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Slovo na úvod

Milí žiaci, vážení dejepisári,

do rúk sa vám dostáva publikácia, ktorá si vytýčila za cieľ priblížiť vybrané udalosti, súvislosti a osob
nosti dejín Nitry a nitrianskeho regiónu v období druhej svetovej vojny (1939 – 1945). Budeme radi, 
ak vďaka nej spoznáte ulice, budovy a miesta, po ktorých denne kráčate v nových rozmeroch a súvislos
tiach. Zároveň vás chceme motivovať klásť si otázky a hľadať na ne odpovede v prameňoch, na dôvery
hodných internetových stránkach a v publikáciách. Veríme, že aj vďaka práci s touto publikáciou zís
kate nadšenie pre dejiny Nitry. Vytvorením učebnice sme chceli nadviazať na dobrú spoluprácu medzi 
Katedrou histórie FF UKF v Nitre a učiteľmi dejepisu na základných a stredných školách v nitrianskom 
regióne. Práve z toho prostredia opakovane prichádzajú námety a požiadavky na spracovanie regio
nálnych a lokálnych dejín pre potreby školskej praxe. Toto konštatovanie, spolu s pozitívnou odozvou 
na učebné texty, ktoré na našom pracovisku vznikli v minulosti, bolo veľkou motiváciou pri príprave 
výslednej podoby publikácie.

Pri tvorbe obsahu učebnice sme volili také témy a oblasti, v ktorých sa odráža mnohovrstevný 
vývoj v regióne, zachytávajú sa kľúčové zmeny a nálady v spoločnosti. Niektoré témy boli spracované 
v publikácii s názvom „Mesto pod mestom“ (Dejiny Nitry v školskej praxi) z roku 2011, preto sme sa 
k nim opätovne nevracali. Ako príklad môžeme uviesť problematiku deportácií Židov z Nitry a okolia, 
ktoré spracovala vo vyššie spomenutom diele Veronika Slneková. Poznávanie histórie na regionálnej, 
lokálnej a mikrolokálnej úrovni vám umožní jasnejšie pochopiť mechanizmus toho, ako sa rozhodnu
tia centrálnych orgánov prenášajú na praxe, každodenného života a ako ovplyvňujú život jednotliv
cov. História Nitry a konkrétnych miest v nej sa pre vás stane bezprostrednejšou a zaľudnenou. Dianie 
politického, hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho a voľnočasového charakteru je zasadené do 
celoštátneho a medzinárodného rámca. Priblížené sú udalosti v priľahlých obciach, život v blízkosti 
štátnej hranice, ale aj možnosti a formy trávenia voľného času. Výrazné zásahy a zmeny v sledovanom 
období sa týkali i práv väčšinového obyvateľstva. Pri porovnaní s možnosťami prvej Československej 
republiky sa jasne ukazujú metódy a formy vládnutia autoritatívneho režimu Hlinkovej slovenskej ľu
dovej strany a násilné zásahy do pôvodne pluralitného demokratického režimu na všetkých úrovniach. 
Za dôležitý prierezový rozmer textu považujeme zmeny vo fungovaní politického režimu a skutočnosť, 
že ľudácky režim 1939 – 1945 okliešťoval práva menšín. Práve s týmto postojom vládnej moci sa môžete 
oboznámiť vo viacerých témach súvisiacich so zmenou postavenia židovských obyvateľov, občanov ma
ďarskej či českej národnosti na konkrétnych príkladoch z Nitry. Témy boli volené tak, aby vás spozná
vanie dejín motivovalo odkrývať históriu konkrétnych miest, ktoré bezprostredne poznáte. Prostred
níctvom zvolených tém sme sa usilovali vykresliť charakter režimu Slovenskej republiky 1939 – 1945 
a prispieť tak k formovaniu názorov a postojov na toto komplikované obdobie, ktorého interpretácie 
a dezinterpretácie, či rôzne zľahčujúce a „alternatívne“ výklady neraz vedú k extrémistickým a šovinis
tickým postojom.

Texty vychádzajú z viacročných výskumov v archívoch na Slovensku aj v zahraničí. Sú doplnené 
obrazovým materiálom a zoznamom odporúčanej literatúry ku každej téme tak, aby účastníci výchovno
vzdelávacieho procesu mali predstavu o aktuálnom stave problematiky v historiografii a neboli odká
zaní na neraz skratkovité, nepresné či zavádzajúce informácie webových stránok rôznej, často pochyb
nej kvality. Nadväzujúca publikácia je výberom archívnych dokumentov a dobovej tlače k jednotlivým 
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témam, spolu s námetmi na diskusiu a ďalšiu prácu na hodine. Podnety majú charakter odporúčaní. 
Práca s dokumentmi prehlbuje problematiku analyzovanú v jednotlivých textoch a poskytuje priestor 
pre vašu samostatnú prácu, skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, kooperatívne učenie a pod. 
Pre potreby školskej praxe sme pripravili internetovú stránku https://www.nitradejiny.ff.ukf.sk/, kde 
sú zverejnené všetky texty s obrázkami i pracovné listy. Učiteľ tak bez väčších prekážok môže pracovať 
s jednotlivými témami na vyučovacej hodine.

Učebnice vznikali s ambíciou osloviť čo najširšie publikum. Je nepochybné, že po obsahovej 
stránke aj z hľadiska náročnosti zvolených tém a jazyka zodpovedajú skôr stredoškolskej úrovni. Na
priek tomu sme presvedčení, že v prípade záujmu učiteľov a dodatočnej didaktickej prípravy a úpravy 
pred konkrétnou hodinou môžu byť využiteľné aj na základných školách. Veríme, že publikácia prispeje 
k skvalitneniu výučby regionálny dejín.

autori
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Prelomový rok 1938

Nitra patrila v medzivojnovom období na Slovensku medzi väčšie mestá. Z hospodárskeho hľadiska sa za
meriavala najmä na spracovanie poľnohospodárskych produktov (obilniny, cukrová repa, tabak), ktoré sa 
v regióne pestovali. Bola multietnickým mestom. Okrem Slovákov tu žila židovská, maďarská, nemecká 
a nepočetná rómska komunita. Najmä židovskí obchodníci a podnikatelia sa podieľali na hospodárskom 
raste mesta. Od raného stredoveku bola Nitra považovaná za duchovné centrum. V hradnom areáli sídlil 
biskup, ale nachádzali sa tu aj ďalšie cirkevné inštitúcie a rády. Koncom tridsiatych rokov 20. storočia žilo 
v meste približne 20 tisíc obyvateľov, čo Nitru radilo do prvej desiatky poradia najväčších slovenských 
miest.

Rok 1938 bol pre Československú republiku i Nitranov plný zmien. V máji sa v meste konali voľby 
do obecného zastupiteľstva. Nárast napätia na medzinárodnej (anšlus Rakúska) a národnej politickej scé
ne (tlak Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na dosiahnutie autonómneho postavenia Slovenska, požia
davky na územnú revíziu zo strany nemeckých a maďarských politických reprezentantov) sa prenášal i do 
regiónov. Kvôli ráznej a konfliktnej predvolebnej kampani sa nitrianska verejnosť značne polarizovala. 
Účasť vo voľbách bola vysoká. Rozloženie politických síl v novom mestskom zastupiteľstve bolo patové. 
Vytvorili sa dva tábory, ktoré mali približne rovnaký počet zástupcov v mestskej rade. Na jednej strane stá

Obrázok č. 1: František Mojto víta Jozefa Tisa v Nitre.
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lo zoskupenie Zjednotenej maďarskej strany a Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Hoci by sa mohlo zdať, 
že išlo o politických protivníkov, strany v aktuálnej situácii spájali požiadavky na riešenie národnostných 
problémov v krajine, neraz chápané ako protičeskoslovenské. Na druhej strane stálo zoskupenie zvyš
ných politických strán (sociálni demokrati, spojené židovské strany, agrárnici, československí ľudovci). 
Náročnosť rokovaní nového mestského zastupiteľstva sa prejavila pri voľbe nitrianskeho starostu. Kan
didátmi boli dosluhujúci František Mojto (HSĽS) a František Kopeček (sociálna demokracia). Po nie
koľkých opakovaných voľbách, keď obaja kandidáti získali rovnaký počet hlasov, prišlo na rad losovanie. 
Lós rozhodol, že vedúce pozície v meste pripadli Františkovi Mojtovi, Bernátovi Rolfesovi a Alexandro
vi Arnoldovi, čiže táboru HSĽS, Zjednotenej maďarskej strany a ľudovcom, ktorí sa pridali k pôvodnej 
dvojkoalícii. Naopak, žrebovanie bolo pre opozičnú skupinu strán nekompromisné, nezískala totiž žiaden 
z postov vo vedení Nitry. Aj z tohto dôvodu zástupcovia neúspešného tábora v mestskej rade voľby nie
koľkokrát napadli. Výsledky však zostali v platnosti. Apelácia, ako sa napadnutie volieb označovalo, bola 
v proľudáckej miestnej tlači rozoberaná do podrobností. Tieto články podnecovali v meste nielen politic
ké, ale aj náboženské rozbroje a antisemitské výpady.

Situácia v krajine sa vyhrotila na jeseň 1938. Mníchovská dohoda a zmenená medzinárodná a vnút
ropolitická situácia umožnili začiatkom októbra 1938 predstaviteľom HSĽS presadiť autonómiu Sloven
ska. Vládne strany v slovenskej časti republiky rôznymi zásahmi do fungovania dovtedajšieho politického 

systému a využívaním krajných možností výkladu medzivojnovej 
legislatívy vytvorili z pluralitného demokratického zriadenia v prie
behu niekoľkých mesiacov autoritatívny režim vlády jednej politickej 
strany.

V Nitre a okolí sa výrazné zmeny vo fungovaní štátu odzrkad
lili v protičeských a antisemitských prejavoch časti obyvateľstva, 
spočiatku najmä prívržencov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, 
postupne sa k nim pridávali aj sympatizanti iných politických zosku
pení. Česi a Židia boli obviňovaní z aktuálnych problémov, či už išlo 
o nedostatok niektorých komodít, o vykonávanie rekvirácií v pro
spech armády v dôsledku septembrovej mobilizácie, alebo novem
brové arbitrážne rozhodnutie. Konkrétnou podobou týchto nálad 

Obrázok č. 2: Dobová karikatúra výsledkov Mníchovskej dohody.

Obrázok č. 3: Pečiatka Divadelného 
krúžku Ferka Urbánka.



9

boli rôzne sprievody na oslavu autonómie Slovenska, pri ktorých obyvatelia skandovali protičeské hes
lá, vytĺkali okenné výplne na domoch majiteľov židovského pôvodu a rozpútavali tak nepokoje v mestách 
a obciach nitrianskeho regiónu.

V závere roka vyvolávali vášne niektoré kroky novej slovenskej autonómnej vlády na čele s Jozefom 
Tisom. Išlo napríklad o zastavenie činností niektorých politických strán (Komunistická strana, Českoslo
venská strana ľudová), respektíve ich proklamované dobrovoľné zlúčenie s Hlinkovou slovenskou ľudo
vou stranou. Spolu s nimi zanikli mnohé spolky, likvidovali sa ochotnícke divadelné súbory. V Nitre takto 
zanikol divadelný krúžok „Čapek“, ktorý v medzivojnovom období často spríjemňoval Nitranom trávenie 
voľného času. Ďalší dobrovoľný súbor – Divadelný krúžok Ferka Urbánka, sa v tomto období odmlčal 
a činnosť obnovil až po vojne. Zákaz od politikov dostali aj telovýchovné jednoty a skauti. Výnimku, ale 
iba na krátky čas, tvorili katolícki skauti, ktorí v máji roku 1939 prešli pod organizáciu HSĽS pre dorast 
– Hlinkovu mládež. Majetok zaniknutých spolkov prešiel do vlastníctva miestnej odbočky polovojenskej 
organizácie HSĽS – Hlinkovej gardy (HG).

Koniec októbra 1938 sa niesol aj v znamení zmien v miestnych novinách. Slovenská vláda rozhodla, 
že do redakcií novín budú dosadení vládni komisári, ktorých úlohou bude kontrolovať prácu publicistov. 

Obrázok č. 4: Hlavičkový papier Dramatického krúžku divadelných ochotníkov – Čapek v Nitre.

Obrázok č. 6: Zmenená titulná strana miestnych nitrianskych novín Nitrianska stráž z januára 1939.

Obrázok č. 5: Úvodná strana miestnych nitrianskych novín Národná stráž z januára 1938.
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Pod dozor ľudákov sa dostali noviny a časopisy, ktoré ešte vychádzali a mali opozičný charakter voči vlá
de. V Nitre v tomto období vychádzalo niekoľko novín. Zmeny sa nedotkli ľudáckej Svornosti. Dovtedy 
provládne orientované miestne noviny Národná stráž postupne menili obsah aj vizuálnu stránku a stali 
sa hlásateľom myšlienok Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a Hlinkovej gardy. Od 20. novembra 1938 
sa zmenil ich názov na Nitrianska stráž. Prerobené bolo i logo. Na čelo redakcie sa od apríla 1939 dostal 
oblastný veliteľ HG Vojtech Višňovský. V rámci cudzojazyčnej tlače zanikli v Nitre dvoje maďarsky písa
né noviny a to v roku 1938 Nyitramegyei Szemle (Obzor Nitrianskej župy) a o dva roky neskôr aj Nyitra 
vármegye (Nitriansky kraj). Zakázané bolo vydávať všetky miestne a krajské študentské časopisy, pod zá
mienkou, že mali slabú úroveň a nevyhovovali po obsahovej stránke. Existovala obava, že by sa mohli 
stať platformou kritických názorov a postojov mládeže. Schválenou alternatívou boli časopisy, ktoré boli 
vydávané HSĽS a jej organizáciami.

Najočakávanejším sa pre Nitranov stalo arbitrážne rozhodnutie o podobe hraníc medzi Sloven
skom a Maďarskom, ktoré bolo jedným z následkov Mníchovskej dohody. Obyvatelia si neboli istí, či Nitra 

Obrázok č.7: Hraničný prechod medzi Slovenskom a Maďarskom medzi obcami Veľký Kýr a Branč.
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zostane súčasťou Česko Slovenska alebo pripadne Maďarsku. Napätú atmosféru v regióne dokumentuje 
vyhláška Okresného úradu v Nitre, ktorá v záujme zachovania verejného poriadku, bezpečnosti a obra
ny štátu, pod hrozbou finančnej pokuty prípadne odňatia slobody, zakazovala nosiť trikolóry a vyvesovať 
zástavy vo farbách národnostných menšín. Hranica medzi oboma štátmi nakoniec Nitru obišla, hranič
ný prechod bol medzi obcami Veľký Kýr a Branč. K pričleneniu územia k Maďarskému kráľovstvu došlo 
v období medzi 5. – 10. novembrom 1938. Život v pohraničí bol veľmi čulý. Na oboch stranách hraníc sa 
začali vytvárať kolóny utečencov, ktorých bolo nutné niekde ubytovať, pričom kapacity boli nedostaču
júce. Hraničný priestor lákal prevádzačov a pašerákov. V novembri sa arbitrážne územie stalo miestom, 
kam slovenská vláda na čele s Jozefom Tisom deportovala obyvateľov židovského pôvodu, ktorí nemali 
slovenské občianstvo. Presun obyvateľov sa označuje ako postrk. Vláda sa prostredníctvom štátnych or
gánov snažila odsunúť časť židovského obyvateľstva na územie, ktoré malo pripadnúť Maďarsku. Židom 
mali úrady ponechať len hotovosť 50 korún. Zvyšný majetok, vrátane nehnuteľností a bankových účtov, 
mal byť zapečatený. Na tomto „medziúzemí“ skončilo približne 209 obyvateľov z Nitry. Časť z nich sa po 
odvolaní akcie vrátila a zo strany štátu im boli navrátené zhabané veci, časť na návrat nemala dostatočné 
množstvo finančných prostriedkov. Na novej hranici medzi oboma štátmi boli vytvorené tábory, kde sa 
sústreďovali obyvatelia židovskej národnosti, o ktoré nemala záujem ani jedna z krajín. Maďarská strana 
ich odmietla prijať a slovenská autonómna vláda im odmietala povoliť návrat späť. Takýto tábor vznikol 
v blízkosti Nitry – vo Veľkom Kýri. Podmienky v tábore boli katastrofálne, pretože sa nachádzali na otvo
renom priestranstve. Nepriaznivé počasie a hygienické pomery spôsobovali v tábore časté ochorenia. 
Mnohí z vyhostených skončili v Židovskej nemocnici v Nitre. Situácia sa vyriešila až 8. decembra 1938, 
keď dostali slovenské úrady nariadenie prevziať všetkých zaistencov z táborov. Pri ich prijímaní mali dávať 
pozor, aby sa na Slovensko nedostali Židia, ktorí tu predtým nebývali. Akcia sa stala predzvesťou ďalších 
protižidovských opatrení v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. •

Mapa č.1: Územie Slovenska po vykonaní Viedenskej arbitráže.
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Situácia na arbitrážnom území

Viedenská arbitráž znamenala pre Slovensko stratu časti južných okresov. Rozhodnutie vo Viedni a ná
sledný vývoj zvyšovali napätie medzi oboma krajinami, čo dokázalo vo svoj prospech využívať Nemecko. 
Obyvateľstvo, ktoré sa zo dňa na deň ocitlo v inom štátnom útvare a v inom politickom zriadení (Maďar
sko bolo v tom čase kráľovstvo), zažilo šok. Časť obyvateľov privítala pripojenie k Maďarsku, čo vyjadrila 
rôznymi spôsobmi, napríklad uvítacími manifestáciami. Niekoľko mesiacov po arbitráži platil na území 
pripojenom k Maďarsku výnimočný stav a stanné právo. Bola zavedená vojenská správa, na čele s náčel
níkom generálneho štábu armády honvédov. Poradcami vojakov sa stali členovia Zjednotenej maďarskej 
strany, pôsobiacej v medzivojnovom období v Československu. Títo politici poznali situáciu v regióne, ve
deli predpokladať reakcie občanov a tak uľahčovali prácu vojenskej správe.

Dotknutí obyvatelia sa nárazovo museli začať riadiť iným legislatívnymi normami a zvykať si na po
čiatočné obmedzenia, napríklad vo vlakovej, autobusovej a cestnej doprave. K jej obnoveniu v obciach na 
hraniciach došlo až koncom roka 1938, keď boli stanovené podmienky malého pohraničného styku. Zme
ny nastali aj v používaní úradného jazyka. Prvá Československá republika bola k menšinovým jazykom 
a kultúram pomerne ústretová, platilo to aj pre používanie jazykov na úradoch a školách. V zmenených 
pomeroch a v atmosfére vybičovaného nacionalizmu bol priestor pre menšiny a ich jazyky obmedzovaný. 
Na arbitrážnom území sa maďarský jazyk stal jediným úradným. Nátlak zo strany nových štátnych úradov 
bol značný a veľa rodín preto opustilo domovy a zamierilo na územie Česko Slovenskej republiky. Stali 
sa z nich utečenci, ktorí svoj majetok zanechali napospas osudu. Z obsadeného územia boli maďarský

Obrázok č. 8: Hlavné námestie v Nových Zámkoch v čase Viedenskej arbitráže.
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mi úradmi vyháňané osoby, ktoré tu nemali domovské právo. Nežiaducimi sa stali aj obyvatelia, ktorí sa 
do týchto krajov prisťahovali po vzniku Československa v roku 1918 ako kolonisti v rámci pozemkovej 
reformy. Väčšina z nich opustila svoje domovy ešte pred príchodom maďarskej správy a vojsk. Novour
čené hranice medzi oboma štátmi rozdelili rodiny, ktoré k sebe stratili na čas prístup. Viacerí zostali bez 
príjmov, nakoľko sídlo zamestnávateľa zostalo v druhej krajine. Toto boli každodenné strasti, s ktorými sa 
obyvatelia arbitrážneho územia museli postupne vyrovnávať.

Maďarská správa uskutočnila na pričlenenom území v prvom rade čistky v úradoch. Prepúšťaní boli 
bývalí zamestnanci Česko Slovenskej republiky a to i maďarskej národnosti, ktorým nová vláda nedôve

Obrázok č. 9: Miklós Horthy v Komárne.

Obrázok č. 10: Znenie dvanástej hlavy Ústavy Slovenskej republiky z júla 1939.
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rovala. Na tieto miesta boli dosadzovaní zamestnanci z centrálnej časti krajiny. Zatvorené boli slovenské 
školy a učitelia v nich stratili prácu. Situáciu v arbitrážnej oblasti naplno ovládol revanšizmus, podporo
vaný aj zo strany vládnych orgánov na oboch stranách hranice. V nasledujúcom období sa vzťahy medzi 
oboma štátmi pridŕžali zásady reciprocity, ktorá bola zakotvená v § 95 dvanástej hlavy ústavy Slovenskej 
republiky z júla 1939.

V novembri 1939 sa bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami stabilizovali, čoho výsledkom bolo 
podpísanie dohody o vzájomnej výmene tovarov. Napriek napätým politickým vzťahom boli obe krajiny 
dobrými hospodárskymi partnermi a v dodávkach produktov sa dopĺňali. Nechýbala ani organizácia pro
pagačných akcií na podporu činnosti v oblasti hospodárstva. V Maďarskom kráľovstve sa produkovalo 
z veľkej časti pre potreby Nemecka, ktoré krajine dlhovalo obrovské sumy. Od roku 1942 znehodnocovala 
maďarskú menu rýchlo sa zvyšujúca inflácia. Zásobovanie občanov základnými potravinami zostalo na 
celkom dobrej úrovni takmer do konca vojny, avšak mnohé ďalšie tovary bolo možné si zaobstarať len na 
čiernom trhu.

Hoci k deportáciám židovského obyvateľstva z Maďarska došlo o dva roky neskôr ako na Slovensku, 
nariadenia obmedzujúce ich občianske a hospodárske aktivity tu platili už v medzivojnovom období. Za
čiatkom 20. rokov 20. storočia vstúpil v Maďarsku do platnosti zákon určujúci početnosť zastúpenia jed
notlivých národností žijúcich v Maďarskom kráľovstve v oblasti vysokoškolského vzdelávania (tzv. nume
rus clausus). Dôsledky veľkej hospodárskej krízy zo začiatku 30. rokov 20. storočia boli v krajine citeľné 
počas celých tridsiatych rokov. Radikálni politici sa nezamestnanosť snažili riešiť aj na úkor židovskej 
minority. V máji 1938 prijal maďarský parlament zákon, ktorý bol neskôr označený ako tzv. prvý židovský 
zákon. Podľa jeho znenia sa Žid definoval na náboženskom základe. Za Žida bol označený každý človek 
izraelitského vierovyznania a tiež konvertiti, ktorí boli prekrstení po auguste 1919. Zákon obmedzoval 
početnosť Židov v hospodárskom živote na 20 percent a v praxi sa jeho prijatie prejavilo v prepúšťaní 
značného množstva zamestnancov. O rok neskôr bol schválený tzv. druhý židovský zákon, ktorý bol v po
rovnaní s predchádzajúcim oveľa prísnejší. V prvom rade definoval slovo Žid na rasovom základe, čím 
sa vyrovnal ríšskej rasovej legislatíve. Obmedzil pôsobenie židovskej minority v niektorých odvetviach 
hospodárskeho života a slobodných povolaniach na 6 %, v nemanuálnych zamestnaniach na 12 %. Zákon 
siahal na občianske práva, keďže Židia nemohli byť zástupcami v Hornej snemovni parlamentu a nemohli 
sa uchádzať o zamestnanie vo verejnej správe. V nasledujúcich rokoch boli schválené ešte dve legislatívne 
normy, označované ako tretí (1941) a štvrtý židovský zákon (1942). Tieto ešte sprísnili nariadenia. Na
priek zavedeniu prísnej protižidovskej legislatívy v Maďarsku, nedošlo až do okupácie krajiny Nemcami 

Obrázok č. 11: Miklós Kállay – predseda 
vlády v Maďarsku.

Obrázok č. 12: Döme Sztójay. Obrázok č. 13: Andor Jaross.
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k deportáciám Židov do nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táborov. Situácia sa zásadne zme
nila v roku 1944, keď v marci obsadili Maďarské kráľovstvo nemecké vojská a moc z rúk predsedu vlády 
Miklósa Kállaya prevzal Döme Sztójay. K moci sa dostali radikálni, pronacisticky orientovaní politici, me
dzi inými aj Sándor Jaross, ktorý sa narodil v Nových Zámkoch a v medzivojnovom období bol aktívnym 
maďarským politikom v Československu. Od tohto obdobia sa v krajine začali vytvárať getá, boli prijaté 
radikálne opatrenia na zbavenie Židov ľudských a občianskych práv, zvyšného majetku a ich následná 
deportácia do vyhladzovacích táborov. Nepomohli ani protesty Vatikánu a osobností svetového formátu. 
Na krátku dobu síce transporty utíchli, ale potom, ako sa k moci dostal Ferenc Szálasi a ultrapravicová 
Strana šípových krížov, sa mašinéria tzv. konečného riešenia opäť 
rozbehla plnou silou.

Perzekúcie a diskrimináciu zažívalo v tomto čase i rómske 
etnikum. Rómom boli nariadené nútené verejné práce, pri ktorých 
dochádzalo k bitiu a ponižovaniu. Inštitút nútených prác pritom 
nemal oporu vo vtedajšej maďarskej legislatíve. K zintenzívne
niu útlaku členov rómskej minority dochádzalo po tom, ako sa 
v Maďarsku dostali k moci Szálasiovci. Rómovia boli sústreďo
vaní v zberných táboroch. Jeden z nich sa nachádzal v pevnosti 
v Komárne. Ďalej sem maďarské bezpečnostné orgány sústredili 
politických väzňov a osoby úradmi označené za nežiaduce. Títo 
ľudia boli využívaní na pracovnú činnosť najmä pri poľnohospo
dárskych prácach. Nezriedka boli nútení ťažko pracovať maloletí 
Rómovia, 13 až 14ročné deti. Následne boli väzni z komárňan
skej pevnosti deportovaní do nemeckých koncentračných táborov 
Dachau, Buchenwald, Bergen Belsen a Ravensbrück. •

Obrázok č. 14: Maďarské noviny ohlasujú prijatie prvého protižidovského zákona.

Obrázok č. 15: Ferenc Szálasi – vodca 
pronacisticky orientovaných szálasiovcov.
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Obmedzenia v živote majoritného obyvateľstva

Autoritatívny režim, ktorý sa na Slovensku vytvoril po októbri 1938, zasiahol nielen politický a hospo
dársky život, ale naplno sa prejavil aj v možnostiach trávenia voľného času. Nitrania to mohli pocítiť v ob
medzeniach a reguláciách, ktoré vládnuca strana prostredníctvom miestnych lojálnych predstaviteľov 
vydávala. Na jednej strane sa vládna moc snažila oklieštiť bohatší spoločenský život z predchádzajúceho 
režimu, na druhej strane chcela presadiť vlastnú predstavu o zmysluplnom trávení voľného času. Množ
stvo zmien malo skôr nenápadný charakter, avšak po zložení jednotlivých častí mozaiky vládnych obme
dzení sa naplno ukázal charakter nového režimu v republike. Nariadenia vydávané v období druhej sve
tovej vojny predstaviteľmi Hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa dotkli mnohých prvkov voľnočasových 
aktivít.

Nitrania a návštevníci mesta, ktorí sa chceli kultúrne vyžiť a zároveň dozvedieť niečo viac o jeho 
minulosti, mohli navštíviť miestne múzeum. To vzniklo koncom 19. storočia zásluhou Jána Tótha, učite
ľa dejepisu na miestnom piaristickom gymnáziu. V období druhej svetovej vojny viedol múzeum riaditeľ 
obchodnej akadémie Jozef Karvaš, ktorý sa aktívne angažoval aj v miestnej pobočke strany HSĽS a jej 
mládežníckej organizácie HM. Múzeum pripomínalo viac starožitnícky výklad ako moderne inštalova
nú expozíciu. Prevažná väčšina vystavovaných predmetov bola pravdepodobne bezcenná a do múzea sa 
dostala v období tzv. „naivného zberateľstva“ starožitností ešte v druhej polovici 19. storočia. Vo februári 
1945 bolo sídlo múzea zasiahnuté bombou pri leteckom nálete. Veľké množstvo zbierkových predmetov 

Obrázok č. 16: Jediná zachovaná fotografi a časti interiéru nitrianskeho múzea.
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bolo zničených. Po skončení vojny bol správca Jozef Karvaš zbavený funkcie z dôvodu spolupráce s pred
chádzajúcim režimom. Múzeum však už iba živorilo a v roku 1951 zaniklo.

Koncom roka 1938 sa skončil bohatý spolkový život v meste, ktorý bol úzko previazaný s politickou 
angažovanosťou jeho členov. Spolky sa sústredili najmä na združovanie občanov s rovnakým nábožen
ským alebo politickým presvedčením, pričom pripravovali rôzne typy podujatí. Neodmysliteľnou súčas
ťou spolkového života boli diskusie na rôzne otázky politického, ale aj spoločenského života v meste a v re
publike. Najviac štátoprávne zmeny zasiahli židovské spolky, ale ušetrené nezostali ani ostatné spolky 
a odborové organizácie. Zakázané boli všetky miestne pobočky československých odborových organizácií 
a spolky ideologicky opozičné voči Hlinkovej slovenskej ľudovej strane. Stanovy zvyšných spolkov (vznik
nutých pred 6. októbrom 1938) prešli dôslednou revíziou. Spolu bolo v Nitre v rokoch 1938 a 1939 zruše
ných alebo sa rozišlo 41 spolkov a organizácií (okrem už spomenutých židovských). Ich majetok prevzali 
do správy organizácie strany. V Nitre naďalej fungovalo 36 spolkov a odborových združení. V sledovanom 
období vzniklo aj niekoľko nových spolkov, ktoré mali zväčša kresťanský charakter, ako napríklad Miestne 
združenie evanjelickej a. v. mládeže v Nitre (vzniklo v apríli 1940). Naopak, snaha bývalého zástupcu sta
rostu Bernáta Rolfesa založiť telocvičný spolok bola zo strany štátu zamietnutá. Dôvodom bolo to, že by 
sa v spolku angažovalo mnoho bývalých politicky aktívnych občanov maďarskej národnosti. Prekážkou 
schválenia stanov bol tiež fakt, že rokovacou rečou spolku mala byť maďarčina.

Niektorí, najmä majetnejší Nitrania boli vlastníkmi rádioprijímačov. Vo voľnom čase počúvali 
správy, prípadne iné rozhlasové programy. Na začiatku druhej svetovej vojny sa majitelia rádií dostali 
do hľadáčika miestnych členov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. V septembri 1939 boli niektorým, 
najmä predpokladaným odporcom režimu (bývalým politicky činným obyvateľom) a Židom, rádiá zha
bané. Iným boli zaplombované na počúvanie iných ako štátom povolených staníc. Dôvodom konfiškácie 
prijímačov bolo počúvanie vysielania nepriateľských krajín a obavy zo šírenia protištátnej propagandy 
medzi obyvateľstvom. Priestupky proti republike boli zo strany štátnych úradov tvrdo trestané. Podobne 
sa postihovalo aj hanlivé vyjadrovanie na adresu ústavných činiteľov. Trestom bola finančná pokuta, ktorá 
bola od previnilca dôsledne vymáhaná. Práve finančná tieseň mala obyvateľov prinútiť, aby boli vo vyjad
reniach o vládnej moci „rezervovanejší a rozvážnejší“. V závažnejších prípadoch (zámerné a premyslené 
urážlivé výroky vedúce k šíreniu nespokojnosti a nedôvery) sa pristupovalo až k internácii do zaisťovacie
ho tábora v Ilave, kde sa sústreďovali najmä osoby nepriateľsky zamerané k slovenskému štátu.

Obrázok č. 17: Rádioprijímač Telefunken 143 GW, ktorý sa používal aj na Slovensku.
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Vládna moc nemala záujem úplne zastaviť prístup k informáciám. Išlo hlavne o to, aby informácie 
pozitívne popisovali kroky vlády. Preto si podľa vyhlášky ministerstva vnútra každé pohostinstvo na Slo
vensku muselo zaobstarať rádioprijímač. Hostinskí mohli zákazníkom púšťať len slovenské stanice alebo 
vysielanie realizované pod dohľadom Tretej ríše. V Nitre túto podmienku spĺňalo všetkých 31 hostincov. 
Štát proti ľuďom počúvajúcim rozhlasové vysielanie načierno aktívne zasahoval, dokonca za ich odhale
nie vypisoval odmenu.

Obrázok č. 18: Záhradné kino Palace, kde sa konali aj rôzne spoločenské akcie.

Obrázok č. 19: Známa nitrianska krčma – Králik.
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Veľká časť Nitranov tradične trávila voľné chvíle korzovaním po hlavnej ulici, prechádzkami v parku 
a posedením v početných kaviarňach, hostincoch a krčmách. Návštevy posledných dvoch menovaných 
podnikov sa týkali najmä mužskej časti obyvateľov Nitry. Pri požívaní alkoholických nápojov sa deba
ty miestnych štamgastov často týkali aktuálnej vnútropolitickej situácie, neraz kritiky jej predstaviteľov 
a tzv. „šuškanej propagandy“. V medzivojnovom období HSĽS upozorňovala na častý alkoholizmus Slo
vákov. Z podielu na tejto závislosti obviňovala Židov, ktorí vlastnili časť licencií na prevádzkovanie krčiem. 
Vlastníctvo krčiem a výčapných licencii, ktoré patrili Slovákom a predstaviteľom ďalších národností, už 
neboli zmieňované. Po roku 1939 boli hostince a krčmy odobrané židovským výčapníkom a prešli do rúk 
lojálnych obyvateľov, neraz lokálnych členov vládnej strany. K zmene situácie ohľadom alkoholizmu Slo
vákov však nedošlo, bola to len zámienka pre okradnutie židovských spoluobčanov. Vládna moc sa snažila 
regulovať oblasť pohostinských služieb. Nariadenia sa s pribúdajúcim časom sprísňovali. Od júna 1940 
mali miestne policajné zložky spisovať zoznamy osôb, ktoré nadmieru holdovali alkoholu. Alkoholici boli 
potrestaní verejným pranierovaním, čo znamenalo vyvesenie ich mien v hostincoch a obchodoch spolu 
so zákazom predaja alkoholu týmto občanom. Prevencia mládeže pred pitím bola posilnená nariadením 
o zákaze vstupu do krčiem pre deti do 16 rokov bez sprievodu rodičov. Keďže pitie alkoholu sa neraz spá
jalo s nedeľou a sviatočnými dňami, bola vydaná vyhláška, ktorá zakazovala hostinským v spomenuté dni 
nalievať návštevníkom pred 12. hodinou doobeda. Neskôr bola lehota rozšírená, trvala od soboty 12. ho
diny do pondelka 6. hodiny rannej. Od januára 1942 bol zakázaný predaj alkoholických nápojov Rómom. 
Situácia sa zjavne nezlepšovala. V roku 1943 Hlavné veliteľstvo HG uvažovalo o úplnom zatvorení krčiem 
a hostincov v nedeľu a vo sviatok. Okrem boja s nadmernými pitím bolo dôvodom pre zavedenie tohto 
opatrenia obmedzenie šuškanej propagandy a kritiky na adresu vlády, strany a jej organizácií. Vládna moc 
v druhej fáze existencie štátu strácala podporu obyvateľov, ktorých už nedokázali vyburcovať vznešené 
heslá o budovaní vlastného štátu.

Vládna moc kládla veľký dôraz na brannú výchovu mladých ľudí, ktorú zverila Hlinkovej mládeži. 
Branná výchova sa ukázala ako dôležitý prostriedok na dosiahnutie cieľov strany najmä v druhej fáze exis

Obrázok č. 20: Pochod ulicami Nitry pri oficiálnej návšteve mesta.
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tencie štátu, keď sa ukazovalo, že do bojov bude nutné zapojiť aj mládež. V každej obci mal byť vymenova
ný miestny veliteľ brannej výchovy, ktorý mal pracovať na vojenskej príprave chlapcov. Mal to byť človek 
politicky spoľahlivý, nutne člen strany, mravne bezúhonný s pozitívnym vzťahom k národu a štátu. Do 
brannej výchovy boli zapájaní aj miestni učitelia a členovia miestnych odborov HM a HG.

Aktivitu pri práci s nitrianskou mládežou vykazoval 
aj rád Saleziánov, ktorý sa do mesta nasťahoval v septembri 
1942. V Saleziánskom ústave sa nachádzala aj herňa, kde sa 
mládež mohla zahrať kolky, biliard, šachy a iné spoločenské 
hry. Príslušníci tohto rádu viedli aj futbalové, volejbalové či 
basketbalové krúžky s pravidelnými celoslovenskými súťa
žami. V práci s mládežou dosahovali Saleziáni vynikajúce vý
sledky, ktoré sa snažila využívať aj miestna pobočka HM.

Členovia HSĽS a jej organizácií (HG a HM) sa pravi
delne museli zúčastňovať kurzov politických škôl, na kto
rých prednášali najmä poslanci Snemu Slovenskej republiky, 
univerzitní profesori a reprezentanti politickej moci. Účasť 
bola pre členov strany povinná a kontrolovaná. Neúčasť bola 
ospravedlnená iba vo výnimočných a doložených prípadoch. 
Na účasť boli vyzývaní aj ostatní občania, ktorí neboli členmi 
strany. Miestnosti, v ktorých sa konali politické školy, mali byť 
čo najväčšie, aby sa do nich zmestilo dostatočné množstvo 
záujemcov. Vyžadovalo sa vyzdobenie priestorov obrazmi 
Andreja Hlinku a prezidenta Jozefa Tisa. Program bol zväčša 
rovnaký, začínalo sa spevom slovenskej hymny, nasledovalo 
otvorenie politickej školy miestnym predstaviteľom strany, 

Obrázok č. 21: Saleziánsky ústav v Nitre v roku 1943.

Obrázok č. 22: Saleziáni v Nitre vydávali aj 
vlastný časopis.
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pričom sa odporúčalo spomenúť aj vojakov na fronte a uctenie si pamiatky padlých hrdinov vlasti. Po
tom už dostali priestor pozvaní rečníci striedaní hudobnými a recitačnými pásmami, ktoré mali byť v réžii 
miestneho spevokolu alebo školskej mládeže. Program sa zvyčajne končil spevom hymnickej piesne: „Kto 
za pravdu horí“.

Oficiálne kalendár sviatkov a osláv otváral možnosť často organizovať rôzne sprievody a oficiálne 
akcie v meste. S postupujúcou vojnou a úmerne ubúdajúcim nadšením boli predstavitelia vládnej strany 
nútený čoraz častejšie siahať k donucovacím prostriedkom a pod nátlakom zaisťovať účasť na akciách. Po
kyny pre organizovanie osláv žiadali od nižších straníckych organizácii zabezpečenie dostatočnej účasti 
obyvateľov.

Nitra ponúkala aj iné možnosti trávenia voľného času, ako boli napríklad koncerty, výstavy obra
zov, prednášky, tanečné zábavy, plesy, návštevy kúpaliska a kúpeľov, rôzne športové zápasy a podujatia 
(futbalové, hokejové, hádzanárske, ping pongové zápasy, ľahkoatletické preteky, bežeckú súťaž o Pribi
nov pohár). Tieto boli organizované zväčša vládnucou stranou, Hlinkovou mládežou a Hlinkovou gar
dou, prípadne školami. Žiadnej z nich sa však nemohli zúčastniť židovskí spoluobčania. Mnohé z akcií 
boli výsledkom predstavy vládnej moci o zmysluplnom trávení voľného času, bez možnosti diskusie o ich 
opodstatnenosti. Hudobné a tanečné zábavy boli obľúbené, ale tolerované len na začiatku sledovaného 
obdobia. HSĽS ich vtedy spájala so všeobecným nadšením zo vzniku samostatného štátu. Postupne sa ich 
vládna moc snažila obmedziť, respektíve ich prípravu nechať len na spoľahlivých členoch z radov HSĽS 
a jej organizácií. Už v roku 1940 vyšlo nariadenie, podľa ktorého sa mohli tanečné zábavy konať iba s po
volením miestneho policajného úradu. Neskôr boli zakazované úplne. Oficiálnym dôvodom bolo držanie 
smútku za obete vojny. V skutočnosti boli tanečné zábavy pokladané za podozrivé podujatia, najmä ak 
boli organizované občanmi s politickými ambíciami v minulom režime. Zo strany polície bolo preto dô
sledne kontrolované dodržiavanie nariadenia o ich zákaze. •

Obrázok č. 23: Oslava sviatku matiek v Nitre.
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Obmedzenia v živote minoritného obyvateľstva

Maďarská menšina na Slovensku po Viedenskej arbitráži v roku 1938

Na Slovensku zostalo po Viedenskej arbitráži 24 dedín s väčšinovým maďarským obyvateľstvom. Podľa 
sčítania ľudu z roku 1938 žilo na oklieštenom území Slovenska 67 502 Maďarov (2,5 %). Hlavný ostrov 
Maďarov sa nachádzal v okresoch Nitra a Zlaté Moravce. Ďalšia podstatná koncentrácia maďarskej men
šiny sa rozprestierala v Bratislave a jej okolí. Väčšina Maďarov z východného Slovenska sa sústreďovala 
na Spiši a v okresoch Dobšiná, Gelnica, Michalovce a Trebišov a v meste Prešov.

Obyvatelia maďarskej národnosti sa živili najmä roľníctvom (cca 40 %), ostatní boli zamestnaní ako 
poľnohospodárski a priemyselní robotníci, remeselníci a živnostníci. Maďari zaoberajúci sa poľnohospo
dárstvom pochádzali často z vrstvy vplyvných statkárov a bohatších roľníkov. Poľnohospodárskych robot
níkov zamestnávali v rámci sezónnych prác miestni hospodári, poprípade si privyrábali pri stavbách ciest, 
železníc a pod. V mestách i na vidieku mala maďarská menšina veľmi silné zastúpenie v oblasti drobného 
podnikania. Oporou maďarskej komunity bola vrstva obchodníkov a živnostníkov, ktorá ovládala hospo
dársky život miest. Vo vlastníctve občanov maďarskej národnosti boli desiatky hospodárskych podnikov 
a niekoľko významných priemyselných podnikov predovšetkým na strednom Slovensku. Od septembra 
1941 pôsobila na Slovensku aj peňažná inštitúcia, ktorú oficiálne vlastnila maďarská inteligencia – Prvá 
bratislavská sporiteľňa s pobočkami v Malackách a v Nitre. Medzi najfrekventovanejšie živnosti patrili 
pozície v krajčírstve, obchodníctve, obuvníctve, mäsiarstve a holičstve.

Politickou reprezentantkou Maďarov bola Zjednotená maďarská strana, resp. jej následníčka Ma
ďarská strana na Slovensku (nový názov bol prijatý v júni 1940). V apríli 1939 požiadala o zrušenie strany 
miestna organizácia HSĽS v Nitre. Ako dôvod sa uvádzali prestupy členov bývalých rozpustených politic
kých strán do Zjednotenej maďarskej strany a ich výbojnosť proti ľudáckemu režimu a snahu o pripojenie 
k Maďarsku. Na jej čele stál János Esterházy, ktorý ju zastupoval v slovenskom sneme. Strana upozorňovala 
na protimaďarské aktivity na Slovensku a poskytovala informácie Budapešti o politickom, vojenskom, spo
ločenskom či hospodárskom dianí na Slovensku. Maďarská strana bola zo strany štátnej moci viac menej 
trpená ako recipročný faktor, podmienený pôsobením Strany slovenskej národnej jednoty v Maďarsku.

Obrázok č. 24: Mapa Česko ‑Slovenskej republiky po vykonaní záverov Mníchovskej dohody a Viedenskej arbitráže.
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Maďarské obyvateľstvo z južného Slovenska prijímalo výsledky Viedenskej arbitráže za všeobec
ného nadšenia. Aktívni boli aj Maďari v Nitre. V novembri 1938 sa tu konala porada Zjednotenej ma
ďarskej strany v Nitre, kde sa účastníci uzniesli na prijatí požiadaviek nitrianskych Maďarov. Neúspešné 
memorandum, zaslané i slovenskému predsedovi vlády, obsahovalo na tú dobu radikálne požiadavky:
 1. zabezpečiť rovnoprávnosť Maďarov,
 2. k nitrianskemu okresu späť pripojiť obce s maďarským obyvateľstvom, ktoré v roku 1926 boli 

z neho odtrhnuté (obce patriace toho času do okresu Zlaté Moravce), aby mohlo byť utvorené 
v Nitre samosprávna maďarská oblasť,

 3. zriadiť v Nitre maďarskú materskú školu,
 4. zriadiť v Nitre maďarskú ľudovú a meštiansku školu a maďarské gymnázium,
 5. pre Nitru a okolie založiť maďarské spotrebné družstvo,
 6. vyplatiť dôchodok všetkým verejným zamestnancom, ktorí boli prepustení bez penzie,
 7. v Nitre založiť maďarskú nemocenskú pokladnicu,
 8. povoliť maďarské bohoslužby v Nitre,
 9. ponechať v službe všetkých maďarských verejných zamestnancov,
 10. zamestnať maďarských robotníkov pri verejných a súkromných podnikoch,
 11. zaviesť maďarské odborné školstvo v Nitre,
 12. utvoriť samostatný maďarský hospodársky spolok pre 22 maďarských obcí so sídlom v Nitre,
 13. maďarské zastúpenie v poľnohospodárskej rade,
 14. na nitrianskom okresnom a krajskom súde zaviesť maďarčinu ako pojednávaciu reč a vyhotovovať 

zápisnice a rozsudky v maďarskom jazyku,
 15. zabezpečiť maďarský ráz nitrianskeho maďarského kresťansko sociálneho spolku,

Obrázok č. 25: Titulná strana po maďarsky písaných novín vychádzajúcich v Nitre zo septembra 1939.
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 16. rovnoprávnu účasť maďarských remeselníkov a živnostníkov na verejných dodávkach a prácach,
 17. utvoriť maďarské kultúrne ústredie v Nitre, voľne nosiť maďarské odznaky a používať maďarské 

prápory a vlajky a svätiť sviatok sv. Štefana ako maďarský národný sviatok,
 18. účasť miestneho zodpovedného maďarského zástupcu pri vymeriavaní daní,
 19. pripustiť dovoz literatúry a tlače z Maďarska,
 20. teológovia v zmiešanom území nech sú povinní učiť sa maďarský jazyk a tento pestovať,
 21. do Nitry a iných maďarských obcí umiestniť maďarských kňazov a zabezpečiť im voľnú činnosť, 

zrušiť slovenské školy v maďarských obciach.
Vnútroštátne sa recipročný princíp uplatňoval predovšet

kým obmedzovaním činnosti maďarských politických a kultúr
nych organizácií pôsobiacich na Slovensku. Od marca 1939 do 
októbra 1940 Maďari v Nitre konali 3 členské schôdze, na každej 
bolo prítomných asi 20 osôb. V maďarských obciach, ako i v Nitre 
úrady zaznamenávali nepravidelné konanie viacerých tajných ro
kovaní zástupcov maďarskej menšiny.

V septembri 1940 Maďarská strana prijala nový program. 
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím kládol väčší dôraz na 
školskú problematiku, obnovu kultúrnych inštitúcií a spolkov, 
jazykové zrovnoprávnenie a pod. Štátny aparát pripustil zaregis
trovanie Maďarskej strany i Maďarského kultúrneho spolku na 
Slovensku v novembri 1941, a to po diplomatickom zásahu Ne
mecka a po povolení Strany slovenskej národnej jednoty v Ma
ďarsku. Maďarská strana sa po registrácii snažila obnoviť svoju 

Obrázok č. 27: Dôležitú úlohu vo vzájomných vzťahoch zohrávala obojstranná propaganda, v podobe letákov, plagátov 
a pod.

Obrázok č. 26: János Esterházy.
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organizačnú sieť. V Maďarskej strane postupne vznikali osobitné sekcie – kultúrna, športová, sociálna, 
finančná, vzdelávacia, pre obchodníkov a remeselníkov, pre poľnohospodárstvo. V Nitrianskej župe s tro
ma okrskovými sekretariátmi tvoriacimi jeden obvod pôsobilo 30 miestnych organizácií.

Vzostup aktivít Maďarskej strany však bol len krátkodobý. Ich rozsah ovplyvňovala medzinárodná 
situácia a politika reciprocity, ktorá obmedzovala možnosti strany (hlavne v otázke prijímania nových 
členov či povoľovania členských schôdzí a podujatí). Najaktívnejší členovia boli opakovane postihovaní 
zo strany štátnej moci väzbou, finančnou pokutou a inými obmedzeniami.

Spolková činnosť a spoločenský život maďarskej menšiny

Maďarská strana vyvíjala činnosť najmä prostredníctvom spolkov, ktoré mali sociálny, charitatívny, zdra
votnícky, kultúrny, náboženský, športový, hospodársky a záchranársky charakter. Miestne úrady od za
čiatku ich činnosť monitorovali. Mnohé spolky nemali primárne národnostné pozadie, napriek tomu ich 
úrady registrovali ako maďarské, pretože väčšinu členstva a funkcionárov tvorili Maďari.

Medzi aktívne spolky v Nitre patrili Jó barátok sportegylet (Športová jednota dobrých priateľov) 
a Ochrana detí a prázdninová spoločnosť. Predsedami spolkov boli veľkostatkár Bernard Rolfesz a Hele
na Gyürkyová, manželka obvodného predsedu Maďarskej strany. Keďže v roku 1942 nastali komplikácie 
spôsobené princípom reciprocity a slovenské orgány sa rozhodli obmedziť kultúrnu činnosť maďarskej 
menšiny, aktivita týchto spolkov sa postupne znižovala.

Jediným kultúrnym združením maďarskej menšiny s celoslovenskou pôsobnosťou bol Maďarský 
kultúrny spolok na Slovensku (Szlovenszkói Magyar Kulturegyesület – SZMKE). Po Viedenskej arbitráži 
zostalo na Slovensku 30 zo 188 pobočiek a aj tie boli rozpustené v apríli 1939. Po jej rozložení prišlo k útl
mu kultúrnej činnosti maďarskej menšiny. V niektorých mestách a obciach v okolí Nitry sa príležitost
ne konali často navštevované divadelné predstavenia v maďarskom jazyku. Niektoré podujatia sa konali 

Obrázok č. 28: Členovia spevokolu v obci Branč v roku 1944.
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bez povolenia štátnych orgánov. Ďalší rozvoj kultúry Maďarov na Slovensku nastal po novembri 1941, 
keď úrady činnosť SZMKE znovu povolili. Politický režim reagoval na väčšie či menšie pokusy maďarskej 
menšiny o rozvoj spolkového života kladením rôznych prekážok, a to nielen zákazom podujatí či rozpus
tením niektorých spolkov, ale aj uzavretím spolkových miestností či ovládnutím vedenia spolkov Slovák
mi. Napríklad, keď maďarská vláda nepovolila rozšírenie činnosti Spolku sv. Vojtecha v Maďarsku, neboli 
ani Maďarom na Slovensku povoľované prednášky, divadelné predstavenia či čajové večierky. S blížiacim 
sa koncom vojny sa v spolku presadilo radikálnejšie krídlo. Za predsedu SZMKE bol na zasadnutí v Já
gerseku (dnes Jelšovce) v júni 1944 zvolený Mihály Csáky a prívrženci predsedu Maďarskej strany Jánosa 
Esterházyho boli vytlačení z najdôležitejších postov v spolku. Hlavný tajomník spolku Zoltán Németh, 
hlásiaci sa k radikálnej frakcii v Maďarskej strane, napríklad požadoval odstránenie diel židovských a li
berálnych spisovateľov z maďarských knižníc a iné kroky, namierené proti umierneným Maďarom.

V kultúrnej oblasti využívala Maďarská strana hlavne divadelné predstavenia, vzdelanostnú úroveň 
sa snažila povzniesť i cez šírenie tlačovín a literárnych diel. Obľúbenou formou trávenia voľného času boli 
tanečné zábavy. Príležitostne sa premietali filmy v maďarskom jazyku. V rokoch 1939 a 1940 bolo v Nitre 
premietnutých 6 maďarských filmov s účasťou vyše 17 tisíc návštevníkov.

Charitatívna a sociálna práca v prostredí maďarskej menšiny

Sociálna sekcia Maďarskej strany zabezpečovala príležitostné i celoročné podporné dávky určené nema
jetným Maďarom. Usmerňovala pomoc sociálne najslabším občanom maďarskej národnosti a tým ich 
zároveň motivovala k práci pre stranu. Chudobní členovia Maďarskej strany nemuseli platiť členský po
platok, dokonca ich na sviatky strana finančne dotovala. Okrem peňažnej podpory dostávali i materiál
nu pomoc. Sociálna sekcia strany prerozdeľovala potravinovú pomoc v rámci tzv. zimných akcií. Medzi 
rodiny bolo rozdelených 5 tisíc korún, čo bola na tú dobu značná suma. Večierky spojené s charitatívnou 
pomocou sa v Nitre konali aj 3 až 4krát do roka.

Obrázok č. 29: Divadelníci z obce Branč.
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Knižná produkcia a tlač

Na vzdelávanie obyvateľov maďarskej menšiny mali nemalou mierou slúžiť knižnice. Maďarské obecné 
knižnice boli vcelku slušne vybavené pokiaľ išlo o rozsah. Napríklad pomer kníh najlepšie obstaranej ma
ďarskej menšinovej knižnice v Nitre k počtu kníh slovenskej knižnice bol takmer štvrtinový. Aj túto oblasť 
mal autoritatívny režim na Slovensku pod dohľadom. Ľudácky režim priamo kontroloval kníhtlačiarov 
a vydavateľov tlačovín. Vylúčení z tohto druhu podnikania boli ľudia, ktorých štát označil za nespoľahlivé 
osoby, ako napríklad Židia, no jednoduché to nemali ani Maďari. Úrady sa snažili odstrániť a dozerať na 
literatúru nezlučiteľnú s ľudáckym režimom, t.j. preklady čechoslovakistov a komunistov do maďarčiny 
alebo promaďarské zbierky básní maďarských klasikov. Ministerstvo vnútra odnímalo právo dovozu a do
pravy desiatkam diel maďarskej beletrie, ktoré na stránkach rozoberali revizionistické myšlienky. Ku kon
cu vojny sa tlak zo strany štátu ešte zvýšil a predajcovia kníh museli maďarské tituly stiahnuť z výkladov, 
pretože im tým robili nenáležitú reklamu.

Výchovno ‑vzdelávacia činnosť v prostredí maďarskej mládeže a detí

Maďarské deti a mládež sa po roku 1939 mohli na Slovensku vzdelávať na 40 menšinových školách, ktoré 
navštevovalo približne 4500 žiakov. V nitrianskom okrese boli školy s maďarským vyučovacím jazykom 
založené ešte počas ČSR v každej obci s maďarskou väčšinou (bolo ich 13). Sedem obcí okresu Nitra malo 
v roku 1940 len maďarskú školu: Bádice, Mechenice, Babindol, Dolné Obdokovce, Dolné Štitáre, Če
chynce, Hosťová. V ďalších obciach s maďarskou väčšinou (Branč, Horná Kráľová, Hrnčiarovce, Jágersek 
– dnes Jelšovce , Pohranice a Výčapy Opatovce) sa nachádzali aj slovenské školy. Slovenská štátna ľudová 
škola v Branči a nemecká rímskokatolícka škola v Čermanoch mali po jednej maďarskej triede. V zlatomo
raveckom okrese sa maďarské školy nachádzali v štyroch dedinách. Maďarské školy mnohokrát trpeli ne
dostatkom vhodných priestorov na výučbu a nedostatočným vybavením didaktickými pomôckami, ktoré 

Obrázok č. 30: Dievčatá pred školou v obci Branč.



28

štátna byrokracia vôbec neriešila. V rámci riešenia národnostnej otázky sa v rokoch 1941 – 1942 zriadili 
slovenské málotriedky v Čechynciach, Dolných Obdokovciach, Babindole, Bádiciach, Dolných Štitároch 
a Mecheniciach, kde dovtedy slovenské školy neboli. Novozriadené slovenské školy fungovali paralelne 
s maďarskými školami. Tento jav vyvolával neraz národnostné trenice medzi obyvateľmi, žiakmi a učiteľ
mi. Deti z maďarských obcí, ktoré pod nátlakom obvodných notárov či žandárov rodičia postupne prihla
sovali do slovenských škôl, slovensky spočiatku vedeli len málo, čo brzdilo ich efektívnejšie vzdelávanie.

V Nitre nebola maďarská škola. Žiadosť o povolenie zriadenia maďarskej ľudovej školy v meste bola 
podaná v máji 1940. Hoci bolo založenie školy povolené, pre nedostatok počtu žiactva maďarskej národ
nosti nemohla byť napokon zriadená. Maďarská menšina sa formou petičnej akcie neúspešne pokúšala 
o povolenie na zriadenie maďarskej školy v Močenku.

Program výchovy a vzdelávania detí maďarskej národnosti sa začínal na úrovni detských opatrovní 
(materských škôl). Rodičia maďarskej národnosti mali možnosť poslať ratolesti nielen do opatrovní či 
sezónnych útulkov, ale aj do detských táborov, ktoré priamo zastrešovala Maďarská strana. Nitriansky 
okresný úrad sa usiloval, aby v obciach s maďarskou väčšinou existovali konkurenčné štátne detské útul
ky, čo by mohlo viesť k vytlačeniu útulkov Maďarskej strany z dedín.

Maďarské športové kluby

Nosným zameraním sekcie telovýchovy Maďarskej strany bolo usporadúvanie športových súťaží a zastre
šenie činnosti klubov z maďarských obcí. V niektorých obciach s maďarskou väčšinou fungovali ako súčasť 
strany športové kluby, vybudované už pred rokom 1938. V Jágerseku (dnes Jelšovciach) výraznejšie pô
sobil športový klub Egyetértés (Svornosť), vo Výčapoch Opatovciach športový klub Törekvés (Agilnosť). 
Pod názvom Jó barátok sportegylet (Športový klub dobrých priateľov) založili nitrianski tréneri športovú 
jednotu, ktorú viedol Viliam Takáč. Prvý futbalový zápas odohrali Maďari v dresoch Nitry s Nitrianskymi 
Hrnčiarovcami už v októbri 1939. Spolok spolu s telovýchovnou sekciou v strane od roku 1941 usporadú

Obrázok č. 31: Futbalisti z obce Jelšovce (vtedy Jagersek) v Branči.
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vali futbalovú súťaž pre sedem klubov nitrianskej a bratislavskej oblasti, v ktorej hrali futbalisti maďarskej 
národnosti. Tieto kluby neboli členmi Slovenského futbalového zväzu. Z okresu Nitra sa na súťaži zúčast
nili kluby z Mecheníc, Hrnčiaroviec, Dolných Štitár, Jágerseku (dnes Jelšoviec), Branča, Hornej Kráľovej 
a Nitry. Samostatný futbalový klub Maďarská strana v Nitre nemala – z okolia sa pozvážali hráči maďar
skej národnosti, ktorí potom po obciach vystupovali ako Nyitrai magyar csapat (Nitriansky maďarský 
klub). Víťaz získal trofej – putovný pohár, ktorý venoval Ján Révay, statkár z Bratislavy a predseda telový
chovnej sekcie strany. Aj v tejto oblasti zohrával dôležitú úlohu princíp reciprocity. Vládna moc recipročne 
v roku 1940 zastavila činnosť štyroch športových klubov z nitrianskej oblasti. Ministerstvo vnútra odmiet
lo prijať stanovy športových spolkov Rajta (Povzbudenie) v Ladiciach, Zobor Sport Egyesület (Zoborský 
športový spolok) so sídlom v Nitrianskych Hrnčiarovciach ani Testvériség Sport Egyesület (Bratský špor
tový spolok) v Branči či Hornokráľovského športového klubu v Hornej Kráľovej, čo v podstate znamenalo 
blokovanie ich činnosti. Účelom organizovania športových podujatí v maďarských obciach bolo hlavne 
spestrenie bežného života komunít. Keďže diváci na zápasoch často politikárčili, mnohé z nich boli pod 
drobnohľadom policajtov.

Náboženský život maďarskej menšiny

Náboženská orientácia Maďarov na západnom a strednom Slovensku sa v zásade neodlišovala od orientá
cie slovenskej väčšiny. Väčšinou sa hlásila buď k rímskokatolíckej alebo evanjelickej konfesii augsburské
ho vyznania. Náboženské obrady v maďarčine sa konali celkovo v 54 obciach. V 17 obciach s prevládajú
cou maďarskou komunitou v okolí Nitry a Zlatých Moraviec sa väčšinou celebrovali len maďarské omše, 
ale po úpravách biskupských úradov sa tam, kde bol záujem slovenskej menšiny, zaviedli aj bohoslužby 
v slovenčine. V tomto období však väčšina obradu znela v latinskom jazyku, výnimku tvorili iba kázeň 
a niektoré modlitby. Tam, kde bol stav maďarských bohoslužieb z rôznych príčin narušený, Maďari aktív
ne žiadali o ich opätovné zavedenie. Aj na túto oblasť vplýval princíp reciprocity. Konfliktom sa v júli 1940 
skončila púť k jaskyni sv. Svorada na Zobore, keď časť kázne bola prednesená v maďarčine a po obede 

Obrázok č. 32: Futbalové tímy na zápase vo Výčapoch ‑Opatovciach.
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za spievania piesní došlo k slovným potýčkam medzi dvoma tábormi – slovenským a maďarským. Pokiaľ 
šlo o oslavy viažuce sa na sviatky symbolizujúce slovenskú štátnosť, maďarské obyvateľstvo sa ich zúčast
ňovalo len v malej miere.

Pomerne priaznivé podmienky na používanie materinského jazyka v školstve, kultúre a pri nábo
ženských obradoch vytvorila už dobová legislatíva ČSR. Za trestné sa však považovalo spievať verejne 
a kostoloch maďarskú štátnu hymnu a niektoré náboženské piesne s iredentistickým podtónom. Napriek 
platnému zákazu dochádzalo k verejnému spievaniu maďarskej hymny pomerne často, čo viedlo k mno
hým incidentom. Nebolo výnimočné, že maďarská hymna odznela na záver omší hlavne pri maďarských 
sviatkoch, čo bolo úradmi považované za protištátnu provokáciu a nasledovalo ju policajné vyšetrovanie.

Rómovia

V Nitre a priľahlých obciach žila aj rómska komunita. Rómovia sa živili prevažne manuálnymi činnosťami 
– vypomáhali pri sezónnych poľnohospodárskych prácach, niektorí boli zručnými remeselníkmi. Úzka 
skupina Rómov sa venovala hudbe a v tejto oblasti dosahovali značné úspechy. Po vzniku Slovenského 
štátu došlo k zmenám v správaní vládnej moci voči menšinám, vrátane rómskej. Časť Rómov pod vplyvom 
vládnych nariadení musela zmeniť spôsob života a začala upadať do hmotnej núdze. Rómske osady, ktoré 
sa nachádzali pri hlavných štátnych cestách, mali byť presunuté na odľahlé miesta. Tým sa strácala mož
nosť vytvárania si vzťahov s majoritou a zmenšovali sa možnosti zaobstarať si živobytie. V obciach s mi
nimálne troma rómskymi rodinami mali byť určení vajdovia, ktorí zodpovedali za poriadok v komunite. 
Vládna moc prenasledovala najmä občanov, ktorí nemali stálu prácu a boli podľa jej kritérií mravne alebo 
politicky nespoľahliví. Takéto osoby boli označované za asociálov. Do tejto skupiny boli zaraďovaní tiež 
Rómovia, pričom v ich prípade boli za asociálov považovaní i vtedy, keď síce mali stálu prácu, ale boli svoj
mu okoliu na obtiaž. Postupne boli Rómovia (spolu so Židmi) vylúčení z brannej služby, v armáde mohli 
vykonávať len manuálne práce v pomocných útvaroch. Pre asociálne osoby boli ministerstvom vnútra 
zriaďované pracovné útvary, v ktorých odvedenci robili v ťažkých podmienkach. Do pracovných útvarov 
posielali ľudí na základe zoznamu vyhotoveného pracovníkmi miestnych úradov, teda bez toho, aby o tom 
rozhodol súd. Mnohokrát sa tak na zoznam dostali osoby kvôli neprajnosti zo strany úradníkov, či zo stra
ny svojho okolia. V roku 1943 boli v Nitre v evidencii asociálnych osôb zapísaní 30 Rómovia a 71 obča
nov majority. Z mesta bolo, podľa zistení historika Tomáša Královiča, na jar v roku 1943 do pracovných 
útvarov odvedených 8 Rómov a 24 príslušníkov majoritného obyvateľstva. Väčšina obcí v nitrianskom 
okrese sa na rómskych obyvateľov nesťažovala, potrebovali ich pri poľnohospodárskych a remeselníckych 
prácach. Spolužitie nevyvolávalo zvýšené napätie. Ministerstvo vnútra na čele s Alexandrom Machom 
však vyžadovalo ďalšie mená Rómov, ktorí mali byť z obcí bezpodmienečne odstránení. Postup úradníkov 

Obrázok č. 33: Prvé sväté prijímanie v obci  
Výčapy ‑Opatovce v roku 1941.

Obrázok č. 34: Vnútorný priestor Svoradovej jaskyne na 
Zobore v súčasnosti. V roku 1940 sa tu odohrali potýčky 

medzi veriacimi slovenskej a maďarskej národnosti.
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mal byť preverovaný, aby sa predišlo snahe o miernejší postup voči Rómom a v bydliskách tejto minority 
robili bezpečnostné zložky ešte častejšie razie. Miestni úradníci v Nitre nakoniec dopísali do zoznamu 
ďalších 31 rodín, ktoré mali byť umiestnené do pracovných útvarov. Mnohí z Rómov sa aj kvôli takémuto 
postupu voči nim zo strany štátu zapojili do Slovenského národného povstania. Po obsadení územia Slo
venska nemeckou okupačnou armádou útoky voči Rómom vyvrcholili. Mnohí boli nemeckou armádou 
za pomoci Pohotovostných oddielov Hlinkových gárd a Domobrany bez ľútosti zastrelení. Hoci pracovné 
útvary začali v roku 1944 zanikať, pre Rómov bol zriadený zaisťovací tábor v Dubnici nad Váhom, kde boli 
umiestňovaní obyvatelia rómskej národnosti z celého územia Slovenska. Podmienky v ňom sa približovali 
tým, ktoré vládli v koncentračných táboroch v Nemecku a mnohí Rómovia preto vojnu neprežili.

Život nemeckej minority

V Nitre a okolí mali príslušníci nemeckej menšiny skôr okrajové zastúpenie. V sčítaní ľudu z roku 1940 
sa k nemeckej národnosti prihlásilo takmer 18 tisíc obyvateľov Nitrianskej župy, čo predstavovalo 5,3 % 
z celkového počtu obyvateľstva v župe. Sústreďovala sa predovšetkým v okrese Prievidza, t. j. na severe 
župy, kde čiastočne zasahovala jedna z troch sídelných oblastí nemeckého osídlenia Slovenska, Haue
rland. Silnejšie pozície mala aj v dvoch dedinách nitrianskeho okresu – vo Veľkých Ripňanoch a Čer

manoch. Už pred 14. marcom 1939 stúpla početnosť podujatí 
a aktivít tejto menšiny, často finančne a personálne podporova
ných Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou, jej organizáciami 
a štátnymi inštitúciami. Miestni príslušníci HSĽS a Deutsche 
Partei úzko spolupracovali bez známok väčších nedorozumení, 
čo bolo spôsobené aj početnosťou Nemcov v meste. V mestách 
nitrianskej župy organizovala Deutsche Partei rôzne spolo
čenské zábavy, koncerty či oslavy výročí predstaviteľov tretej 

ríše pre svojich čle
nov a podporovateľov. 
V Nitre pod Zoborom 
si táto minorita vy
budovala domov pre 
nemeckú mládež, za
ložené tiež boli mater
ské školy vo viacerých 
mestách. •

Obrázok č. 35: Predseda Deutsche Partei 
na Slovensku – Franz Karmasin.

Obrázok č. 36: Odznak člena Freiwillige 
Schutzstaffel, polovojenskej organizácie 

Deutsche Partei na Slovensku.
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Arizácia židovského majetku v Nitre

Arizácia (z nemeckého Arisierung) – termín, ktorý označuje vyvlastnenie a prevod majetku Židov 
na árijcov, nežidov. (Slovník cudzích slov)

Slovo arizácia sa po nástupe Adolfa Hitlera do pozície nemeckého kancelára v januári 1933 často používa
lo v Nemecku. Po marci 1939 sa čoraz častejšie objavovalo i v slovníku politických reprezentantov na Slo
vensku. Hlinkova slovenská ľudová strana sa netajila ambíciami vyriešiť hospodársku situáciu v prospech 
Slovákov na úkor obyvateľov iných národností žijúcich v krajine. Už po vyhlásení autonómie sa rozprúdila 
štvavá propaganda namierená proti Židom a ich podielom na vlastníctve hospodársky významných pod
nikov a živností. Najčastejšie sa poukazovalo na ožobračovanie Slovákov v židovských krčmách, kde boli 
Slováci schopní prepiť aj posledné zarobené peniaze. Hoci argument, že práve Židia vlastnili prevažnú 
väčšinu pohostinstiev a krčiem na Slovensku patril k najčastejším, licencie na prevádzkovanie týchto za
riadení získavali počas medzivojnového obdobia v nemalej miere aj Slováci, prípadne Česi.

Prvé protižidovské opatrenia, ktoré obmedzovali ich hospodárske aktivity na Slovensku, boli pri
jímané ešte v čase autonómie Slovenska. Hoci oficiálne sa v nich nespomínali Židia, týkali sa najmä ich. 
Medzi prvými to bolo napríklad nariadenie o povinnosti nedeľného oddychu. Štátne orgány tým zreduko
vali židovským podnikateľom ich činnosť iba na päť dní v týždni, nakoľko Židia v sobotu nepracujú kvôli 
sviatku – šabatu. Úrady mali tiež prešetriť všetkých živnostníkov a odobrať im živnosť v prípade, že ju 
vlastnili „neprajníci slovenského národa“. Za tých boli pre úrady, zatiaľ len neoficiálne, pokladaní najmä 
Židia, Maďari a Česi. Samozrejmosťou sa stal bojkot židovských predajní. Miestna nitrianska a regionál

Obrázok č. 37: Vnútrajšok obchodu s nábytkom Izidora Vajdu, ktorý bol arizovaný.
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na tlač vyzývala obyvateľov, aby radšej nakupovali u kresťanov a prevádzky Židov obchádzali. Kampaň 
a slogan „Svoj k svojmu“ nabádali, aby sa kresťania priamo vyhýbali židovským obchodníkom. Radikálni 
obyvatelia mesta a okolitých obcí začali útočiť na obchody, ktoré patrili Židom, rozbíjali výklady a popísali 

Obrázok č. 38: Arizátorom podniku Izidora Vajdu bol Štefan Jančovič, miestny vládny komisár Obchodného grémia.

Obrázok č. 39: Arizátorom židovského podniku Aurela 
Goldsteina v Nitre bol Fridrich Varga.

Obrázok č. 40: Veľkoobchod Ferdinanda Lednického bol 
predtým majetkom židovského podnikateľa Alexandra 

Zobela.
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ich rôznymi nápismi, ako napríklad: Pozor Žide, Adolf ide!, Pozor Žide, Sidor ide! alebo To je Židák! Fuj! 
Tu nekupuj! Hoci to nebolo oficiálne nutné, na mnohých kresťanských obchodoch sa začali objavovať pla
gáty s nápisom: Nežidovský obchod či Kresťanský obchod. Protižidovská kampaň pokračovala vo všetkých 
dostupných médiách počas celého obdobia existencie Slovenskej republiky.

Od marca 1939 pristúpili politici k vydávaniu nariadení oficiálne namierených proti Židom. Ich 
počet v niektorých povolaniach, ako napríklad právnik, advokát, lekár, lekárnik a ďalších, mal byť obme
dzený (numerus clausus – obmedzený počet) na 4 %. Toľko percent obyvateľov sa oficiálne hlásilo k ži
dovskej národnosti (nie k vierovyznaniu). Podľa dobových úvah teda vplyv židovskej národnosti v spoloč
nosti nemal presahovať toto percento. Židia tiež boli vylúčení z verejných služieb a nemohli sa zamestnať 
v štátnych inštitúciách. Tieto legislatívne normy sa dotkli i Židov žijúcich v Nitre. Z advokátskej komory 
bolo vyčiarknutých 19 nitrianskych advokátov židovského pôvodu, v praxi mohli naďalej pôsobiť len traja. 
Podobne to bolo aj v prípade lekárskeho povolania. V Nitre v tomto období pôsobilo celkovo 54 lekárov, 
z nich 43 malo židovský pôvod. Nariadenie vlády Slovenskej republiky znamenalo pre 25 z nich zastavenie 
ich činnosti. Keďže by takýmto úbytkom lekárov mohlo byť ohrozené verejné zdravie, 20 z nich nakoniec 
získalo výnimku, za ktorú však museli zaplatiť. Tento stav vydržal len do júna 1942, keď v Nitre pracovali 
už len štyria židovskí lekári.

Obrázok č. 41: Veľkoobchod s krátkym, galantérnym a pleteným tovarom Viktora Linkenberga v Nitre arizoval Ján Brňo.
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Historici rozlišujú na Slovensku dve fázy arizačného procesu. Prvá – tzv. evolučná, sa začala v sep
tembri 1939 a skončila v lete 1940 po zásahu nemeckého protektora do zloženia vlády na Slovensku 
(salzburské rokovania). Predstavitelia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany – Strany slovenskej národnej 
jednoty schválili v tomto období sériu nariadení, ktorými malo dôjsť k prevzatiu židovských podnikov do 
rúk majoritného obyvateľstva. V tejto etape išlo o arizáciu viac či menej dobrovoľnú. Nový vlastník so ži
dovským podnikateľom spísali dohodu, v ktorej stanovili presné podmienky prevzatia prevádzky. Väčšina 
Slovákov na vedenie podnikov nebola pripravená. Preto mali najskôr vo firmách pôsobiť ako dôverníci, 
respektíve dočasní správcovia. Prevziať úplne ich mali neskôr, po nadobudnutí skúseností, dovtedy neraz 
podnik viedol pôvodný vlastník, hoci mu už formálne nepatril. Týmto spôsobom bolo možné krátkodobo, 
z pohľadu židovských vlastníkov, „zachrániť“ podnik či prevádzku, ak novým vlastníkom či dôverníkom 
bola blízka osoba či známy.

V apríli 1940 bol vydaný prvý arizačný zákon, ktorý nakoniec platil len niekoľko mesiacov a bol 
nahradený novou, prísnejšou legislatívnou úpravou. Židovské prevádzky museli byť viditeľne označené 
nápisom ŽIDOVSKÝ PODNIK. Mohli byť buď ari
zované (úplne alebo čiastočne prevzaté do vlastníc
tva) alebo zlikvidované. Nový vlastník musel podľa 
nariadenia spĺňať kvalifikáciu na výkon podnikania 
a za prevádzku musel zaplatiť. V Nitre sa tieto na
riadenia dotkli v prvom rade hostinských a výčap
níckych koncesií. Iba vlastníci koncesie mohli 
v meste viesť krčmu, pohostinstvo, reštauráciu, ho
tel a iné podobné podniky. Z tých, ktoré vlastnili Ži
dia (približne polovicu), bola väčšina zlikvidovaná, 

Obrázok č. 42: Reklamný leták Jána Brňa na arizovaný židovský podnik.

Obrázok č. 43: Tabuľa označujúca podnik vo vlastníctve 
židovského majiteľa.
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do zvyšku podnikov boli dosadení dôverníci. Mnohí židovskí podnikatelia začali kvôli týmto nariadeniam 
štátu a situácii z druhej polovice roka 1938 výrobu a distribúciu tovarov a služieb utlmovať. To spôsobo
valo nedostatok niektorých komodít na trhu. Vláda im preto prikázala zákonom, aby vlastné prevádzky 
riadne spravovali dovtedy, kým im nebudú odobraté.

Po salzburských rokovaniach sa proces arizácie na Slovensku zintenzívnil. Ústavným zákonom 
č. 210/1940 umožnil Snem Slovenskej republiky vláde riešiť agendu okolo prechodu židovského majetku 
do slovenských rúk. V septembri 1940 vznikol v Bratislave Ústredný hospodársky úrad na čele s Augustí
nom Morávkom. Jeho náplňou činnosti malo byť vyradenie Židov z hospodárskeho života na Slovensku. 
V novembri vstúpil do platnosti tzv. druhý arizačný zákon, ktorý pristupoval k procesu oveľa prísnejšie 
ako predchádzajúca legislatívna úprava. Na jej základe sa pristúpilo k zlikvidovaniu zvyšného majetku Ži
dov alebo k prevodu tohto majetku na árijcov, pričom štátni zamestnanci nemohli byť arizátormi. Toto ob
medzenie však bolo často obchádzané. Na rozdiel od prvej fázy sa uprednostňovala politická príslušnosť 
pred znalosťami arizátora. To viedlo neskôr k problémom vo firmách, ktoré sa ocitali pred krachom. Bol 
to napríklad prípad nitrianskej tehelne, ktorú viedol arizátor bez akýchkoľvek skúseností v danom odbore.

Ústredný hospodársky úrad pri rozhodnutí o likvidácii podniku stanovil dobu, dokedy muselo dôjsť 
k zatvoreniu podniku a jeho zrušeniu. Určil tiež osobu, ktorá likvidáciu vykonala. Majetok, ktorý sa pri 
likvidácii získal, bol vydražený a výťažok sa posielal na štátom spravovaný účet. Podľa zistení Lucie Ga
libert, historičky skúmajúcej proces arizácie v Nitre, bolo v meste začiatkom roka 1940 dovedna 42 ži
dovských prevádzok, vo väčšine z nich už boli dosadení vládni dôverníci. Na ich obsadzovanie mali veľký 
vplyv miestni funkcionári Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a jej organizácií. Toho, koho odporučili na 
miesto dôverníka, túto funkciu zväčša získal. Druhý arizačný zákon sa stal osudným pre ďalších vyše 400 
drobných obchodníckych a remeselníckych živností v Nitre.

Za celé obdobie arizačného procesu bolo iba v Nitre zlikvidovaných vyše 500 židovských podnikov 
a v osemdesiatich prípadoch boli do správy dosadení arizátori.

Obrázok č. 44: Pôvodným majiteľom obchodu so strižným tovarom Gabriely Boronkayovej bol Alexander Spitzer.
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Obrázok č. 45: Gustáv Bednarovič arizoval židovský podnik 
Adolfa Lebovitsa.

Arizácia sa dotkla aj ostatného židovského majetku, ako napríklad pozemkového vlastníctva – veľ
kostatkov, bytového a hnuteľného majetku. V prípade držby hospodárskych pozemkov mal rozhodovacie 
právomoci Štátny pozemkový úrad, ktorý vznikol vo februári v roku 1940. V tom istom období vyšiel zá
kon o pozemkovej reforme, na základe ktorého mohol prejsť židovský pôdny majetok do rúk štátu. Pôda 
sa mala zo začiatku vykupovať. Cenu určoval štát, ale výsledná suma nebola vlastníkovi vyplatená, iba 
zapísaná ako dlh štátu voči tejto osobe. Vládni predstavitelia to zdôvodnili tým, že by Židia peniaze, ktoré 
im právom za predaj vlastného majetku náležali, vyviezli do zahraničia. Pôda sa po jej odkúpení mala roz
deliť medzi menších roľníkov. V nitrianskom okrese boli do väčšiny veľkostatkov na začiatku arizačného 
procesu dosadení dočasní správcovia. Od mája 1941 bol výkup zastavený a pozemkový úrad mohol židov
skú pôdu zhabať bez náhrady. Keďže na štátom znárodnenej pôde sa zväčša nehospodárilo, čo si však Slo
vensko ekonomicky nemohlo dovoliť, vznikol Fond pre správu poľnohospodárskych majetkov, ktorý sa 
mal starať o využitie bývalého židovského pozemkového vlastníctva. Pôsobilo v ňom mnoho židovských 
majiteľov, pretože na Slovensku bolo takýchto odborníkov málo. Znamenalo to pre nich aspoň dočasnú 
ochranu pred deportáciami. Niektorí Nitrania však s nevôľou sledovali postup úradov v pozemkovej re
forme, žiadali okamžité rozdelenie pôdy a odtransportovanie „nepotrebných“ Židov.

Štát sa prostredníctvom zhabania židovského majetku snažil riešiť i nedostatok bytov. Prvé zásahy 
v tejto sfére sa začali už počas autonómie Slovenska. V čase novembrovej utečeneckej krízy bolo v Nitre 
zapečatených 33 bytov. Mnohým židovským rodinám boli vypovedané nájmy. Naopak, tzv. árijci nemohli 
byť zo židovského bytu vysťahovaní. Ak Židia prenajímali bytové priestory, nemohli v nich bývať štátni 
zamestnanci. Tak ako aj v iných oblastiach arizácie židovského majetku, i tu boli dosadzovaní dočasní 
správcovia, ktorí sa mali o bytový fond starať, za čo im náležala finančná odmena. Väčšina z nich to však 
pokladala len za pravidelný mesačný príjem a o udržiavanie bytov nejavili záujem. Tlak na vysťahovanie 
Židov z ich príbytkov vytváral štát aj nariadeniami, ktoré zakazovali týmto obyvateľom bývať v centrál
nych častiach mesta. Nesmeli vlastniť byt a bývať na uliciach, ktoré boli pomenované po predstaviteľoch 
slovenského štátu a jeho spojencoch (v Nitre to bolo napríklad na Hlinkovom námestí, Hitlerovej ulici, 
Tisovom námestí alebo Hlinkovej ulici). V Nitre sa toto nariadenie dotklo 117 príbytkov v centre mes
ta. Najintenzívnejšia prebiehala arizácia bytov od 
druhej polovice roka 1940. V mnohých prípadoch 
boli byty pridelené členom Hlinkovej slovenskej ľu
dovej strany, prípadne jej organizáciám – Hlinko
vej mládeži a Hlinkovej garde.

Súpis všetkého hnuteľného majetku Židov 
bol nariadený v druhej polovici roka 1940. Ukrýva
nie alebo zatajovanie majetku sa trestalo väzením, 
ako to bolo v prípade Nitrana Mikuláša Linkenber
ga. Bol úradmi obvinený z toho, že predmety z dra
hých kovov zakopal v záhrade, v úmysle zatajiť ich 
pred úradmi. Hoci boli veci jeho majetkom, vzhľa
dom na porušenie nariadení bol odsúdený na 6 me
siacov väzenia. Podobne boli štátnymi inštitúciami 
obviňovaní z nepriznania celého majetku aj Július 
a Jozef Starkovci s manželkami. Obvinenia sa však 
nezakladali na pravde. Veľká časť židovského hnu
teľného majetku bola rozkradnutá ešte začiatkom 
celej akcie súpisu hnuteľných vecí. Mnohé, najmä 
cennejšie (obrazy, gobelíny, perzské koberce) a pre 
chod úradov potrebné predmety (písacie stroje, 
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autá) boli ponechané vo 
vlastníctve štátu, respek
tíve organizácií štátostra
ny. Zvyšok sa rozpredával 
na dražbách, z ktorých 
výťažok bol odvedený do 
štátneho rozpočtu. Krátko 
pred začiatkom deportácií 
boli vyhláškou Židia nútení 

odovzdať miestnemu veliteľstvu Hlinkovej gardy v Nitre takmer všetok odev. Úrad presne určil zoznam 
šiat, ktoré si Židia mohli ponechať vo vlastníctve. Skonfiškovaný odev mal byť využitý v rámci akcie zim
nej pomoci.

Všetky spomenuté protižidovské nariadenia boli zhrnuté v tzv. Židovskom kódexe, teda Nariadení 
vlády Slovenskej republiky č. 198/1941 zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov. Mnohé 
z legislatívnych úprav, ktoré platili dovtedy, boli v kódexe ešte sprísnené. Arizačný proces a ostatné pro
tižidovské nariadenia porušujúce ľudské a občianske práva urobili z dovtedy samostatnej, prosperujúcej 
komunity masu závislých ľudí, ktorí boli obratí o možnosť zabezpečiť obživu pre seba a svoje rodiny. Tým 
bol vytvorený sociálny problém, ktorý by mal riešiť štát. Ľudia, ktorí sa na krádeži židovského majetku 
podieľali, tiež neradi videli vo svojom okolí jeho pôvodných vlastníkov. Predstavitelia Slovenskej republi
ky nakoniec problém so židovskou minoritou, ktorého boli sami strojcom, riešili protiprávnymi deportá
ciami na ríšske územie, kde sa mali údajne zapojiť do pracovného procesu. Konečnou stanicou však boli 
koncentračné a vyhladzovacie tábory, kde väčšina nitrianskych Židov zahynula. •

Obrázok č. 46: Pôvodnými vlastníkmi nitrianskych kín boli Starkovci, ale po vzniku 
slovenského štátu im bola odobratá kinolicencia.

Obrázok č. 47: Jedna z mála zachovaných fotografii dokumentujúca deportácie Židov z Nitry.  
Autor fotografie Anton Baník.
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Bombardovanie Nitry a okolia

Na Slovensku bol spôsob plošného („kobercového“) bombardovania civilných objektov použitý len raz, 
a to pri útoku sovietskych lietadiel na Nitru 26. marca 1945. Jeho prvotným účelom (na rozdiel od znač
nej časti útokov Luftwaffe, resp. kráľovského letectva hlavne spred roku 1944) nebolo zastrašiť civilné 
obyvateľstvo, ale minimalizovať straty svojich vojsk zničením ohnísk nemeckého odporu a zabezpečiť im 
rýchly postup.

Okresné veliteľstvo Civilnej protileteckej ochrany (CPO) dlhšiu dobu teoreticky pripravovalo ob
čanov na prípadný letecký nálet, občania však túto iniciatívu neustále podceňovali. Po prvom ostrom po
plachu 14. marca 1944, po ktorom už poplachy boli na dennom poriadku, sa však náhľad obyvateľstva 
i okresného veliteľstva CPO podstatne zmenil. Od apríla 1944 do marca 1945 bolo len v Nitre vyhlásených 
47 leteckých poplachov. Intenzita poplachov bola najvyššia v júni 1944, a to v spojitosti s častými preletmi 
anglo amerických leteckých zväzov nad Slovenskom. Tento počet preletov spojeneckých zväzov, ktoré sa 
konali spravidla doobeda, dokazoval, že spojenecké letectvo začínalo ovládať vzdušný priestor.

Letecká činnosť spojencov sa výrazne zintenzívnila po ich vylodení v Taliansku. Nitru síce bombar
dovanie anglo amerických síl obišlo, avšak pri preletoch cez okres lietadlá sporadicky zhodili niekoľko 
bômb. Pri prelete asi 300 amerických lietadiel 22. augusta 1944 zhodilo jedno lietadlo 7 bômb pri obci Já
gersek (dnes Jelšovce). Keď 250 spojeneckých lietadiel prelietalo ponad Nitru 27. augusta 1944, lietadlo 
z poslednej skupiny zhodilo 8 bômb, ktoré dopadli v intraviláne Mecheníc. Najväčšie množstvo lietadiel 
preletelo nad vzdušným priestorom mesta 29. augusta 1944 (700 až 800). Nad Ivankou pri Nitre zhodili 
6 leteckých púm. V ten istý deň jedno spojenecké lietadlo zhodilo osem 100 až 150 kg ťažkých bômb do 
chotára obce Čab, ktoré spadli na polia, ďalej boli zhodené dve letecké bomby do lesného porastu pri Hrn
čiarovciach. Bomby okrem materiálnych škôd nespôsobili vážnejšie zranenia.

Po začiatku SNP prelietavali tento priestor lietadlá, ktoré na jeho podporu zhadzovali v Tribečskom 
pohorí zbrane a strelivo. Okrem toho ešte v auguste a septembri 1944 zhadzovali zápalné predmety, ktoré 
mali zapaľovať úrodu na poliach. Niektoré lietadlá mali za úlohu rozhadzovať protinacistické letáky.

Po vypuknutí povstania už v noci na 1. septembra 1944 prišiel do Nitry predvoj nemeckej polície. 
Na druhý deň prišli do mesta aj 
nemecké vojenské jednotky. Po 
vyjednávaní medzi nemeckými 
veliteľmi a veliteľom nitrianskej 
posádky mjr. Jánom Šmigov
ským dostali Nemci súhlas na 
prechod mestom. Zároveň ve
liteľ nemeckých vojsk generál 
Püchler ustanovil Šmigovského 
za posádkového veliteľa aj pre 
nemecký Wehrmacht v Nitre. 
Okolie Nitry zostalo počas SNP 
relatívne pokojné. Hospodárska 
situácia obyvateľstva sa výraz
nejšie zhoršila až vo februári 
1945, keď sa zásobovacie požia
davky nemeckej posádky voči 

Obrázok č. 48: Ján Šmigovský. Obrázok č. 49: Nemecký generál 
Carl Püchler.
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obyvateľstvu podstatne zvýšili, pričom nový tovar do obchodov neprichádzal. Okolie Nitry bolo v tomto 
čase dôležitým dopravným uzlom viacerých armád.

Koncom septembra 1944 nemecké orgány zabrali pre vlastné účely poľné vojenské letisko v Nitre 
a začali budovať palebné postavenia pre protileteckú obranu. Úlohou protileteckej obrany letiska malo byť 
odrazenie prípadného vzdušného výsadku v priestore letiska a ochrana mlynov, kde sa nepretržite mlelo 
zrno na múku pre vojsko i obyvateľstvo. Do nitrianskeho okresu prúdil zvýšený počet nemeckých vojsk 
hlavne v novembri 1944 (vzhľadom k priblíženiu sa východného frontu). Od januára 1945 bola v Zbehoch 
na železničnej stanici odstavená rýchliková súprava, v ktorej sídlilo nemecké veliteľstvo južného frontu. 
Celá súprava bola prísne strážená a v prípade potreby ihneď pripravená na odsun. Strážny oddiel tvorili 
dva prápory pechoty, okrem toho bol k dispozícii ešte 1 prápor ženijného vojska. Toto vojsko, ktoré sa uby
tovalo po okolitých dedinách, strážilo železničné stanice, zastávky, trať a mosty. Od 29. januára 1945 sa 
cez železničnú križovatku v Zbehoch uskutočňoval presun nemeckého a maďarského vojska od Prievidze 
na Nitru a Leopoldov. Prevážala sa predovšetkým ťažká bojová technika. Príslušníci Ruskej oslobodenec
kej armády generála Andreja Vlasova sa spolu s maďarskými oddielmi presúvali povozmi a pešo smerom 
na Nitru.

Prvá obeť leteckých útokov v nitrianskom okrese bola civilnou. V prvý novembrový deň 1944 počas 
prieskumného letu 15 sovietskych stíhačiek zaútočila jedna z nich na osobné auto idúce po ceste Nitra 
– Zlaté Moravce. V automobile zahynul jeden človek, ďalší boli zranení. V tomto čase sa skončili prelety 
anglo amerických lietadiel nad nitrianskym úsekom a iniciatívu vo vzdušnom priestore prebralo soviet
ske letectvo.

V prvej polovici decembra 1944 sa v nočných hodinách začali nad územím nitrianskeho okresu 
objavovať sovietske prieskumné lietadlá U2. Tieto lietadlá podnikali fotografický prieskum Nitry za 
pomoci svetelných rakiet na padákoch, nazývaných „Stalinove sviece“. Protiletecká obrana si s týmito 
prieskumnými akciami nevedela poradiť.

S výnimkou prieskumných letov letecká aktivita na začiatku decembra 1944 ustala. Prispelo k tomu 
aj zosilnenie protileteckej obrany umiestnením rýchlopalného 4hlavňového kanónu na čermánskom 
kopci v Nitre. Okrem toho bol ešte jeden guľomet dočasne inštalovaný v mestskom parku pri rieke. V Nit
re a blízkom okolí stáli protilietadlové kanóny ešte na ďalších troch miestach.

Obrázok č. 50: Sovietske prieskumné lietadlo U‑2 nazývané aj „Kukuruznik“.
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Červená armáda bombardovala Nitru celkom päťkrát: 20. decembra 1944, 20. januára 1945, 
26., 27. a 29. marca 1945. Dňa 20. decembra 1944 podnikli sovietske lietadlá útok na Nitru, Zvolen, 
Brezno a o deň neskôr na Prešov. V noci na 20. decembra priletelo nad Nitru ľahké bombardovacie lie
tadlo a zhodilo 4 bomby. Pravdepodobným cieľom bombardovania bola Veröova vila, kde sídlilo Gesta
po. Lietadlo minulo cieľ približne o 50 m, pretože mu orientáciu sťažovalo pomerne dobre zatemnené 
mesto (od marca 1944 sa nariadenia o zatemnení čoraz častejšie kontrolovali hliadkami CPO a v prípade 
priestupkov sa tvrdo pokutovali). Bomby zdemolovali tri obytné domy, pričom jedna bomba nevybuchla. 
Tento útok bol prekvapivý a nereagovala naň ani 
hlásna služba CPO, ani protivzdušná obrana letis
ka. Tri osoby utrpeli ťažké zranenia. Celková škoda 
sa odhadla na 1,5 až 2 milióny korún.

Nočné prieskumy a nálety sa množili aj 
v okolí Nitry. V ten istý večer v Dražovciach zho
dilo sovietske lietadlo jednu bombu. O deň neskôr 
opäť v nočných hodinách počas náletu na Újlak 
(dnes Veľké Zálužie) zhodili Sovieti 11 bômb. Táto 
obec ležala na dôležitej ceste z Bratislavy do Nitry, 
po ktorej sa presúvali nemecké kolóny. Pri ostreľo
vaní kolóny maďarských vozotajcov štyrmi soviet
skymi bombardérmi a piatimi stíhačkami na Šted
rý deň ráno v oblasti Cabaj Čápora prišiel o život 
jeden maďarský vojak a štyria boli zranení. Po ná
lete na kolónu bombardéry zhodili na Cabaj Čápor 
päť 50kilových a asi 300 ks 1020kilových bômb. 
Bomby poškodili rímskokatolícky kostol a 19 obyt
ných domov, zabili 2 civilné osoby, zranených bolo 
9 občanov. Okrem bombardovania obce stíhačky 

Obrázok č. 51: Veröova vila, sídlo Gestapa v Nitre.

Obrázok č. 52: Fotografia zachytávajúca zničené budovy 
v Nitre.
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ostreľovali dedinu palubnými zbraňami. Približne 10minutový nálet bol vykonaný práve v čase, keď sa 
ľudia schádzali do kostola.

Od tohto bombardovania bol v okrese relatívny pokoj. Letecké nálety sa diali iba v blízkom okolí 
Nitry. Nad mesto sa bombardovacie lietadlá neodvažovali pre pomerne silnú protileteckú obranu. Zato 
prieskumné stíhacie lietadlá vykonávali sústavný a systematický prieskum celého regiónu a sporadicky 
napádali jednotlivé objekty.

Po vyhodnotení získaných informácií z leteckého prieskumu sa vedenie sovietskeho letectva roz
hodlo pre nočný letecký útok na poľné letisko. Za deň útoku bol vybraný 20. január 1945. Na túto ope
ráciu sa použilo iba jedno lietadlo, ktoré netypickým manévrovaním na hranici regiónu zmiatlo hlásnu 
poplachovú službu a potom pod rúškom noci zaútočilo. Ľahký bombardér, ktorý priletel krátko po 21. h. 
z juhovýchodu, zhodil do blízkej vilovej štvrti (nazývanej Staré letisko) 7 bômb, určených pôvodne poľné
mu letisku. Zhodenými bombami neboli priamo zasiahnuté žiadne budovy, ani usmrtené alebo zranené 
osoby. Všetky bomby dopadli do záhrad alebo pred domy. Účinkom tlakových vĺn však boli poškodené 
viaceré domy.

Anglo americké lietadlá sa nad Nitrou znovu objavili vo februári 1945, a to v súvislosti s Jaltskou 
konferenciou, na ktorej Sovieti požiadali západných spojencov o začatie strategických leteckých útokov 
na dopravné komunikácie vo východnom Nemecku. Spojenecké lietadlá často krúžili nad mestom, ale 
k leteckému útoku naň neprišlo. K zhodeniu niekoľkých bômb došlo len na vidieku – 6. marca 1945 pri 
prelete spojeneckých bombardérov bola zhodená jedna bomba v Hornej Kráľovej, ktorá ale nevybuchla, 8. 
marca 1945 za obcou Cabaj bolo vypustených šesť bômb na polia a 14. marca 1945 osem bômb v chotári 
obce Šalgov (dnes Svätoplukovo).

Obrázok č. 53: W. Churchill, F. D. Roosevelt a J. V. Stalin počas konferencie na Jalte.
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Posledný nočný letecký útok v tomto regióne sa odohral 23. marca 1945 na obec Veľký Lapáš. So
vietske lietadlo priletelo okolo 19:45 h. a zhodilo 3 bomby mimo obytnej časti.

Miestna štátna správa robila rôzne opatrenia. Jedným z nich bolo uvedenie taxislužby do pohoto
vosti v čase od 21:00 do 6:00 h. V Nitre v tom čase pracovalo 26 taxíkov. Pre nedostatok pohonných hmôt 
mohli taxikári vykonávať živnosť iba každý druhý deň, a to jedna časť v párny a druhá v nepárny deň. Pre 
taxikárov vypracoval okresný úrad harmonogram pohotovosti na celý mesiac.

Po niekoľkoročnom oneskorení sa 15. marca 1945 uskutočnila kolaudácia nainštalovaných pro
tiplynových a protičrepinových okeníc a dverí na veliteľstve. Čím viac sa približoval front, tým pravdepo
dobnejšou bola možnosť prekvapivých náletov a skutočného bombardovania mesta. Nitrania však naria
denia CPO neustále obchádzali. Pohyb na uliciach bol napriek predpisom stále svojvoľný a neobmedzený, 
pričom polícia previnilcov nepokutovala. Z toho bolo možné usúdiť, že obyvateľstvo nebolo o akútnom 
nebezpečenstve bombardovania dostatočne poučené. Ľudia si neuvedomovali, že k bombardovaniu môže 
prísť aj bez vyhlásenia poplachu, neočakávane. Súčasne sa zistilo, že počas poplachov boli mnohé úkryty 
a brány do nich zatvorené. Na odstránenie týchto nedostatkov okresný náčelník nariadil vykonať viaceré 
opatrenia.

Jarná ofenzíva sovietskych vojsk 2. ukrajinského frontu sa začala 25. marca 1945. V tento deň (na 
Kvetnú nedeľu) sovietske lietadlá bombardovali Vráble a v Komjaticiach ostreľovali ľudí vychádzajúcich 
z kostola. Pred kostolom a po dedine zostali desiatky mŕtvych a vyše stovky ťažko ranených, ktorých od
vážali do Nitry. Na druhý deň letecké zväzy zaútočili na Zlaté Moravce, Ludanice, Topoľčany, Prievidzu, 
Handlovú, Nemecké Pravno a Nitru.

Príprava leteckého útoku na Nitru trvala viac ako mesiac. Sovietska rozviedka pracovala aj v Nitre, 
a to v súčinnosti s miestnou odbojovou skupinou, ktorej činnosť sa štátna správa snažila zamedziť zaisťo
vaním podozrivých odbojárov.

Obrázok č. 54: Zbombardovaná hlavná ulica v Nitre.
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V Nitre sa v marci 1945 sústredilo veľké množstvo nemeckých vojakov. Nachádzalo sa tu dôležité 
veliteľstvo Gestapa, ktoré riadilo trestné výpravy troch oddielov Einsatzkomanda. Správy z frontovej línie 
a intenzívne prelety sovietskych lietadiel s bombardovaním a ostreľovaním Vrábeľ a Komjatíc zreteľne 
naznačovali začatie jarnej ofenzívy Červenej armády. Preto ešte 25. marca popoludní nemecké velenie 
vydalo príkazy, aby evakuovali zvyšky poľného lazaretu z kláštora, ako aj spravodajskú centrálu a Ges
tapo. Nemecké jednotky ešte večer organizovane a rýchlo začali ustupovať po všetkých cestách smerom 
na západ. Nemecké velenie tým zachránilo vojsko pred masakrom. V ranných hodinách zostalo v meste 
z nemeckého vojska len niekoľko skupín Einsatzkomanda, ktoré Nitru opustili až o dva dni.

5. letecká armáda Sovietov, ktorej velil generál S. K. Gorjunov, mala obsadené letisko Tri Duby pri 
Sliači. Toto letisko sa využívalo na prieskum a podporu pozemných operácií 2. ukrajinského frontu. Ráno 
26. marca z neho vyštartovali prvé 4 stíhačky La5FN, ktoré mali bojovú úlohu zlikvidovať protileteckú 
obranu Nitry. Smer letu bol Sliač – Kozárovce – Vráble – Nitra. Pri prelete nad obcou Kozárovce piloti stí
hačiek spozorovali odchádzajúci vlak zo železničnej stanice s ustupujúcou nemeckou bojovou technikou. 
Využijúc príležitosť sa spustili nad železnicu a ostreľovali transport, až potom pokračovali v lete na Nitru. 
Po dosiahnutí priestoru Nitry okolo 9:30 h. sa spustili do prízemného letu (vysokého 15 až 18 m) a pre
kvapili obsluhu jednotlivých kanónov – jednu salvu stačil vystreliť iba kanón pri mlynoch. Nemecké obr
nené vozy – transportéry boli odvezené už pri evakuácii, takže stíhačky sa nestretli so žiadnym odporom.

Stíhacie lietadlá pri prelete neprestajne ostreľovali celé mesto 
palubnými zbraňami. Stíhači si svoju úlohu splnili, stočili sa nad Zo
borom a pridali sa k práve prilietajúcim bombardérom Pe2, ktoré sa 
v priestore nad Brančom formovali do bojovej formácie a približovali 
sa k Nitre. Až vtedy stihla letecký poplach odtrúbiť poplachová hlás
na služba. Do dvoch minút po jeho vyhlásení sa v druhom slede nad 
mestom objavili bombardéry. Aj keby poplach vyhlásili skôr, mnohí 
občania by sa nemali kde ukryť. Nitra mala vtedy približne 22 500 
obyvateľov, ale do pivničných neupravených krytov by sa podľa vte
dajších údajov zmestilo najviac 2 400 ľudí.

Počet bombardérov nebol oficiálne potvrdený, no očití svedko
via potvrdili 27 lietadiel. Pri bombardovaní mesta plošným náletom 
lietadlá zhadzovali bomby v tesných formáciách v štyroch po sebe 
rýchlo nasledujúcich vlnách. Pri takomto spôsobe bombardovania 
množstvo a veľká hustota zhodených bômb zaručovali vysokú efek
tívnosť.

Obrázok č. 55: Stíhačka La‑5FN.

Obrázok č. 56: Generál S. K. Gorjunov.
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Lietadlá v ten deň zhodili na Nitru 164 bômb (z nich 30 kusov nevybuchlo). Prvá zasiahla Grand ho
tel, kde boli ešte deň pred bombardovaním ubytovaní nemeckí dôstojníci. Podľa účinku použitej zápalnej 
bomby možno predpokladať, že mala vyradiť plynáreň nachádzajúcu sa oproti hotelu. Hotel v dôsledku 
bombardovania vyhorel. Bombardované boli mestské kasárne, lekárne, školy, ako i centrálna mestská 
zóna s obchodmi. Bokom nezostali ani sakrálne budovy – hlavnú loď kláštorného kostola, v ktorom sa 
práve konala bohoslužba za prítomnosti okolo 30 ľudí, zasiahla bomba, ktorá ale nevybuchla. Vyučovanie 
v školách bolo už dlhší čas prerušené, pretože všetky školy boli do predchádzajúceho dňa obsadené ne

Obrázok č. 57: Následky bombardovania Nitry.

Obrázok č. 58: Fotografia vládneho 
poverenca Jána Ďurčanského zo spisu 

CIA.

Obrázok č. 59: Náčelník HG Otomar 
Kubala bol po vojne postavený pred 

Národný súd.

Obrázok č. 60: Michal Boleček – kňaz 
angažujúci sa v Hlinkovej slovenskej 

ľudovej strane a jej organizáciách.
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meckým vojskom. Okrem centra mesta bomby zasiahli aj najchudobnejšiu mestskú časť Párovce i Horné 
mesto s hradným komplexom.

Po prvých výbuchoch sa zdvihli kúdoly ružového tehlového prachu. Je preto možné, že ďalšie vlny 
bombardérov nemali pod sebou jasne viditeľné ciele. Medzi zhodenými bombami sa vyskytli tiež zápalné, 
ktoré spôsobili požiare. Skaza sa znásobila, keď lietadlá použili palubné zbrane. Medzi obyvateľstvom 
panoval strach, ľudia boli dezorientovaní, pretože nevedeli, či už nálet skončil. Hlásna služba sa odvážila 
odtrúbiť koniec poplachu až o 1 a pol hodiny po nálete. Až potom začali členovia CPO zachraňovať ra
nených. Ulice boli plné mŕtvych a ranených, trosiek z budov, motorových vozidiel, k tomu všetkému sa 
pridali požiare (horeli 4 objekty a nákladné auto). Na skazu a na postup záchranných prác sa v odpolud
ňajších hodinách prišli pozrieť vládny poverenec Ján Ďurčanský a náčelník HG Otomar Kubala.

Medzi prvými, čo vyšli do ulíc, boli lekári Š. Pecho, J. Komár a R. Nemeček, ako i miestny farár Mi
chal Boleček. Keďže väčšina ranených potrebovala urgentné odborné chirurgické ošetrenie, nižšie zdra
votné sily a laici sa obmedzili na ošetrenie ľahších poranení. Problém nastal s odvozom zranených, pretože 
jediná sanitka Červeného kríža nemohla postačovať. Vojsko na tento účel vypomohlo tromi nákladnými 
autami. Personál nemocnice na čele s primárom chirurgie Štefanom Fraštackým operoval prakticky ne
pretržite už od predchádzajúceho večera, keď sem priviezli zranených z Komjatíc.

Celkový počet usmrtených a zomrelých na následky zranení sa vyšplhal na 345, z nich 53 detí. Z cel
kového počtu mŕtvych bolo 92 z blízkeho okolia Nitry a vzdialenejších miest – do Nitry v tom čase prišli 
tiež obyvatelia z okolia, keďže sa tu konal tradičný jarmok. Okrem civilného obyvateľstva zahynulo 8 slo
venských a 5 nemeckých vojakov. Najviac občanov zahynulo na centrálnej ulici pred predajňou Baťa, keď 
čakali v rade na prídely obuvi, a na trhovisku. Mnoho ľudí zahynulo v dôsledku tlakových vĺn, zásahom 
črepín a úlomkov, ako aj zavalením. Niektorí ranení zomreli neskôr na následky infekcie či vykrvácania. 
Mŕtvoly sa zvážali k múru mestského cintorína. Pozostalí sa svojpomocne pokúšali pre mŕtvych príbuz
ných vykopať hroby. Mnohých pochovali v narýchlo zbitých truhlách z neohobľovaných dosiek. Najväčší 
ruch na cintoríne nastal na Veľkú noc popoludní, keď sa ľudia odvážili kopať hroby vo väčšom množstve. 
Napriek tomu, že sa pochovávalo niekoľko dní po sebe, značná časť mŕtvol bola ponechaná na zhromaž
disku až do prechodu frontu (30. marca). Dňa 1. apríla 1945 boli na vykopanie spoločného hrobu na

Obrázok č. 61: Množstvo budov v meste bolo po 
bombardovaní takmer úplne zničených.

Obrázok č. 62: Ničivé následky bombardovania Nitry.
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komandovaní nitrianski mládenci. Práce, ktoré trvali aj ďalší deň, prebiehali pod dozorom ozbrojeného 
príslušníka Červenej armády. V jednom hrobe bolo pochovaných vyše 80 a v druhom asi 25 ľudí.

V prvý týždeň po prechode frontu začal činnosť vyvíjať miestny kresťanský spolok „Karita“, kto
rý postihnutým rodinám rozdelil finančnú čiastku 40 tisíc korún (polovicou prispel arcibiskup Kmeťko, 
druhú polovicu poskytol nitriansky mešťan Jozef Ott).

Letecký útok prekvapil všetkých. Časové, personálne, materiálne, ale aj psychické limity boli váž
nou prekážkou pri odstraňovaní dôsledkov tejto katastrofy. Zlyhali miestna správa i vojenský veliteľ, ktorí 
nezakázali tradičný jarmok na trhovisku. Zlyhalo velenie asistenčných jednotiek, ktoré so svojimi 200 
členmi boli špeciálne školené práve na takéto prípady. Na rozdiel od nich sa ihneď po nálete iniciatívy 
chopili členovia CPO a Slovenského Červeného kríža. Pri organizovaní pomoci a poriadku v meste mali 
nezastupiteľnú úlohu aj príslušníci mestskej polície. Následkom bombardovania utiekla asi tretina oby
vateľov Nitry do viníc na Zobore, kde prečkali niekoľko dní. Sovietske stíhačky si ešte ďalšie dva dni po 
tomto útoku overovali jeho výsledok, pričom pri prelietavaní nad mestom streľbou naďalej šírili paniku.

Okrem ľudských obetí bombardovania Nitry v rokoch 1944 až 1945 úplne zničili 53 domov, budovu 
mestského divadla, kina, tlačiareň, dva hotely a ďalšie. Na mesto Sovieti zhodili celkom 179 bômb. Na 
nitriansky vidiek dopadlo ďalších 60 bômb, z nich väčšinu zvrhli počas letných mesiacov roku 1944, resp. 
na jar 1945 anglo americké lietadlá. •
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Premenovanie ulíc

Pomenovávanie a premenovávanie verejných priestorov bolo na území Slovenska v 20. storočí častým 
javom. Verejné priestranstvá totiž umožňovali propagovať ideológiu a podieľali sa na legitimizovaní moci. 
Označenia verejných priestranstiev prenikajú do bežného života, do rozhovorov, na poštové adresy, do 
máp, teda do každodenného života obyvateľov, čo zvyšuje ich dosah. „Oficiálna“ verzia minulosti sa tak 
„nenásilnou“ formou stáva viditeľnou na každodennej báze, hoci istý čas trvá, kým sa nový názov vžije 
a stane sa akceptovaným a používaným. Zvyčajným sprievodným znakom terminologického zabratia ve
rejného priestoru bola masovosť a nárazovosť.

V dvadsiatom storočí slovenské mestá a obce zažili niekoľko rozsiahlych vĺn zmien pomenovaní 
verejných priestorov. Kryli sa so zmenami politických režimov. Predstavitelia politických strán využívali 
a zneužívali názvy verejných priestranstiev na prezentovanie vlastných postojov k osobnostiam a uda
lostiam. Prvá masová zmena názvov ulíc na Slovensku bola spojená so vznikom československého štátu 
v roku 1918. Búranie a rúcanie pomníkov a tabúľ označujúcich ulice bolo často spojené s použitím sily 
a malo v sebe skrývať istú symboliku. V niektorých mestách bolo odstraňovanie pripomienok minulosti 
živelné, inde nová vládna moc situáciu dokázala kontrolovať.

Proces pomenovávania verejných priestranstiev sa po vzniku ČSR upravil zákonom. Podľa jeho 
znenia sa zakazovalo pomenovávať ulice a námestia po takých osobách, ktoré boli nepriateľsky namierené 
proti Československu a jej predstaviteľom. Rozsiahle právomoci pri výbere pomenovaní boli prenechané 
miestnej samospráve. Z verejného priestoru zmizli v medzivojnovom období názvy spojené s Rakúsko
Uhorskom a osobnosťami z čias monarchie. V mestách a obciach na Slovensku boli na príslušných úra
doch vytvorené komisie, ktoré posudzovali alebo iniciovali návrhy na nové, či zmenu pôvodných pomeno
vaní verejných priestranstiev. Ich rozhodnutia následne schvaľovalo miestne zastupiteľstvo. Dodatočné 
povolenie ďalším úradom nebolo potrebné. Výnimku tvoril prípad, ak išlo o pomenovanie po úradujúcom 

prezidentovi republiky. Vtedy sa 
k návrhu vyjadrovala prezident
ská kancelária. Išlo o jeden z pre
javov formovania občianskej 
spoločnosti a uplatňovania de
mokratických princípov vládnu
tia v regionálnych podmienkach.

V medzivojnovom období 
zasadala komisia v Nitre niekoľ
kokrát. Návrhy na pomenova
nie či premenovanie ulíc dával 
katastrálny úrad, mestský ar
chitekt, rôzne spolky, politické 
strany, členovia zastupiteľstva, 
prípadne bežní občania. Najčas
tejšie prichádzali návrhy na pre
menovanie ulíc pri celoštátnych 
oslavách venovaných významnej 
osobnosti alebo udalosti (naprí
klad Pribinove slávnosti v Nit

Obrázok č. 63: Prebal knihy 
o Miroslavovi Tyršovi, zakladateľovi 
telovýchovnej jednoty Sokol, s jeho 

podobizňou.

Obrázok č. 64: Maľba znázorňujúca 
prvého československého prezidenta – 

Tomáša G. Masaryka.
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re), ďalej pri výročiach narodenia významných osobností (100. výročie narodenia Miroslava Tyrša) alebo 
pri príležitosti inaugurácie prezidentov. Často sa navrhovalo premenovať ulice pre nelogickosť ich pôvod
ného názvu, ale vyskytli sa aj podnety zo strany obyvateľov, ktorým prekážal názov ulice, pretože preň zná
šali výsmech od spoluobčanov. Navrhovatelia zväčša uviedli, ktorú ulicu by mali úradníci premenovať, 
aké meno by mala podľa nich niesť a svoj návrh odôvodnili. Špeciálnym prípadom boli názvy ulíc, ktoré 
vznikli stavebným rozvojom mesta v medzivojnovom období a bolo ich potrebné pomenovať. Komisia 
vtedy navrhovala názov, ktorý historicky vystihoval danú lokalitu alebo dostal verejný priestor meno po 
významnej nitrianskej osobnosti, pričom často išlo o bývalého miestneho biskupa.

Zákony prijaté počas prvej Československej republiky, ktoré riešili prijímanie názvov verejných 
priestranstiev, zostali v platnosti aj v období autonómie a počas existencie slovenského štátu. Ich apliká
cia bola prispôsobená zmeneným politickým pomerom.

Po vyhlásení slovenského štátu v marci roku 1939 nasledoval rozchod s predchádzajúcim demo
kratickým politickým systémom a ideami spoločného československého štátu. Mená ako Tomáš Garri
gue Masaryk, Edvard Beneš, ďalej mená významných židovských mecenášov, medzivojnových starostov, 
názvov spolkov a telovýchovných jednôt mali upadnúť do zabudnutia. Z verejných priestranstiev mali 
byť preto odstránené akékoľvek zmienky o nich, menili sa názvy ulíc, námestí, parkov, strhávali sa sochy, 
busty, lustrovali sa obrazy v kostoloch a samozrejme, znaky a vlajky Československej republiky. Do popre
dia sa mali dostať osoby politicky a národne „spoľahlivé“, spojené s bojom za samostatnosť slovenského 
národa, spomínať sa malo na nové historicky prelomové dátumy, 6. október 1938 (vyhlásenie autonómie) 
a 14. marec 1939 (vyhlásenie slovenského štátu).

Keďže obdobie politickej plurality sa skončilo, menila sa aj škála navrhovateľov na zmenu názvov 
ulíc a námestí. Najčastejšie prichádzali návrhy od štátnych úradov – župana, horlivých členov zastupiteľ
stva, ďalej od predstaviteľov miestneho veliteľstva Hlinkovej gardy a Deutsche Partei (Nemeckej strany). 
Tradičným navrhovateľom zostal mestský architekt, ktorý upozorňoval na zabudnuté ulice bez pomeno
vania alebo na nové ulice, ktoré vznikali pri stavebnom rozvoji mesta. Návrhy od bežných obyvateľov boli 
zriedkavejšie.

Obrázok č. 65: Nitra – Wilsonova ulica v medzivojnovom období.



50

Politická garnitúra mala záujem ponechať si dohľad aj nad touto oblasťou verejného života. Napriek 
kontrole zo strany štátneho aparátu mnohé verejné priestory v slovenských mestách zostávali pomenova
né po osobách, ktoré boli vnímané ako neprijateľné. V niektorých prípadoch sa stávalo, že kompetentní 
regionálni úradníci nevedeli posúdiť „vhodnosť“ či nevhodnosť osoby, po ktorej bola ulica pomenovaná. 
Z toho dôvodu bol v októbri roku 1940 ministerstvom vnútra vydaný výnos, podľa ktorého mali byť nové 
mená ulíc predbežne schvaľované ministerstvom a až po jeho súhlasnom stanovisku mohlo dôjsť k ich 
definitívnej úprave. Dovtedajšia voľnosť, ktorou disponovali mestské zastupiteľstvá, tým bola oklieštená.

Mechanizmus premenovávania nitrianskych ulíc sa naplno roztočil už počas autonómie Slovenska. 
Obecné zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí v decembri 1938 rozhodlo o premenovaní troch nitrianskych 
ulíc a jedného námestia. Nové názvy mali Nitranom pripomínať nedávno zosnulého predsedu HSĽS An
dreja Hlinku a dosiahnutie naplnenia programu HSĽS, vyhlásenie autonómie 6. októbra 1938. Tento dá
tum bol označený za nový medzník v dejinách Slovákov. Vzhľadom na dôležitosť osobnosti a závažnosť 
pripomínanej udalosti boli vybrané exkluzívne ulice v centre mesta. Wilsonova ulica a časť Masarykovej 
ulice bola premenovaná na Hlinkovu ulicu, Benešovo námestie nieslo od decembra 1938 meno Andreja 
Hlinku, Ulica 28. októbra bola premenovaná na Ulicu 6. októbra a Kupecká ulica získala pomenovanie po 
Martinovi Rázusovi.

Prvý návrh na zmenu názvov niektorých ulíc a námestí po vzniku samostatného slovenského štátu 
podal starostovi Nitry Františkovi Mojtovi člen mestskej rady Karol Sevcsík už 20. marca 1939. Preme
nované mali byť ulice nesúce mená po bývalom prezidentovi T. G. Masarykovi a Telovýchovnej jednote 
Sokol. Vo veci premenovania ulíc sa angažovala aj miestna organizácia Deutsche Partei, ktorá apelovala 
na starostu, aby aspoň jedna ulica v Nitre niesla meno po vodcovi Tretej ríše – Adolfovi Hitlerovi. Komi
sia pre pomenovanie ulíc návrhom vyhovela a zmenila názvy spolu šiestich ulíc a námestí: Štefánikovo 
námestie premenovala na Tisovo námestie, Masarykovo námestie na Štefánikovo námestie, Masarykovu 
ulicu na Hitlerovu ulicu, Sokolskú ulicu na Ulicu Hlinkovej gardy, ulicu Číneš na Ulicu 14. marca a Bene
šovo nábrežie na Hurbanovo nábrežie.

Obrázok č. 66: Nitrianske centrum mesta v 30. rokoch 20. storočia.
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Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy upozornilo obecný úrad v auguste roku 1940 na nutnosť preme
novať Engelovu ulicu, nesúcu meno významného nitrianskeho židovského mecéna umenia. Takéto pome
novanie sa totiž protivilo protižidovskej štátnej politike. Komisia sa preto opäť zišla a zhodla sa, že ulica 
ponesie názov Krížna ulica. Bolo to zároveň poslednýkrát, čo o zmene názvu ulice rozhodovala komisia 
pre pomenovávanie ulíc. V nasledujúcom období prebral tieto právomoci vládny komisár mesta – Franti
šek Mojto. Aj tu sa naplno prejavilo, že moc na regionálnej úrovni sa mala centralizovať v rukách spoľah
livých osôb, bez nutnosti uplatňovania zásad typických pre demokratický pluralitný systém deľby moci.

Honba za hľadaním nepriateľa vo verejnom priestore vyvrcholila v januári 1941. Obce v Nitrian
skej župe mali dodať menoslov miestnych ulíc a námestí. Zoznamy boli podrobne preštudované a župan 
Štefan Haššík osobne navrhol 
niekoľko mien slovenských 
osobností, po ktorých by mohli 
byť pomenované. Zdôrazňoval 
najmä veľkomoravskú tradíciu 
Nitry. Ako vhodnú alternatívu 
ponúkol mená Pribina, Koceľ, 
Svätopluk alebo meno bájneho 
veliteľa Pribinovho vojska – Str
meňa.

V meste Nitra sa nevy
hovujúce názvy týkali desiatich 
ulíc, jedného námestia a cesty. 
Išlo konkrétne o ulice: Cobo
riho, Okánikovu, Baránkovu, 
Svätováclavskú, Svätoštefan

Obrázok č. 67: Fotografia Masarykovej ulice v Nitre, ktorá bola v roku 1939 premenovaná.

Obrázok č. 68: Podobizeň Jozefa 
Engela.

Obrázok č. 69: Nitriansky župan – 
Štefan Haššík.
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skú, Gustínyiho, Kasalovu, Palugyaiho, Wurumovu a ulicu Milana Hodžu, ďalej Svätoštefanské námestie 
a Cestu Dr. Nagya. Vládny komisár mesta František Mojto potom rozhodnutím v máji 1941 zmenil ich 
názvy nasledovne: Coboriho ulicu na Osvaldovu, Okánikovu ulicu na Strmeňovu, Baránkovu ulicu na 
Súkenícku, Svätováclavskú ulicu na Budayovu, Svätoštefanskú ulicu na Koceľovu ulicu, Svätoštefanské 
námestie na Koceľovo námestie a Cestu Dr. Nagya na Čulákovu cestu. Nezmenené zostali niektoré ulice 
pomenované po bývalých cirkevných hodnostároch a predstaviteľoch.

K poslednému zaznamenanému pomenovávaniu nitrianskych ulíc v období druhej svetovej vojny 
došlo v júni roku 1942, keď bolo potrebné označiť novovzniknuté ulice v lokalite pod Borinou. Päť nových 
ulíc dostalo názvy podľa osôb vybraných zo zoznamu nebohých slovenských dejateľov – Hattalova ulica, 
Červenova ulica, Bottova ulica, ulica Gregora Tajovského a Čuleňova ulica. •
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Hľadanie nepriateľa v symboloch, sochách, obrazoch 
a nápisoch

V priebehu dvadsiateho storočia prešli ulice, námestia a iné verejné priestranstvá v mestách a obciach na 
území Slovenska početnými zmenami. Tie nemali iba architektonický charakter, ale opakovane sa stali ná
strojom formovania a nezriedka manipulovania historickej pamäte. Vytvárali možnosti na odovzdávanie 
ideologického odkazu prostredníctvom zmeny pomenovania, osádzaním sôch a pamätníkov a tiež vďaka 
slávnostiam a iným formám spomínania. Verejné priestranstvá získavali a strácali názvy podľa aktuálnej 
politickej situácie, na podstavce a viditeľné miesta boli osadené sochy, pamätníky a pamätné dosky podľa 
dobovej interpretácie historických udalostí a významu osobností pre vládnucu politickú reprezentáciu.

Sochy, pamätníky a pamätné tabule tvoria významnú súčasť verejných priestranstiev a sú venova
né spomienke na určitú udalosť, alebo významnú osobnosť. Vďaka nim obyvatelia získavajú informácie 
o udalosti či osobnosti a stávajú sa dôležitými zložkami formovania pamäte. Pamätníky sú stavané tak, 
aby vydržali dlhý čas a uchovávali hodnoty, významy a odkazy, ktoré by mali mať dlhé trvanie. Ich inšta
lovanie či likvidácia nezriedka vyvolávajú silné citové reakcie a diskusie. Príkladom z posledných rokov 
môže byť osadenie súsošia Cyrila a Metoda v Komárne (2010) či diskusia okolo jazdeckej sochy Sväto
pluka na Bratislavskom hrade (2010). Radikálne zmeny vo verejnom priestore sa spájajú tradične so 
zmenami politických režimov. Išlo o vizuálny a materiálny spôsob, ako prezentovať zmenu politických 
pomerov a vzťah k predchádzajúcemu obdobiu. V 20. storočí došlo na území (Česko)Slovenska opakova
ne k masívnym vlnám premenovania verejných priestranstiev, reinštalácií sôch, pomníkov, pamätníkov 
a pamätných tabúľ.

Obrázok č. 70: Súsošie sv. Cyrila a Metoda v Komárne.
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Verejné priestranstvá sa začali svetskými 
sochami a pamätníkmi zapĺňať v priebehu druhej 
polovice 19. storočia. Dopĺňali sakrálne pamätní
ky, ktoré sa na námestiach a uliciach nachádzali už 
skôr (Morové stĺpy či Božie muky). Po roku 1918 sa 
ulice a námestia slovenských miest po prvýkrát za
plnili názvami po slovenských osobnostiach a bo
jovníkoch za československú samostatnosť. Nová 
politická moc sa jednoznačne vyrovnala s minu
losťou. V niektorých prípadoch išlo o násilné od
stránenie pamätníkov a sôch spojených s predchá
dzajúcimi dekádami či storočiami. V Nitre došlo 
k zničeniu miléniového stĺpu na Zobore, z ktorého 
zostal iba podstavec. Na námestia sa dostali sochy 
slovenských dejateľov, vo viacerých českosloven
ských mestách boli osadené sochy T. G. Masaryka 
či Milana Rastislava Štefánika, pamätníky pripo
mínajúce vznik Československej republiky, či pa
mätné dosky legionárom.

Ďalšie radikálne zmeny týkajúce sa reví
zie symbolov, sôch a pamätníkov na verejných 
priestranstvách prebehli počas jesene 1938 a ná
sledne v období Slovenskej republiky 1939 – 1945. 

Po vyhlásení autonómie došlo na území Nitry k prvým prejavom vysporiadania sa s československou štát
nosťou a k nárastu protičeských nálad, ktoré boli sprevádzané výtržnosťami. Veľavravný incident sa udial 
krátko pred Vianocami 1938, keď bola v Nitre z podstavca pred budovou súdu zhodená mosadzná socha 

Obrázok č. 71: Jazdecká socha Svätopluka na Bratislavskom 
hrade.

Obrázok č. 72: Socha prezidenta T. G. Masaryka pred budovou sedrie v Nitre.



55

T. G. Masaryka od akademického sochára Otta 
Guttfreunda. Nešlo o prejav náhodného výtržníc
tva, akt mal symbolický význam a zrejmý politic
ký podtext. Poškodenie síce nebolo závažné, ale 
štátne úrady už nemali záujem o opravenie sochy 
a jej reinštaláciu. Zástupcovia mesta navrhovali 
venovať sochu niektorému českému alebo morav
skému mestu. Podstavec zostal niekoľko mesia
cov prázdny. Mestské zastupiteľstvo v marci 1939 
rozhodlo, že na mieste bude inštalovaná socha 
M. R. Štefánika evakuovaná z Levíc, ktoré sa stali 
súčasťou Maďarska. Stalo sa tak dňa 7. mája 1939 
za účasti zhromaždených občanov, predsedu vlády 
Jozefa Tisa a hlavného veliteľa HG Alexandra Ma
cha. Socha T. G. Masaryka je v súčasnosti vystave
ná v hale na prízemí zámku v Topoľčiankach.

Československé symboly boli ničené už 
14. a 15. marca 1939, krátko po vyhlásení samo
statného Slovenského štátu. Týkalo sa to odstraňo
vania tabúľ s československým znakom, napríklad 

z priečelia kasární či budovy gymnázia. Odstraňované boli aj symboly na uniformách. Priebeh akcie bol zo 
začiatku živelný, realizovaný z iniciatívy jednotlivcov, neskôr ju začali vykonávať štátne úrady. Priebeh od
straňovania starých symbolov však nebol uspokojivý. Množili sa sťažnosti, že súkromné, verejné aj štátne 
úrady a podniky ponechávali rôzne nápisy v českom jazyku a pretrvávalo aj používanie znaku bývalej Čes
koslovenskej republiky na budovách a na úradných listinách. Likvidácia československého znaku nebola 
dôsledná, často bol len prefarbený slovenskými farbami alebo zakrytý kusom plátna či doskami. Obrazy 
československých prezidentov mali byť spálené a sochy z kovu odovzdané do štátnej mincovne. V prípa
de, že predmety mali nejakú umeleckú hodnotu (boli zhotovené známymi akademickými maliarmi alebo 
sochármi), mali byť ponúknuté na uskladnenie miestnym múzeám. Hlásenie z Nitry potvrdilo existenciu 
troch umelecky cenných olejomalieb bývalých prezidentov, ktoré už boli uložené na mieste neprístupnom 
verejnosti a neskôr boli postúpe
né nitrianskemu múzeu.

Okrem symbolov a zna
kov, ktoré mohli byť považované 
za spomienku na českosloven
skú štátnosť, sa do zorného poľa 
úradov dostali aj ďalšie symboly, 
ktoré neboli v súlade s novými 
politickými pomermi. Použí
vanie židovských symbolov 
čiastočne reguloval Židovský 
kódex, takže ich odstraňovanie 
nepredstavovalo rozsiahlejšiu 
úradnú agendu. Veľký záujem 
však vyvolávali artefakty, ktoré 
bolo možné označiť za maďar
ské, respektíve ich bolo možné 

Obrázok č. 73: Inštalovanie sochy generála Milana 
Rastislava Štefánika pred budovu sedrie v Nitre v máji 

1939.

Obrázok č. 74: Socha M. R. Štefánika 
nahradila sochu T. G. Masaryka v roku 

1939.

Obrázok č. 75: Socha prezidenta  
T. G. Masaryka uložená v archíve.
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priradiť k dobám uhorského kráľovstva. Nešlo len 
o verejné priestranstvá a sekulárne budovy, týkalo 
sa to aj výzdoby kostolov a iných cirkevných objek
tov. V Nitre v lete roku 1940 vyvolal záujem ma
ďarský nápis na Mariánskom stĺpe pred mestským 
domom. Nápis a sochu nechal zhotoviť nitrian
sky biskup Augustín Roškoványi. Stĺp pochádzal 
z roku 1882, nespadal v tom čase pod pamiatkovú 
ochranu. Preto bol reštaurátorom pôvodný nápis 
prekrytý slovenským. Podobne v tichosti sa udiali 
zmeny aj pri rekonštrukcii interiéru piaristické
ho kostola v Nitre v rokoch 1940 – 1941. Počas 
nej boli pôvodné fresky, znázorňujúce epizódy zo 
života „uhorských svätých“ nahradené výjavmi 
z obdobia Veľkej Moravy, stvárnením Cyrila a Me
toda, ďalej tu boli zobrazení sv. Svorad a Benedikt 
a sv. Bystrík. Všetci boli dobovou ideológiou chá
paní ako „slovenskí svätci“.

V roku 1941 sa o sochy a pamätníky začala intenzívnejšie zaujímať vládna moc na Slovensku. Začali 
sa prvé úradné výzvy na spisovanie sakrálnych pamiatok, ktoré by mohli byť problematické. Obežníkom 
sa oslovovali biskupské úrady, ktoré mali dodať zoznam cudzích štátnych znakov a cudzojazyčných nápi
sov, nachádzajúcich sa v interiéroch chrámov. Nariadenie vyvolalo u predstaviteľov cirkvi nevôľu, preto 
sa problém riešil na zasadnutí Konferencie biskupov. Podľa jej záverov bola akcia v rozpore s cirkevnými 
zvyklosťami. Zoznamy predmetov boli nakoniec vyhotovené a dodané, záležitosť ale zostala nedoriešená. 
Ministerstvo sa na istý čas o problém prestalo zaujímať.

Sochy a symboly sa dostali do centra pozornosti za zmenených zahraničnopolitických okolností po
čas roku 1943. Akciu prevzalo do rúk Ministerstvo vnútra a situácia sa riešila operatívne prostredníctvom 
vyhlášok. Ministerstvo dalo presné pokyny na vykonanie akcie. Podstatné bolo dosiahnuť u majiteľa alebo 
správcu odstránenie poburujúceho predmetu bez nutnosti riešiť situáciu oficiálnou cestou. Zdôrazňovalo 
sa, aby úradníci nevyvolávali svojim počínaním vášne alebo výtržnosti, všetko riešili v tichosti a nenápad
ne, ale energicky. V tlači a ani v rozhlase sa o akcii nemalo informovať.

Rozhodujúcim kritériom v prípade uvažovania o odstránení pamiatky malo byť to, kto, kedy, pri 
akej politickej alebo kultúrnej udalosti, na koho pamiatku a z akých pohnútok dal predmet vytvoriť. Za ne
vhodné boli považované obrazy a sochy znázorňujúce svätoštefanskú korunu, slobodomurárske symboly, 
Dávidovu hviezdu, ako aj iné židovské (hebrejské) symboly používané na kresťanských kostoloch a na 
nežidovských budovách (tieto bolo možné odstrániť okamžite a nahradiť ich primeranejšími symbolmi), 
ďalej nápisy zvelebujúce osoby nepriateľské voči slovenskému štátu.

Do záležitosti vstupovala otázka pamiatkovej hodnoty predmetov. Ak by z pamiatkovo hodnotné
ho objektu boli odstránené súčasti, došlo by k jeho znehodnoteniu a preto bolo nutné postupovať veľmi 
obozretne a s potrebnou dávkou znalostí z oblasti kunsthistórie. O veci však rozhodovali úradníci, ktorí 
neboli znalí problematiky a nevedeli určiť skutočnú hodnotu skúmaného predmetu, nedisponovali prís
lušnými znalosťami, často len horlivosťou. Mnohokrát sa stávalo, že obrazy pochádzajúce z 18. storočia 
boli úradníkmi označené za bezcenné predmety, ktorých likvidácia by nebola žiadnou stratou.

Cirkevní predstavitelia proti zasahovaniu do sakrálnych priestorov namietali. Na pôde minister
stva bol na žiadosť nitrianskeho biskupa Karola Kmeťka vytvorený Poradný zbor pre prevádzanie vyhlášky 
o odstránení nevhodných sôch, nápisov, predmetov. Štátne úrady sa mali na zbor obrátiť vždy, keď došlo 
k pochybnostiam o správnosti postupu. Poradný zbor vydal na základe dodaných informácii o pamiatke 

Obrázok č. 76: Morový stĺp na dnešnom Svätoplukovom 
námestí.
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rozhodnutie, ktoré bolo záväzné. Vo všeobecnos
ti sa však trvalo na tom, že predmety v chrámoch 
bude riešiť vo vlastnej réžii.

Príklady z Nitry poukazujú na to, aký typ vy
obrazení bol považovaný za problematický a aké 
sa navrhovali riešenia. Vládna moc svoje postupy 
odôvodňovala národnými záujmami, potrebami 
občanov či náboženskými argumentmi, hoci sle
dovala ideologické a mocenské ciele. Najcitlivejší
mi miestami boli kostoly nachádzajúce sa v centre 
mesta, v prvom rade katedrála na Nitrianskom 
hrade. Tam sa nad hlavným oltárom nachádzala 
freska viedenského umelca Gottlieba Antona Gal
liartiho znázorňujúca sv. Štefana kľačiaceho pred 
Pannou Máriou držiac v rukách červený vankúš so 
symbolmi Uhorského kráľovstva – svätoštefanskú 
korunu a žezlo. Tie údajne pohoršovali verejnosť. 
V novembri 1943 sa k predmetnej veci vyjadril bis
kupský úrad v Nitre, ktorý nesúhlasil s odstráne
ním fresky, ktorá bola súčasťou pamiatkovo chrá
neného objektu.

Ďalším objektom bol morový stĺp na Pribi
novom námestí oproti vchodu do areálu hradu. Na 
jeho podstavci boli zobrazené sochy sv. Štefana, 

Obrázok č. 77: Maľba Gottlieba Antona Galliartiho so sv. Štefanom a korunou v ruke.

Obrázok č. 78: Morový stĺp na Pribinovom námestí.
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sv. Ladislava a sv. Imricha – so symbolickou svätoštefanskou korunou na hlavách. Biskupský úrad v Nitre 
považoval pamiatku za historicky a umelecky veľmi cennú a odmietol ju odstrániť a v tomto názore ho 
podporilo aj ministerstvo školstva. Nakoniec však museli ustúpiť požiadavkám ministerstva vnútra. Pri 
reštaurovaní mali byť svätoštefanské koruny na hlavách svätcov prerobené na „neutrálne“ – tzn. mal byť 
narovnaný kríž na ich korunách. Sochy sv. Štefana a Ladislava mali byť presunuté z prednej časti stĺpu 
(smerom k mestu) do jeho zadnej časti. Proti výmene sôch biskupstvo v Nitre namietalo, čo pamiatkové 

Obrázok č. 79: Detail sochy sv. Štefana s upravenou podobou svätoštefanskej koruny.

Obrázok č. 80: Socha sv. Ladislava na atike  
Veľkého seminára.

Obrázok č. 81: Detail sochy sv. Ladislava s odbitým štítom.
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oddelenie ministerstva školstva nakoniec zohľad
nilo. Pamiatka bola v prvej polovici roka 1944 zre
konštruovaná, pričom koruny na hlavách svätcov 
boli „zneutralizované“. K presunu sôch na súsoší 
nedošlo.

Otázny bol osud ďalšej pamiatky v nitrian
skom starom meste. Na atike Veľkého seminára 
bola umiestnená socha sv. Ladislava so štítom, 
ktorý mal formu uhorského štátneho znaku a náv
števníkov mesta údajne poburoval. Úradník chcel, 
aby bol pôvodný znak zo štítu odborne skresaný 
a na jeho miesto mal byť osadený znak slovenského 
štátu. Štít bol nakoniec zo sochy obitý.

V útrobách seminára boli prekážkou verej
ného poriadku dva obrazy znázorňujúce sv. Štefa
na a Ladislava. Pochádzali z roku 1811. Aj napriek 
tomu, že patrónom seminára bol aj naďalej sv. Ladislav a priestor nebol bežne obyvateľom prístupný, ob
razy boli premiestnené.

Zásadný postup bol navrhnutý aj v kostolíku sv. Štefana v Párovciach. Týkal sa obrazu patróna 
kostola, umiestneného na hlavnom oltári. Maľba vznikla podľa odhadu približne v 18. storočí. Na obraze 
sv. Štefan drží v rukách vankúš so symbolmi Uhorského kráľovstva. Pri nohách mal vyobrazený uhorský 
štátny znak. Podľa mienky miestneho notára mali byť problémové symboly na obraze zamaľované. Aby 
nakoniec nedržal sv. Štefan v rukách mazanicu, mali byť jeho ruky premaľované tak, akoby ich spínal 
k modlitbe. Už podľa navrhovaného opatrenia je zrejmé, že obraz úradník nepovažoval za umelecky hod
notný. Na obranu obrazu sa postavil správca farnosti Michal Boleček. Obraz mal byť nakoniec z kostola 
odstránený.

Problematický objekt bol aj v piaristickom kostole. Nad hlavným oltárom sa nachádzal obraz sv. La
dislava na vzpínajúcom sa koni. Úradníci považovali obraz za nevhodný, údajne najmä kvôli zobrazeniu 

Obrázok č. 82: Obraz sv. Ladislava na oltári v Piaristickom 
kostole v Nitre.

Obrázok č. 83: Kaplnka Matky Božej pod Kalváriou v Nitre.
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zvieraťa, čo vyvolávalo obavy z modloslužobníctva. 
Podľa návrhu miestneho notára, keďže obraz pod
ľa neho nemal umeleckú hodnotu, malo byť dielo 
odstránené. Aj v tomto prípade namietal miestny 
farár Michal Boleček. Obraz mal byť podľa naria
denia okresného úradu z kostola odstránený.

Špeciálnu skupinu pamiatok tvorili nápisy 
v cudzích jazykoch. Tieto sa nachádzali napríklad 
vo Františkánskom kostole v Hornom meste, pri 
kaplnke Matky Božej pod Kalváriou a v Kalvín
skom kostole. Išlo v prevažnej miere o ďakovné 
nápisy pre svätcov. Vo Františkánskom kostole 
bolo na stenách pripevnených 12 takýchto tabu
liek v maďarskom jazyku. Priestor pri kaplnke pod 
Kalváriou obsahoval 47 tabuliek s poďakovaním 
v maďarčine. V Kalvínskom kostole, ktorý sa stál 
na Ulici 14. marca (Číneš), boli umiestnené štyri 
pamätné tabule s nápismi v maďarčine a ďalšie ná
pisy v maďarčine, pripomínajúce cisára Františka 
Jozefa a ministerského predsedu pochádzajúce 
z roku 1911. Hoci chrám slúžil v prvom rade kal
vínom s maďarskou národnosťou, v kostole mali 
bohoslužby aj slovenskí evanjelici a preto mali byť 
nápisy z miesta odstránené.

Bývalý kamaldulský kláštor na Zobore bol tiež prelustrovaný. V jeho prípade bola problémom socha 
sv. Štefana v nadživotnej veľkosti s typickou svätoštefanskou korunou na hlave. Socha sem bola umiest
nená v roku 1850, avšak po takmer storočí musela byť premiestnená na iné miesto, kryté kríkmi, vzhľa
dom na údajný poburujúci účinok na okoloidúcich Nitranov.

Posledným symbolom bol zvyšok milenárneho stĺpu na Zobore. Jeho podstavec bol údajne naďalej 
predmetom úcty maďarských spoluobčanov, najmä pri príležitosti maďarských národných sviatkov. Ten
to symbol mal byť nahradený novým, monumentálnym symbolom Slovákov – dvojkrížom. Pamätník by 
sa stal novou atrakciou Nitry. Prestavba mala byť riešená komplexne, teda aj s patričnou infraštruktúrou, 
vybudovaním asfaltovej cesty až na vrchol Zobora. Nebol to jediný návrh na nový symbol Nitry. Istú dobu 
sa uvažovalo o osadení Pribinovho pomníka, respektíve sochy Svätopluka. Ideou miestneho primára Zá
vodského zase bolo vystavanie národnej katedrály na vrchu Zobor. Návrh zostal nerealizovaný.

Kvantitatívne boli najčastejším nedostatkom na území Nitrianskej župy nápisy v maďarskom jazy
ku. Išlo o tradičné ďakovné tabuľky, ktoré boli venované Panne Márii, prípadne niektorému zo svätých. 
V Nitrianskej župe bolo spísaných 55 problémových miest. Zo svätcov sa najčastejšie objavovalo sochár
ske alebo maliarske vyobrazenie sv. Štefana (25 prípadov), svätého Ladislava (11 prípadov), svätého Im
richa (10 prípadov) a svätej Alžbety (2 prípady). Svätci boli tradične vyobrazovaní s uhorskými symbol
mi. Zriedkavejšie sa objavili znaky a erby označené za maďarské (6 prípadov) a zástavy s maďarskými 
znakmi, nápismi alebo vyobrazeniami svätých (5 prípadov). Situácia v meste ukazuje, že úsilie revidovať 
symboly nebolo vždy úspešné. Zvyčajne narazilo na nesúhlas cirkevných predstaviteľov, ktorí sa odmietali 
podriadiť rozhodnutiu svetských úradov.

Najmenšie problémy spôsobovalo odstránenie ďakovných tabuliek, voči ktorému cirkev nenamie
tala a prebehlo viac menej bezproblémovo. V prípade vyobrazení svätých sa postoje štátnych a cirkev
ných predstaviteľov líšili. Otázky vyvolávala postava sv. Štefana. Ten totiž nezohrával úlohu iba v cirkev

Obrázok č. 84: Pôvodný výzor milenárneho stĺpu na 
Zobore, ktorý bol čiastočne zničený v roku 1919.
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nom živote, ale jeho vnímanie malo aj politický rozmer, keď bol v časoch revolúcie v rokoch 1848 – 1849 
inštalovaný do pozície uhorského národného hrdinu. Vďaka tomu bol akceptovaný ako katolíkmi tak aj 
protestantmi, mal konfesionálny aj politický rozmer. Ako historická postava mal pôsobiť integrujúco, 
nadnárodne, nadkonfesionálne, zároveň legitimizovať maďarskú dominanciu v Karpatskej kotline. V me
dzivojnovom období sa sv. Štefan stal neoddeliteľnou súčasťou maďarskej politiky revizionizmu, bol sym
bolom žiadanej a stratenej uhorskej integrity a symbolom túžby po revízii. Na území Československa bol 
svätý Štefan pripomínaný ako zakladateľ cirkevnej provincie či patrón cirkvi. Napriek úsiliu štátnych au
torít sa v medzivojnovom období oslavy tohto svätca, založené na „národnom“ princípe, nevytratili úplne 
a najmä v oblastiach obývaných maďarskou menšinou sa opakovane konali.

Tému odstraňovania sôch svätcov neobišiel ani prezident Tiso počas návštevy Nitry pri príležitos
ti Cyrilo metodských osláv v auguste 1943. V prejave dal verejnosti odpoveď na otázku, prečo sa mali 
z kostolov odstraňovať predmety súvisiace s osobnosťami sv. Štefana, sv. Imricha, sv. Ladislava a ďalších. 
Tvrdil, že svätoštefanská tradícia má byť na Slovensku dôsledne nahradzovaná cyrilometodskou. Prezi
dent sa pred konfesionálne založeným obyvateľstvom snažil odôvodniť prekračovanie katolíckej vierouky, 
respektíve ju plasticky prispôsobiť potrebám režimu a vládnucej strany.

Odstraňovanie sôch svätých vyvolávalo medzi obyvateľmi rôzne reakcie. Okrem zriedkavých pod
porných zmienok v regionálnej tlači sa objavilo niekoľko jednotlivcov, ktorí sa so svojimi názormi obrátili 
priamo na príslušné úrady. Z Nitrianskej župy podal zaujímavé svedectvo o odozve úradných aktivít Šte
fan Gallo, farár v obciach Ujlak (dnes Veľké Zálužie) a Ireg (dnes Jarok). V liste informoval o postoji veria
cich v jeho farnostiach k zákroku proti soche sv. Štefana. Tvrdil, že už pri príhovore prezidenta republiky 

v Nitre v auguste 1943 proti úcte k sv. Štefanovi, sa 
medzi občanmi zdvihla vlna nevôle. Kritika sa zvý
šila po zásahoch úradov v kostoloch. Medzi obyva
teľmi sa prejavovala nespokojnosť, pretože boli na 
inventár chrámov zvyknutí. Podobne sa vyjadro
val aj miestny úradník, ktorý tvrdil, že to, čo malo 
byť odstraňovaním verejného pohoršenia a malo 
priniesť pokoj do miest, nakoniec vyvolávalo svár. 
Farár Štefan Gallo bol za vyhranený postoj k akcii 
preverovaný štátnymi úradmi. Bol označený za 
hungarofila, stúpenca svätoštefanskej ideológie 
a to aj napriek tomu, že od roku 1925 bol členom 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Ďalší osud fa
rára nie je známy.

Konferencia biskupov na jeseň roku 1943 
rozhodla, že odstraňovanie predmetov z kostolov 
a iných budov v jej správe bude v jej réžii. Rozhod
nutie akceptovala aj vládna moc a oficiálne zasta
vila aktivity v miestnych chrámoch. Aj naďalej sa 
nariadenia o odstránení vzťahovali na sekulárne 
majetky, kde sa celú akciu vládna moc snažila do
tiahnuť do úspešného konca. •Obrázok č. 85: Jozef Tiso počas návštevy Nitry v roku 1943.
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Život na hraniciach

Mníchovskou dohodou z 29. septembra 1938, na základe ktorej Nemecko obsadilo pohraničné územia 
ČSR, sa otvorila možnosť na uskutočnenie maďarských i poľských revíznych nárokov. O slovensko
maďarskej hranici rozhodla arbitráž Nemecka a Talianska. Podľa rozhodnutia podpísaného 2. novembra 
1938 vo Viedni Slovensko muselo do ôsmich dní odstúpiť územie s rozlohou vyše 10 tisíc km2.

Napriek zárukám viedenského aktu sa maďarská vláda s daným stavom nezmierila. Požiadavky Bu
dapešti a maďarskej menšiny na Slovensku podporovali petície za pripojenie ďalších obcí k Maďarsku, 
neustále konflikty a narušenia hraníc. Zhoršujúce sa vzťahy slovenských a maďarských politických čini
teľov výrazne ovplyvňovali každodenný život obyvateľov na oboch stranách hranice. Zjednotená maďar
ská strana organizovala v obciach na pohraničí, kde žila maďarská menšina, tajné petície a protištátne 
agitácie požadujúce pričlenenie ďalších dedín k Maďarsku Tieto akcie vyvolávali reakciu zo strany štát

nych úradov – v Nitre bola v no
vembri 1938 vykonaná domová 
prehliadka sekretariátu Zjedno
tenej maďarskej strany za účelom 
zachytenia petičných hárkov.

Dôsledky arbitrážneho 
rozhodnutia sa viditeľne odrazi
li na vojenskej a bezpečnostnej 
stránke. Zabezpečenie nových 
hraníc si vyžadovalo presun a po
silnenie strážnych jednotiek. 
Zároveň sa zmenil stav etnickej, 
sociálnej, kultúrnej, osvetovo
vzdelávacej a náboženskej si

Obrázok č. 86: Hlavní strojcovia Viedenskej arbitráže – Joachim von 
Ribbenstrop a Galeazzo Ciano.

Obrázok č. 87: Preukaz člena 
Zjednotenej maďarskej strany.



63

tuácie, a to na území obsadenom maďarskou správou, ako aj v slo
venskom pohraničí. Slovensko maďarské vzťahy v rokoch existencie 
autonómie Slovenska a samostatného slovenského štátu zostávali 
poznačené trvalým napätím.

Po 2. novembri 1938 zabrali maďarské orgány územie až po 
južnú hranicu nitrianskeho okresu. Z Nitry sa zo dňa na deň stalo 
prihraničné okresné mesto. Nespokojnosť maďarských vládnych 
kruhov a tiež Maďarov z obcí, ktorí zostali za hranicami Maďarska, 
nútili pokračovať vo vyvolávaní nepokojov na pohraničí. Často išlo 
o rozdúchavanie protičeskej atmosféry v obciach. Dňa 2. novembra 
1938 sa napríklad uskutočnila živelná demonštrácia v Mojmírov
ciach proti dôstojníkom česko slovenskej armády, ktorí zatkli vojaka 
z dôvodu, že zastrelil nadriadeného dôstojníka. Protest zneužili pro
maďarskí provokatéri na prebudenie protičeských nálad. Demon
štrácia sa zvrhla na vzburu vojakov proti dôstojníkom, takže poria
dok v obci museli zjednať tanky a žandársky pohotovostný oddiel.

Výsledok viedenského rozhodnutia ovplyvnil bezprostredne 
život obyvateľstva na oboch stranách nových hraníc. Sťažené pod

mienky a používanie násilia maďarskými orgánmi na arbitrážnom území tvrdo zasiahli do práv najmä 
obyvateľov nemaďarskej národnosti. V prvých mesiacoch boli stovky slovenských a českých rodín pri
nútené vysťahovať sa. Násilnosti a majetkové prečiny boli každodennou realitou. Tlak sa prejavil najmä 
v snahe obmedziť spoločenskú čulosť slovenskej menšiny, jej kultúrny život, menšinové školstvo a boho
služby v materinskom jazyku. Pocítila to predovšetkým inteligencia, ktorá sa s obmedzeniami nedokáza
la zmieriť. Prístup maďarskej moci sa postupne darilo otupiť reakciami slovenskej moci, čím sa zároveň 
brzdili aj nároky Maďarov na Slovensku.

Najväčší počet utečencov smeroval do nitrianskeho okresu. Stovky utečencov z Maďarska sa v nit
rianskom okrese usadilo v troch vlnách: október 1938 – január 1939, február – august 1939, september – 
december 1939. Rodiny utečencov boli ubytované individuálne, buď vo voľných bytoch jednotlivcov alebo 
v roľníckych domoch. Utečenci boli hmotne podporovaní príbuznými alebo súkromnými prostriedkami. 
Mnohí získali ako protihodnotu za svoju prácu zaopatrenie alebo byt do užívania. Časť utečencov, ktorí 
si nedokázali svojpomocne nájsť ubytovanie, úrady vysielali na väčšie hospodárstva a majetky. K problé
mom usádzania sa roľníkov (kolonistov), ktorí utiekli z arbitrážneho územia, patrili násilné prejavy do
mácich poľnohospodárskych robotníkov voči novým prisťahovalcom. Úrady zaznamenali tvrdé strety na 
jar 1939 napríklad v Golianove, Rastislaviciach, Mojmírovciach a v Nových Sadoch.

Vzťahy Slovenska a Maďarska neboli ani zďaleka ideálne. Pozoruhodnú úroveň dosahovali aspoň 
v hospodárskej oblasti. Maďarsko bolo jedným z najdôležitejších obchodných partnerov Slovenska. 
V novembri 1939 bola uzatvorená prvá riadna Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarským krá
ľovstvom o úprave vzájomnej výmeny tovarov. Postupne sa zvyšovala výmena tovarov, usporadúvali sa 
spoločné hospodárske podujatia, výstavy a veľtrhy. Maďarsko dovážalo na Slovensko poľnohospodárske 
produkty, priemyselné výrobky a suroviny, slovenský vývoz do Maďarska sa sústredil na priemyselný to
var, drevo, drevené uhlie a vápno. Nedostatok určitých surovín v niektorých slovenských krajoch počas 
vojny sa odstraňoval vyslovene dovozom z Maďarska, čo platilo aj opačne. Slovenské orgány v období, keď 
sa vo veľkom rušili rôzne maďarské názvy, sochy, znaky či symboly na verejných priestranstvách, dvojja
zyčné jedálne lístky v Nitre odobrili, keďže šlo o službu v rámci turistického ruchu.

Obyvateľstvo z pohraničia trápili všedné problémy. Ťažkosti s obrábaním pozemkov preťatých hra
ničnou čiarou, obmedzené možnosti na stretávanie sa s rodinnými príslušníkmi, ktorí sa ocitli na opačnej 
strane hraníc, neochota maďarského bezpečnostného aparátu prepúšťať na svoje územie občanov Slo

Obrázok č. 88: Mihály Csáky, predseda 
Maďarského kultúrneho spolku na 

Slovensku.



64

venska, ktorých pokladal za gardistov a exponovaných Slovákov atď. Opakovalo sa aj páchanie násilia 
bezpečnostných zložiek na príslušníkoch susedného štátu, ťažkosti s uznaním pohraničných preukazov 
druhou stranou, zneužívanie pohraničných preukazov, riešenie utečeneckej problematiky. Medzi hlavné 
dôvody odobratia cestovných dokladov patrilo podozrenie z vyzvedačstva a často i vydieranie zo strany 
mocenských orgánov, čím sa malo docieliť napríklad to, aby obyvatelia vystúpili z politickej strany. Ťaž
kosti s povoleniami k vystaveniu pasov a prekročeniu hraníc Maďarmi pomáhal riešiť osobne formou in
terpelácií či sťažností predseda maďarskej strany János Esterházy.

Ihneď po obsadení južného Slovenska maďarským vojskom sa na nitrianskom úseku dohodou styč
ných dôstojníkov upravili podmienky prekročenia demarkačnej čiary:

1. osobám, ktoré natrvalo alebo na dlhšiu dobu odchádzali do Maďarska, sa povolilo prekročenie 
hraníc len na priechodoch v Branči (obyvateľom okresu Nitra) a Slepčanoch (z okresu Zlaté Moravce), 
každá osoba musela mať pri sebe povolenie príslušného okresného úradu a pas,

2. malý pohraničný styk (pravidelné prekračovanie štátnej hranice) sa povolil osobám, ktoré nevy
hnutne museli obrábať svoje pozemky, alebo v nutných prípadoch vyhľadania lekárskej pomoci. Mohli 
prechádzať všade tam, kde sa nachádzali slovenské finančné hliadky, museli sa však v ten istý deň vrátiť, 
museli mať potvrdenie notárskeho úradu o dôvode cesty a preukaz totožnosti (občiansku legitimáciu, do
movský list a pod.),

3. vo všetkých prípadoch bolo prekročenie demarkačnej čiary dovolené len od 8. do 16. hodiny.
Podľa dohody česko slovensko maďarskej hospodárskej komisie bol začiatkom decembra 1938 

umožnený malý pohraničný, obchodný a poštový styk a železničná osobná i nákladná doprava. Viac ako 
160 priechodov malého pohraničného styku na slovensko maďarskej hranici využívali najmä roľníci a se
zónni hospodárski robotníci z pohraničného pásma, ktorí na prekročenie hraníc potrebovali príležitost
nú pohraničnú legitimáciu vystavenú notárskymi úradmi. Život v pohraničí do veľkej miery závisel od 
dohody predstaviteľov štátnej správy na jednej a druhej strane hranice. Napríklad v Novej Vsi nad Ži
tavou (od novembra 1938 do 14. marca 1939 patrila Maďarsku) došlo k dohode, že pohraničné stráže 
môžu kvôli náboženským obradom povoliť prechod hranice viacerým osobám naraz v uzavretej skupine 
pri vstupe i pri výjazde. Civilné a vojenské úrady oboch krajín v Nitre sa zase dohodli na zavedení pasovej 
kontroly vo vlakoch na trati Ivanka pri Nitre – Komjatice, ako i na udržovaní a prevádzaní vodných diel 
na rieke Nitra.

Dôležitou súčasťou prihraničného diania bola obojstranná propaganda. Z pohľadu ľudákov pôso
bili nebezpečne najmä rozmanité väzby maďarskej menšiny na susedné Maďarsko, ktoré boli príliš tesné 
a zreteľné. Pocit, že Maďarsko je blízko nielen územne, ale i duchovne, maďarská propaganda pomáha

Obrázky č. 89 a 90: Poľnohospodárske práce.
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la utvrdzovať. Platilo to aj naopak a na pomedzí sa 
odohrávala propagandistická vojna. Jej prejavy or
gány štátnej moci sledovali a postihovali.

Medzi civilným obyvateľstvom v Nitre sa 
prejavovala aj protimaďarská nálada. Útoky mali 
najčastejšie slovnú podobu a boli namierené zvy
čajne proti promaďarským kňazom, učiteľom a ob
chodníkom. Protimaďarské výtržnosti sa objavova
li každý rok. V apríli 1940 sa v Nitre po prednáške 
o utrpení Slovákov v Maďarsku za prítomnosti 
poslanca Štefana Polakoviča a príslušníkov HG 
strhli protimaďarské a protižidovské demonštrá
cie, počas ktorých demonštranti (aj študenti vysla
ní profesormi) fyzicky napádali mnohých Maďarov 
a rozbili niekoľko reklamných tabúľ s maďarskými nápismi a okien na súkromných domoch. Zo sekreta
riátu Zjednotenej maďarskej strany bola strhnutá tabuľa. Vyčíňanie prestalo až o dva dni. Ďalšia väčšia 
protimaďarská demonštrácia v Nitre sa uskutočnila pri výročí Viedenskej arbitráže v roku 1943.

Medzi najčastejšie formy propagandy patrilo rozhadzovanie letákov, šírenie tendenčných máp a fo
tografického materiálu, provokačná výzdoba maďarských vlakových transportov, no predovšetkým slov
ná propaganda. K jej hlavným témam patrila otázka územných ziskov a porovnávania životnej úrovne, 
komentovanie vnútropolitických problémov i mocenských vzťahov s Berlínom. Hlavne medzi Maďarmi 
na Slovensku, ktorí dúfali v zmenu hraníc v prospech Maďarska, sa do roku 1944 neustále rozširovali 
zvesti, že Maďarsko čoskoro obsadí ďalšie slovenské územia. Ľudácka antipropaganda rozsahom ne

zaostávala, čo bolo zreteľné v článkoch v dobo
vej tlači. Vzájomné napätie mali tlmiť recipročné 
slovensko maďarské dohody. Tlačové prímeria 
medzi redakciami slovenských a maďarských pe
riodík vydržali vždy len niekoľko dní či týždňov. 
Neraz musela v tejto otázke zasahovať diplomacia. 
Prostriedkom šírenia oficiálnej štátnej propagandy 
medzi obyvateľmi Slovenskej republiky sa stalo aj 
rozhlasové vysielanie.

Obrázok č. 91: Národnostne motivované útoky sa často 
obracali proti obchodníkom. Na obrázku je obchod v obci 

Branč okolo roku 1940.

Obrázok č. 92: Maďarský plagát zachytávajúci výsledky 
Viedenskej arbitráže  

(Igy volt, igy lett – Tak bolo, tak sa stalo).
Obrázok č. 93: Vzájomné slovensko ‑maďarské vzťahy boli 

plné provokácií.
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Oficiálne slovensko maďarské vzťahy v posalzburskom období (po vynútených zmenách v sloven
skej vláde) boli relatívne pokojné. K opätovnému zostreniu vzťahov medzi bratislavskou a budapeštian
skou vládou došlo na jeseň 1941. Vo veľkej miere to spôsobil incident na štátnej hranici pri Novej Vsi nad 
Žitavou dňa 3. septembra 1941, keď miestne maďarské orgány mienili zabrať 140 ha pôdy v prospech 
Maďarska. V novembri 1941 sa po protimaďarských demonštráciách a výtržnostiach v niektorých sloven
ských mestách natoľko vyostrili medzištátne slovensko maďarské vzťahy, že došlo k prechodnému preru
šeniu diplomatických vzťahov. Spor sa musel vyriešiť na konci novembra v Berlíne.

Obeťou neštandardných pohraničných vzťahov a terčom útokov bola už v roku 1938 židovská ko
munita na oboch stranách nových hraníc. Situáciu pri obsadzovaní južného Slovenska v roku 1938 sa 
snažila zneužiť nezákonnými deportáciami Židov do pohraničia nielen slovenská vláda, ale aj maďarská 
strana odstránením Židov zo svojho územia, ktorí nemali na tomto území domovské právo. V nitrianskej 
oblasti sa neskôr organizovali úteky stoviek rasovo prenasledovaných občanov, ilegálne prechody sloven
ských, českých a poľských antifašistov, či vojenských zbehov odmietajúcich slúžiť v slovenskej, resp. ma
ďarskej armáde.

Po vojne boli Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž anulované a južné hranice Slovenska sa po
sunuli na úroveň spred roku 1938. •

Obrázok č. 94: Protižidovská propaganda bola po októbri 1938 intenzívnejšia.
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Knihy a tlač pod drobnohľadom vládnej moci

Po vzniku Československa v októbri 1918 nastal nebývalý rozvoj kultúry. Na území Slovenska sa to preja
vilo aj tým, že sa výrazne zvýšil počet verejných knižníc. Úloha kníh, časopisov a novín bola v podpore šíre
nia vzdelanosti nezastupiteľná. Sieť knižníc mala uspokojiť dopyt po literatúre a zaistiť jej dostupnosť pre 
nízkopríjmové skupiny občanov. Politici presadzovali zakladanie knižníc na školách, v úradoch a štátnych 
inštitúciách. Knihy sa stali prostriedkom pri prevýchove. Knižnice vznikali aj vo väzniciach a v nápravno
výchovných zariadeniach. Silu písaného slova si uvedomovala aj vládna moc. V republike mala takmer 
každá politická strana vplyv na niektoré z novín alebo časopisov. Na literatúru a tlačoviny sa vzťahovalo 
viacero zákonov, ktoré ich vydávanie regulovali. V knižniciach a na pultoch predajní sa nemali čitateľom 
ponúkať knihy považované za nemravné, krváky a publikácie znevažujúce ľudí. S postupujúcim časom 
a pod vplyvom zahraničných a vnútropolitických udalostí sa pristupovalo k obmedzeniam a uplatňovala 
sa cenzúra. V medzivojnovom období sa v novinách cenzurovali najmä články, ktoré ohrozovali celistvosť 
republiky, podkopávali povojnový versaillský systém usporiadania či otvorene útočili na prezidenta. Kon
krétnym prejavom zásahu cenzora boli vybielené časti novín (tzv. následná cenzúra), zabavenie celého 
vytlačeného vydania a najtvrdším trestom bolo zastavenie vydávania na istý čas.

Mestská knižnica v Nitre vznikla v roku 1923 a niesla meno Ruženy Svobodovej, pretože základ 
knižničného fondu tvoril dar priaznivcov tejto českej spisovateľky. V rozmedzí rokov 1923 – 1945 sa inšti
túcia niekoľkokrát sťahovala, v čase druhej svetovej vojny sídlila na Krížnej ulici č. 1 (dnes asanovaná časť 
Svätoplukovho námestia). Počet čitateľov sa pomaly zvyšoval, v roku 1939 ich bolo 1426, čo vzhľadom na 
dvadsaťtisícové mesto nebolo veľa. Nitrania zrejme 
preferovali iné formy trávenia voľného času, akými 
boli návšteva kina, divadla, kaviarní alebo korzo
vanie. Knižnica bola čitateľmi intenzívne využíva
ná, veľký podiel na tom mala návštevnosť čitárne, 
ktorá bola obyvateľom prístupná zadarmo a mohli 
v nej čítať najmä noviny a časopisy.

V Nitre mali k dispozícii knižnicu aj obyva
telia maďarskej národnosti. Viedol ju Eduard Len
cse. Počet čitateľov bol oveľa nižší v porovnaní so 
slovenskou knižnicou. Maďarské knihy si v roku 
1939 mohlo požičať 390 registrovaných čitateľov. 
Istý čas v meste fungovala i župná knižnica. Kni
hovníčkou v nej bola Brigita Böhmová. Nakoľko 
bola obyvateľmi prakticky nevyužívaná, v roku 
1941 sa jej fond stal súčasťou mestskej knižnice.

Fungovanie knižnice

Mestskú verejnú knižnicu a čitáreň v Nitre mohli 
záujemcovia o štúdium a požičiavanie literatúry 
navštíviť v priebehu celého týždňa. Návštevné ho
diny boli prispôsobené pracovnej dobe obyvateľov. 
V istých dňoch boli otváracie hodiny do neskorších 

Obrázok č. 95: Růžena Svobodová spolu so spisovateľom 
F. X. Šaldom.
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večerných hodín. Knižnica bola verejnosti prístup
ná aj počas víkendu, a to v sobotu doobeda. Záu
jemca o zapísanie medzi čitateľov musel zaplatiť 
zápisné, za čo získal čitateľský preukaz. Čitatelia 
sa riadili Knižničným poriadkom, pričom mohli 
navštíviť dve oddelenia: časť na požičiavanie kníh 
a čitáreň, v ktorej na poriadok dohliadal dozorca. 
V čitárni bola obyvateľom starším ako 16 rokov 
bezplatne k dispozícii tlač – denníky, týždenníky, 
časopisy a príručná knižnica. Ak si čitateľ chcel 
knihu požičať domov, museli zložiť kauciu pre prí
pad, že by ju už nevrátil, stratil alebo zničil. Požičať 
si mohol najviac dve knihy. Výpožičná doba bola 
14 dní. V prípade, že čitateľ s vrátením knihy meš
kal, knihovník ho o tom listom dvakrát upovedomil 
a následne nahlásil na obecnom úrade. Sankciou 
za omeškanie bola pokuta. Ak návštevník opako
vane porušoval knižničný poriadok, mohlo vedenie 
knižnice pristúpiť k jeho vyškrtnutiu zo zoznamu 
čitateľov. Želania a sťažnosti návštevníkov sa zapi
sovali do špeciálnej knihy, ktorú mal k dispozícii na 
vyžiadanie knihovník. Po zavedení protižidovských 
opatrení bol židovským obyvateľom Nitry zakáza
ný vstup do knižnice a požičiavanie literatúry. Zní
žili sa tým aj príjmy za požičiavanie kníh, čo inštitú
cia pocítila v rozpočte. Knižnica nakupovala nové 

tituly do fondu priebežne počas kalendárneho roka, na čo získavala od mesta finančnú podporu. Výška 
príspevku na nákup literatúry národnostných menšín sa odvíjala od počtu obyvateľov, ktorí sa k menšine 
prihlásili pri poslednom sčítaní ľudu. Knihovníci mohli míňať peniaze na nákup troch rôznych skupín 
kníh. Prvú tvorila literatúra, ktorej nákup bol pre knižnice povinný. Druhú skupinu tvorili štátom odporú
čané knihy, poslednou skupinou boli tituly štátom uznané. V prípade povinných knižiek išlo v prevažnej 
miere o literatúru národne orientovanú, politickú, historickú a odbornú. Štát tiež prikazoval knižniciam 
predplatenie vybraných novín a časopisov.

Zmeny v oblasti vydávania, predaja a distribúcie kníh a periodík  
po roku 1939

Na území Slovenska prichádzalo už v období autonómie k rozsiahlym zmenám v knihovníctve a vydávaní 
tlačovín. Produkcia kníh bola výrazne ovplyvnená politickou objednávkou. Hlinkova slovenská ľudová 
strana sa snažila čo najviac obmedziť svojich politických konkurentov. Postupne došlo k zákazu činnosti 
rôznych politických strán a ich spolkových organizácií. Iné politické strany sa pod nátlakom zlúčili s hlin
kovcami. Súbežne s týmto procesom došlo k zastaveniu vydávania viacerých tlačovín, ktoré boli navia
zané na zlikvidované politické strany. Výber novín a časopisov sa výrazne znížil. Do zostávajúcich redak
cií vysielala Hlinkova ľudová strana vládnych komisárov, ktorí mali dozerať na ich činnosť a usmerňovať 
publikovanie želaným smerom. Obmedzili sa možnosti distribúcie kníh a tlačovín čitateľom. Túto prácu 
mohli robiť iba ľudia považovaní za spoľahlivých – v tomto prípade iba Slováci. Maďari, Židia a iné národ
nosti boli z tejto činnosti úplne vylúčení. V Nitre v tomto období vychádzali provládne noviny Národná 

Obrázok č. 96: Výpožičné pravidlá si určovala každá 
knižnica. Tieto sa zachovali v Knižnici Jána Kollára 

v Kremnici.
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stráž, ktoré krátko po vyhlásení slovenskej autonómie v októbri 1938 prešli zmenou názvu, obsahu a vi
zuálu. Od novembra sa premenovali na Nitriansku stráž, ktorá sa stala hlásnikom miestnej Hlinkovej 
gardy. Hlavičku novín tvorilo logo pozostávajúce z trojvršia s dvojitým krížom v ohni. O niekoľko týždňov 
sa zmenil i hlavný redaktor, ktorým sa stal Vojtech Višňovský, oblastný veliteľ Hlinkovej gardy. V rámci 
cudzojazyčnej tlače zanikli v Nitre dvoje maďarsky písané noviny a to v roku 1938 Nyitramegyei Szemle 
a o dva roky neskôr aj Nyitra vármegye.

Po vyhlásení Slovenského štátu v marci 1939 došlo k zákazom vykonávania editorskej a vydavateľ
skej činnosti pre občanov židovského vierovyznania. Držitelia moci tým zaisťovali, aby tlač, ktorú pova
žovali za jeden z významných atribútov šírenia propagandy a ideologických myšlienok, prešla do vlastníc
tva spoľahlivých a strane lojálnych ľudí. Židia podľa paragrafov 34 a 35 nariadenia o právnom postavení 
Židov, nesmeli vydávať žiadny periodický alebo neperiodický časopis. Rovnako im vládna moc zakázala 
vykonávať umelecké povolania a verejne šíriť myšlienky a diela umelcov so židovským pôvodom.

V priebehu roka bolo zakázané vydávať všetky miestne a krajské študentské časopisy, pod zámien
kou, že mali slabú úroveň. Reálnym dôvodom na ich zákaz však bolo to, že neboli pod vhodným ideovým 
dozorom. Existovala obava, že by sa mohli stať platformou kritických názorov a postojov mládeže. Schvá
lenou alternatívnou boli časopisy, ktoré boli vydávané HSĽS a jej organizáciami.

Došlo tiež k výraznému zásahu do vlastníckych pomerov vo forme arizácie podnikov židovských 
vlastníkov. V Nitre sa najväčším kníhkupectvom stal podnik s názvom Andrej – Kníhkupectvo, papiernic
tvo, kníhtlačiareň, sídliaci v budove Sekretariátu HSĽS na Hlinkovej ulici č. 2. Kníhtlačiareň vznikla spo
jením troch arizovaných podnikov, a to konkrétne firiem židovských majiteľov s názvom: bratia Löwyovci, 
Prvá slovenská kníhtlačiareň v Nitre, podniku Izraela Grossmanna a spol. (firma Hermes) a firmy Sa
muela Kleina. Arizátorom sa stala Kníhtlačiareň Andrej (filiálka v Nitre vznikla v septembri roku 1941) 
napojená na HSĽS. Správcom podniku bol František Mojto mladší – syn vládneho komisára mesta Nitry. 

Obrázok č. 97: Maďarské nitrianske noviny s názvom Nyitra vármegye z roku 1939.
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Mala 6 zamestnancov. Tlačiareň bola začiatkom roka 1945 priamo zasiahnutá pri bombardovaní Nitry 
a bola úplne zničená.

Ďalším kníhtlačiarskym podnikom bola firma Jána Rišňovského s názvom Corvina, ktorá sídlila 
na Piaristickej ulici č. 22. Podnik zamestnával dvoch pracovníkov. Išlo o menej významnú tlačiareň. Jej 
činnosť bola v roku 1943 zastavená, pravdepodobne pre nedostatok kvalifikovaného personálu.

V Nitre pôsobili aj Kníhkupectvo Štefan Huszár, ktoré tiež tlačilo literatúru pre rôznych vydavateľov. 
Tlačiareň mala dlhú tradíciu a dobrú povesť. Sídlila na Rázusovej ulici č. 4 a zamestnávala dovedna 9 za
mestnancov. Podnik začiatkom roka 1945 zasiahlo niekoľko bômb, ktoré spôsobili jeho úplné zničenie. 
Mozaiku tlačiarní dopĺňala kníhtlačiareň Tyršel, ktorej vlastníkom bol Dušan Tyršel. Rodina Tyršelov
cov kníhtlačiareň odkúpila v roku 1920. Firma sídlila na Palugyaiho ulici č. 2, dnes už neexistujúcej časti 
mesta na Svätoplukovom námestí. V podniku našlo prácu päť zamestnancov. Ako jediná z kníhtlačiarní 
nebola zasiahnutá bombardovaním a v činnosti pokračovala aj po druhej svetovej vojne. Arizovaným pod
nikom bolo aj kníhkupectvo a papiernictvo Vladimíra Wetzlera. Arizátorkou sa stala Ružena Srpoňová. 
Podnik sa sústredil iba na predaj kníh.

Tematické námety a kritika niektorých žánrov

V období 1918 – 1938 bol v literárnej tvorbe autorom ponechávaný široký priestor a tematicky mali spi
sovatelia pomerne voľnú ruku. V rokoch 1939 – 1945 sa prihliadalo viac na tvorbu v národnom a štátno
ideologickom duchu. Niektoré témy boli vyslovene kritizované (emancipácia žien, kritika politických 
spojencov slovenského štátu), prípadne sa dostupnosť niektorých kníh v kníhkupectvách výrazne obme
dzila (knihy v maďarskom jazyku). Medzi kritizované žánre patrili napríklad detektívky, kovbojky či ľú
bostné romány. Pri detektívkach sa kritizovalo, že obsahovali popisy krádeží, vrážd a iných zločinov, ktoré 
sa potom mohli stať vzorom pre skutočné trestné činy. Hrdinovia takýchto kníh tiež často holdovali ha

Obrázok č. 98: Novinová reklama firmy Štefana Huszára.
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zardným hrám, alkoholu a drogám, čo nebolo pre čitateľov dobrým príkladom. Pri kovbojkách bol problé
mom ich negatívny postoj k ľudskej spoločnosti, lebo – ako sa písalo vo vtedajších kritikách – „chorobné, 
pološialené individuá vytvárajú dej a ich zločiny sú vystavované na obdiv“. V prípade milostných románov 
sa tvrdilo, že skresľovali život, predstavovali ho ako ustavičnú zábavu, plnú šťastia, milostných zápletiek 
a neprestajného leňošenia. Špecifickým žánrom bola politická literatúra. Z regálov knižníc a predajní sa 
mali vytriediť diela autorov, ktorí z politického hľadiska patrili medzi oponentov vládnej strany. Štátne 
inštitúcie pripravili presný zoznam kníh, ktoré mali byť pre ich obsah vyradené z knižničného fondu. Do
konca mali v každom meste a obci vzniknúť komisie, tvorené zväčša miestnymi učiteľmi a inými vzde
lancami, ktoré mali prelustrovať všetky knihy v knižnici a vyraďovať z nich tie tituly, ktoré považovali za 
nevhodné pre čitateľa. Jasné kritériá, čo je považované za nevhodné, však komisiám neboli dodané, a tak 
pri cenzurovaní do veľkej miery záležalo na postoji osoby, ktorá knihu posudzovala. •

Obrázok č. 99: Rodokapsy (romány do kapsy) boli jedným 
z príkladov kritizovaných publikácií.

Obrázok č. 100: Ďalším príkladom kritizovaných časopisov 
bol Rozruch (Romány vzrušené chvíle).
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Školy v Nitre

Školský rok 1938/1939 začal v ťaživej atmosfére. V priebehu septembra 1938 bol na Československo stup
ňovaný zahranično politický tlak. Republika sa pripravovala na vojnu. Dňa 23. septembra 1938 bola vy
hlásená všeobecná mobilizácia a obyvatelia s napätím sledovali politické dianie. Konferenciou v Mnícho
ve sa bezprostredný vojenský stret podarilo oddialiť, situácia však bola vyriešená na úkor Československej 
republiky a jej územia. Na Slovensku reagovala na zmenené pomery Hlinkova slovenská ľudová strana, 
ktorá iniciovala stretnutie do Žiliny, kde bola 6. októbra 1938 vyhlásená autonómia. Nová autonómna 
vláda začala s početnými štrukturálnymi zmenami. HSĽS sa v mnohých oblastiach inšpirovala totalit
nými a autoritatívnymi režimami v zahraničí. To sa dotklo aj oblasti školstva. V autonómnej vláde bolo 
zriadené ministerstvo školstva, ktoré prevzalo do svojej právomoci zodpovedajúcu agendu. Školský rok 
začal v rozpačitej atmosfére a vyučovanie bolo v období mobilizácie prerušené. Začiatkom októbra 1938 
sa začalo s pravidelným vyučovaním. V Nitre pokračovala neistá situácia, ktorá súvisela so slovensko
maďarskými rokovaniami o vyriešení územných požiadaviek maďarskej strany. Existovali obavy, že Nit
ra bude súčasťou tzv. arbitrážneho územia, teda územia, ktoré pripadne Maďarsku. Viedenská arbitráž 
2. novembra 1938 stanovila novú hraničnú líniu tak, že Nitra zostala súčasťou slovenského územia.

Nitrianske školy, podobne ako ostatné školy na území Slovenska, čakali od jesene 1938 rozsiahle 
personálne zmeny. Najzásadnejšia sa týkala českých učiteľov, ktorí na Slovensku pôsobili. V krátkom čase 
musela podstatná časť z nich, spolu s rodinami, opustiť zamestnanie aj územie Slovenska. Tŕňom v oku 
novej vládnej moci bola skutočnosť, že mnohí českí učitelia pôsobili na Slovensku dlhodobo, napriek tomu 
si neosvojili slovenský jazyk a boli pilierom československej identity a štátnosti, lojálni Prahe. Pri zásad
ných zmenách spojených s vyhlásením autonómie vyvolávanie a podpora protičeských nálad uľahčovali 
predstaviteľom HSĽS obsadenie dôležitých postov spoľahlivými osobami. Táto časť agendy predstavo
vala výrazný motív HSĽS, ktorá sa stavala do úlohy ochrankyne slovenských národných záujmov. Českí 
učitelia boli nútení opustiť slovenské územie bez uznania oprávnených zásluh. Príkladom môžu byť Voj
těch Měrka (Vojtech Mierka), riaditeľ Obchodnej školy v Nitre alebo Vojtěch Vlach, riaditeľ Štátnej meš
tianskej školy (dnes ZŠ kniežaťa 
Pribinu), botanik a geológ. Po 
odchode vedúcich pracovníkov 
a riaditeľov sa v školskom roku 

Obrázok č. 102: Román Vlny duše od Hany Gregorovej patril medzi  
zakázané knihy.

Obrázok č. 101: Spisovateľka Hana 
Gregorová.
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1939/1940 podstatne zmenilo personálne 
obsadenie učiteľských pozícii, pretože čes
kí učitelia boli vysťahovaní do Protektorátu 
Čechy a Morava a ich miesta boli obsade
né slovenskými záujemcami. Ako príklad 
možno uviesť Štátne slovenské gymnázium 
v Nitre, kde sa podstatne zmenil pedagogic
ký zbor. Odišlo 20 učiteľov, z toho 13 do Pro
tektorátu.

Núteným odchodom učiteľov čes
kej národnosti sa čiastočne riešili sociálne 
problémy na Slovensku. Ďalším krokom 
v tejto oblasti bola snaha o zamestnanie in
teligencie prepúšťaním vydatých učiteliek. 
V ich prípade sa predpokladalo, že o fi nanč
né zabezpečenie sa postará manžel a na 
uvoľnené miesta mali prísť mladí začínajúci 
učitelia. Na pozadí tohto postupu bola pred
stava vlády o návrate žien k rodine a rozde
leniu mužsko ženských úloh v spoločnosti. 
Úrady tak riešili ekonomické a sociálne 
otázky zaobalením do ideologického rám
ca. Učiteľské povolanie bolo považované za 
atraktívne, tešilo sa spoločenskej úcte a zároveň predstavovalo materiálnu istotu v podobe štátnej služby.

Okrem personálnej otázky sa krátko po vyhlásení autonómie dočkala zmien aj vizuálna stránka škol
ských tried. Odstraňované boli fotografi e, obrazy a pripomienky československých prezidentov T. G. Ma
saryka a E. Beneša. Prehodnotením prešli aj knihy a učebnice používané v školách. Zo školských knižníc 
boli vyradené publikácie autorov spätých s Československou republikou (napr. T. G. Masaryk, E. Beneš, 
V. Šrobár, M. Hodža…), ale aj autorov a autoriek, ktorých názory a postoje sa nezhodovali s ideami nastu
pujúceho politického režimu (napr. Hana Gregorová). Nová vládnuca moc sa netajila, že výchova bude 
v budúcnosti vedená v duchu národnej a kresťanskej ideológie. Nariadením autonómnej slovenskej vlády 
preto mali byť do učební povinne umiestňované kríže. Dopyt po tomto kresťanskom symbole využívali 
miestni podnikatelia, ktorí ponúkali v miestnych novinách svoje sakrálne výrobky.

Zmeny sa dotkli aj obsahu vzdelávania. Povinne bola zavedená náboženská výchova. Opatrenie sa 
dotklo okrem cirkevných aj štátnych meštianskych a ľudových škôl. Tento postup predpokladala aj ústava 
prijatá 21. júla 1939. Ďalším citeľným opatrením bolo zrušenie koedukácie, teda spoločného vyučovania 
pre chlapcov a dievčatá. Spoločné triedy boli zo strany štátu považované za problematické a nevhodné. 
Vyplývalo to z presvedčenia, že dievčatá a chlapci by mali byť pripravovaní na rôzne úlohy v rámci spo
ločnosti a tomu by mal zodpovedať aj rôzny obsah vzdelávania. Koedukácia bola zrušená v júli 1939. Pre 
dievčatá sa zriaďovali osobitné stredné školy alebo samostatné triedy na chlapčenských školách. Naria
denie o ukončení koedukácie by bolo z praktického hľadiska náročné vykonať na ľudových školách, pre
to tam spoločné vyučovanie chlapcov a dievčat pokračovalo, ak z organizačných dôvodov nemohlo dôjsť 
k ich oddeleniu. Vo vzdelávaní mali byť chlapci oboznámení s rôznymi praktickými úlohami a riešením 
technických problémov. Dievčatá sa mali venovať šitiu, vyšívaniu, opravovaniu pančúch, vareniu a rôz
nym prácam potrebným pri vedení domácnosti.

Zásadné opatrenia sa dotkli vzdelávania židovských detí. Tie nemohli navštevovať školy spolu 
s kresťanskými žiakmi a podľa nariadenia z roku 1940 mohli Židia absolvovať povinnú dochádzku iba 

Obrázok č. 103: Nariadenie o novom vybavení škôl publikované 
na stránkach novín Slovák.
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v židovských školách, ktoré štát prestal finančne podporovať. Zostali odkázané na financie židovských 
organizácii a združení. S postupujúcou protižidovskou agendou a opatreniami boli židovské školy zatvá
rané a žiaci, spolu s rodičmi, zaraďovaní na deportačné zoznamy.

Štruktúra škôl ako bola vytvorená počas prvej Československej republiky, zostala zachovaná. Naj
nižším, nepovinným, stupňom boli tzv. detské opatrovne pre deti vo veku 3 – 6 rokov. Mali byť výpomocou 
pre rodičov, kde rozpočet vyžadoval, aby pracovali otec aj matka. V praxi často ženy nepracovali, pre
to nie všetky deti týmto stupňom prešli. V Nitre fungovala Štátna detská opatrovňa a Rímsko katolícka 
opatrovňa na Farskej ulici. V dobových kontextoch bolo unikátom zriadenie Židovskej detskej opatrovne 
v septembri 1942. Podľa znenia Vládneho nariadenia č. 198/1941 (Židovský kódex) nemohli židovské 
rodiny zamestnávať pomocnice v domácnosti a zároveň vo veku od 16 do 60 rokov sa na obyvateľov vzťa
hovala pracovná povinnosť. Pracujúce židovské matky sa preto nemohli venovať celodennej starostlivosti 
o deti a bolo potrebné zriadiť opatrovňu. Finančné náklady na jej chod niesla miestna židovská nábožen
ská obec. Navštevovali ju deti, ktorých rodičia z rôznych dôvodov neboli (dočasne) zaradení na deportač
né zoznamy. Počet detí v triede mal klesajúcu tendenciu. Pôvodne ich bolo zapísaných 46, v apríli 1944 už 
iba 34. Na jeseň 1944, v čase, keď boli obnovené deportácie z Nitry, boli deti zapísané v opatrovni spolu 
s jej personálom odtransportovaní a následne bola opatrovňa zrušená.

Povinná školská dochádzka zahŕňala nástup na ľudové školy. Na ľudovej škole mohol žiak stráviť 8 
rokov a následne pokračovať v štúdiu na strednej škole. Ďalšou možnosťou bolo po piatom ročníku ľudo
vej nastúpiť na meštiansku školu. V Nitre v rokoch 1939 – 1944 fungovala Štátna ľudová škola, Rímsko
katolícka ľudová škola chlapčenská na Vŕšku, Rímskokatolícka ľudová škola zmiešaná na Mudroňovej 
ulici a Rímskokatolícka ľudová škola dievčenská. Okrem toho fungovali aj Rímskokatolícka ľudová škola 
na Zobore a v časti Párovské Háje, ktoré boli zmiešanými školami. V meste pôsobila aj Evanjelická ľudová 
škola a Nemecká ľudová škola. Napriek početnej maďarskej komunite, nefungovala v Nitre samostatná 
škola pre deti maďarskej národnosti, hoci sa rodičia aj činitelia Maďarskej zjednotenej strany takejto školy 
dožadovali.

Meštianske školy (tzv. meštianky) poskytovali vyšší stupeň vzdelania ako vyššie ročníky ľudovej 
školy. Na meštiankach každý predmet učil iný učiteľ. Meštianske školy boli v Nitre tri: Štátna meštianska 

Obrázok č. 104: Detská opatrovňa v obci Výčapy Opatovce okolo r. 1941.
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škola chlapčenská, Štátna meštianska škola dievčenská a Rímskokatolícka dievčenská meštianska škola. 
Meštiansku školu nemali príslušníci nemeckej ani maďarskej národnosti a ani sa o jej zriadení neuvažova
lo. Budova Štátnej meštianskej školy chlapčenskej a Štátnej meštianskej školy dievčenskej bola na Číneši 
(dnešná ZŠ Pribinu). Do roku 1938 prebiehala koedukácia, následne boli ročníky rozdelené podľa pohla
via. Rímsko katolícka meštianska škola dievčenská bola v komplexe škôl na Farskej ulici.

Na úrovni stredných škôl v Nitre fungovali dve gymnáziá: Štátne slovenské gymnázium a Rímsko
katolícke biskupské slovenské dievčenské gymnázium. V Štátnom slovenskom gymnáziu boli po zruše
ní koedukácie samostatné triedy pre dievčatá. Na stredoškolskej úrovni fungovala aj Rímskokatolícka 
slovenská dievčenská učiteľská akadémia. Tá pripravovala na ďalšiu profesionálnu dráhu učiteľky pre 
katolícke ľudové školy. Akadémiu viedli predovšetkým rádové sestry, ktoré tu aj vyučovali. Štúdium na 
akadémii trvalo 5 rokov. Žiačky pochádzali nie len z Nitry, ale aj z iných častí Slovenska. Stredoškolské 
vzdelanie poskytovala aj Verejná slovenská škola pre ženské povolania. K vyhľadávaným patrila Štátna 
slovenská obchodná akadémia a obchodná škola. Podobne ako v prípade štátneho gymnázia, aj tu boli 
vytvorené oddelené triedy pre chlapcov a dievčatá. 
Tradíciu v meste mala aj Hospodárska škola, kto
rá združovala Roľnícku školu dvojročnú a Odbor
nú školu hospodársku, ktorá bola tiež dvojročná. 
Okrem toho fungovala aj Učňovská škola, ktorá 
poskytovala vzdelanie v deviatich odboroch: sta
vebnom, drevospracujúcom, kovospracujúcom, 
obchodnom, krajčírskom (mužské a ženské kraj
čírstvo), obuvníckom, potravinárskom a umelec
kom. Škálu nitrianskych škôl dopĺňala aj židovská 
ješiva, ktorá pod vedením rabína Samuela Ungara 

Obrázok č. 105: Rímskokatolícka chlapčenská ľudová škola na Vŕšku.

Obrázok č. 106: Budova Štátnej meštianskej školy 
dievčenskej bola na Číneši.
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fungovala do jesene 1944. Študenti, žiaci a učitelia 
všetkých stupňov škôl boli opakovane vyzývaní, 
aby sa aktívne zapájali do rôznych akcií (napríklad 
Akcia zimnej pomoci). Pedagogický zbor a študen
ti sa zúčastňoval mnohých mimoškolských akcii 
Hlinkovej mládeže a aktivít organizovaných HSĽS.

Do chodu nitrianskych škôl zasiahla vojna. 
Školy bojovali s nedostatkom materiálneho za
bezpečenia. Opakovane sa v zimných mesiacoch 
prejavil nedostatok uhlia, čo bolo dôsledkom vo
jenských operácií. Napríklad vo februári 1943 
bolo prerušené vyučovanie na Meštianskej škole 
(chlapčenskej aj dievčenskej). V roku 1944 sa opäť 
prejavil nedostatok uhlia a vzhľadom na nízku tep
lotu v miestnostiach vo viacerých školách bolo nut
né prerušiť školskú dochádzku. V novembri 1944 
boli niektoré nitrianske školy obsadené nemeckým 
vojskom a vyučovanie bolo pozastavené. Inventár 
škôl bol čiastočne vojskom zničený. V priestore 
Rímskokatolíckej dievčenskej meštianskej školy 
bol v roku 1944 zriadený lazaret pre nemeckých 
vojakov. Mnohé časti zariadenia boli poškodené 
bombardovaním na jar 1945. Po skončení druhej 
svetovej vojny sa začal proces poštátnenia škôl. •

Obrázok č. 108: Štátna obchodná akadémia v Nitre.

Obrázok č. 107: Rímsko ‑katolícky ženský učiteľský ústav 
fungujúci v Nitre od roku 1932.
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Filmové premietania

Na území Slovenska sa filmový priemysel rozvíjal postupne. V období prvej ČSR bola produkcia sústre
dená na území Čiech a výroba vo východnej časti republiky nebola prioritou. Situácia sa čiastočne zme
nila po vyhlásení autonómie v októbri 1938. Počas existencie slovenského štátu už existovalo viacero 
produkčných spoločností, medzi ktorými mala dominantné miesto štátom podporovaná a ovládaná spo
ločnosť Nástup. Produkcia bola zameraná na týždenníky, ktoré mali charakter filmového spravodajstva, 
reportáže a dokumentárne filmy. Spoločnosť Nástup hľadala vzory priamo v nemeckej spoločnosti UFA. 
Spoločnosť UFA od roku 1927 vlastnil nemecký mediálny magnát Alfred Hugenberg. Po nástupe Hitlera 
k moci v januári 1933 sa stala štátnou spoločnosťou, dominovala v oblasti nemeckej filmovej produkcie 
a bola pod priamou kontrolou ministerstva propagandy, ktoré riadil Joseph Goebbels. Pod jej patronátom 
vznikli najznámejšie propagandistické filmy obdobia 1933 – 1945.

Zvláštnu pozíciu v kinematografickej produkcii na Slovensku mal období druhej svetovej vojny 
Ústav pre školský a osvetový film, tzv. Školfilm, založený v decembri roku 1940 pri ministerstve školstva 
a národnej osvety. Vďaka nemu malo byť filmové umenie využité na vzdelávacie a výchovné účely. Ústav 
pripravoval najmä tzv. úzke (16 mm) filmy, ktoré boli premietané v školách a osvetových zariadeniach 
v slovenských mestách. Od januára 1942 bola povinnou súčasťou každého predstavenia organizovaného 
osvetovou komisiou sprievodná prednáška kultúrneho referenta. Osvetové komisie sa zameriavali naj
mä na organizovanie predstavení, kde sa premietali tzv. osvetové filmy. Medzi ne sa počítali tzv. kultúrne 

Obrázok č. 109: Alfred Hugenberg (prvý stojaci muž z pravej strany).
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fi lmy, najmä etnografi cké a prírodopisné, politické týždenníky a vy
brané hrané fi lmy.

Filmové predstavenia boli organizované aj rôznymi typmi 
škôl. Tie premietali fi lmy vo svojich priestoroch, ale príležitostne sa 
organizovali aj hromadné návštevy kina. Školy každoročne odvádza
li Školfi lmu tzv. paušálny režijný príspevok, ktorý vyberali riaditelia 
pri zápise žiaka do ročníka. Poplatok bol povinný a odpustiteľný 
iba v závažných prípadoch. Získané prostriedky Školfi m využíval 
na tvorbu vlastných krátkych fi lmov. Do roku 1945 ich vyrobil oko
lo 50. Takmer všetky boli nemé, doplnené titulkami a sprievodným 
metodickým materiálom, ktorý prezentoval učiteľ, prípadne osveto
vý pracovník. Za školské fi lmy boli považované snímky pripravené 
špeciálne pre školské potreby, rešpektujúce vtedajšie učebné osno
vy a didaktické požiadavky. Priestor, ktorý osvetový a školský fi lm 
poskytoval propagande, nezostal nepovšimnutý. Ako príklad silne 
propagandistických fi lmov možno uviesť napr. Memorandové tábory 

Hlinkovej mládeže z roku 1942 (18 minútový fi lm), Deň mládeže (12minútový fi lm) z roku 1942 alebo 
Štvrtý máj (12minútový fi lm) natočený v roku 1944 a niektoré ďalšie. Filmové predstavenia organizova
né osvetovými komisiami a školami nepokrývali dopyt a mali predovšetkým osvetovú a vzdelávaciu úlo
hu. Filmové predstavenie ako prostriedok hromadnej zábavy a oddychu bol viac menej vyhradený pre 
premietania realizované na komerčnej báze v kinách.

Rok 1940 bol v nitrianskych kinách kritický. Ponuka premietaných fi lmov bola výrazne obmedzená. 
Od mája až do októbra 1940 sa premietali iba fi lmové žurnály a tzv. kultúrne fi lmy. Výpadok klasických 
celovečerných fi lmových premietaní spôsobili nedoriešené vlastnícke vzťahy a nejasné kompetencie. Ten

to stav súvisel s preskúmavaním kinolicencií a ich prechodom z rúk 
pôvodných majiteľov do vlastníctva režimu lojálnych organizácii. 
Výpadok bol spôsobený aj nedoriešením otázky distribúcie fi lmov 
na Slovensko. So zmenou politických pomerov sa výrazne zmenila 
štruktúra a pôvod premietaných fi lmov a bolo potrebné vytvoriť nové 
distribučné kanály.

Po vyhlásení samostatného štátu 14. marca 1939 bolo v oblas
ti dodávok fi lmov nutné uzatvoriť nové zmluvy s distribútormi. No
vým kľúčovým dodávateľom fi lmov mal stať Berlín. Úzku spoluprá
cu a prepojenia predpokladala zmluva o ochrannom pomere medzi 
Nemeckou ríšou a Slovenským štátom z marca 1939. V duchu tejto 
novej spolupráce sa mali realizovať aj prípravy nemecko slovenskej 
fi lmovej dohody. Rokovania s nemeckou stranou trvali nečakane 
dlho. Mnohé slovenské kiná sa tak na niekoľko mesiacov roku 1939 
dostali do nezávideniahodnej situácie, keď nemali čo premietať, pre
tože nové fi lmy neboli k dispozícii. Prevádzkovatelia boli nútení opa
kovať fi lmy, ktoré sa už na plátnach objavili.

Situácia bola vyriešená v januári 1940. Podľa dosiahnutej do
hody 60 % dovozu fi lmovej produkcie pripadalo na Nemeckú ríšu 
a Protektorát, zvyšných 40 % sa malo dovážať z Talianska a Buda
pešti. Situácia týkajúca sa dovozu fi lmov tak bola vyriešená. Počet 
premietaných fi lmov sa mohol postupne zvyšovať. Kým v roku 1939 
kino Tatra ponúklo spolu 33 fi lmov a kino Palace 25, už v nasledu

Obrázok č. 110: Nemecký minister 
propagandy – Joseph Goebbels.

Obrázok č. 111: Program nitrianskych 
kín na stránkach novín Nitrianska stráž.
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júcom roku sa situácia zlepšila. V Tatre mohli Nit
rania vzhliadnuť 41 fi lmových predstavení a v kine 
Palace 27. V ďalších rokoch došlo k výraznému ná
rastu, napríklad v roku 1942 prekročilo množstvo 
fi lmových predstavení v nitrianskej Tatre číslo 140 
a v kine Palace 120. Vďaka podpisu dohody bol teda 
na Slovensku fi lmov dostatok.

V roku 1939 prevládali fi lmy českej, resp. 
protektorátnej produkcie. Situácia sa zmenila už 
v nasledujúcom roku a najčastejšie premietaný
mi sa stali fi lmy nemeckého pôvodu. Výpovedné 
údaje poskytuje rok 1942, keď bolo v kine Tatra 
premietnutých 96 fi lmov nemeckej produkcie, 25 
talianskej a 14 protektorátnej produkcie. Nešlo 
o náhodu, pretože v kine Palace to bolo 84 fi lmov 
nemeckej produkcie, rovnako nasledovali fi lmy ta
lianskeho pôvodu (28) a len 4 protektorátnej pro
dukcie. Dominancia nemeckých fi lmov bola zrej
má aj v nasledujúcom roku. Pokiaľ ide o skladbu 
ponúkaných fi lmov, príležitostne sa objavovali aj 
fi lmy z „exotických“ krajín, ako napr. z Argentíny, 
Švédska, Fínska, Španielska či Francúzska. Išlo 
však len o ozvláštnenie fi lmovej ponuky. Skladbu 

Obrázok č. 112: Kino Tatra sídlilo v priestoroch dnešného Starého divadla Karola Spišáka.

Obrázok č. 113: Dnešný pohľad na kino Palace v Nitre.
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filmov výrazne ovplyvňovala politická situácia a situácia na frontoch, z toho dôvodu úplne absentovali 
alebo boli výrazne obmedzené filmy britskej, sovietskej či neskôr americkej produkcie a boli nahradené 
produkciou nemeckou, ktorá mala dopyt po filmových predstaveniach uspokojiť. Významnú úlohu zohrá
vala aj cenzúra, ktorá sa k výberu filmov vyjadrovala.

Kino neponúkalo iba zábavu, ale plnilo aj úlohu informačného zdroja. Pred odvysielaním celove
černých filmov boli zaraďované filmové týždenníky, ktoré plnili úlohu spravodajstva, prípadne reportáže 
z výnimočných udalostí. Radoví občania tak boli informovaní o dôležitých udalostiach spoločenského 
a politického života v štáte. Týždenníky mali silne propagandistický charakter. Úpravy sa dočkala aj ja
zyková stránka filmov. Kým v prvej Československej republike sa uprednostňoval slovenský alebo český 
spisovný jazyk, po vzniku štátu sa prísne dohliadalo na to, aby film mal titulky v slovenčine. Od roku 1940 
bol vo filmovej spoločnosti Nástup zriadený aj tzv. „titulkovací ústav“. Náplňou jeho práce mala byť úpra
va cudzojazyčných filmov.

Na filmové predstavenie divákov lákali vyvesené plagáty, ale program kina bol uverejňovaný aj v re
gionálnej tlači. Tlač pravidelne uverejňovala stručné informácie a glosy k premietaným filmom, ktoré mali 
prilákať návštevníkov, ale aj ozrejmiť posolstvá zakódované vo filme. Podrobnejšie informácie sa zväčša 
týkali nemeckých filmov a filmov slovenskej produkcie. Zvýšený záujem tlače vyvolal film Trvalé svetlá re
žiséra Ivana Kovačeviča. Ten predstavil osobnosti dejín Slovenska od Pribinu a Svätopluka až po Andreja 
Hlinku. Premiéra sa konala 7. novembra 1940 v kine Nástup v Bratislave za prítomnosti vládnej delegácie 
na čele s Jozefom Tisom. Už na druhý deň sa film premietal aj v Nitre v kine Palace za prítomnosti pro

Obrázok č. 114: Logo slovenského filmového týždenníka Nástup.

Obrázok č. 115: Režisér Ivan Kovačevič.
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minentného obecenstva, župana Štefana Haššíka, 
župného predsedu HSĽS, zástupcov biskupstva, zá
stupcov HG, Hlinkovej mládeže, učiteľských zborov 
stredných aj ľudových škôl, predstaviteľov kultúr
nych a dobročinných spolkov, súdov a úradov.

V slovenskej produkcii dominovali filmové 
reportáže. Príkladom môže byť reportáž Dva roky 
práce a slobody, ktorá bola pripravená pri príležitosti 
druhého výročia samostatnosti, či krátky film Slo-
venské memorandum, ktorý naznačoval dejiny týka
júce sa memoranda prijatého v roku 1861 a končil 
sa zábermi na slovenskú armádu, aktuálne bojujúcu 
na východnom fronte. Motívy zo života slovenského 
ľudu prinieslo niekoľko ďalších filmov. Film Žatva 

v réžii Jána Fintora približoval život a zvyky roľ
níkov a glorifikoval ich spätosť s pôdou. V ana
logickom duchu sa niesol film režírovaný Paľom 
Bielikom Pod holým nebom, ktorý zachytával ba
čovský život na salaši.

Z nemeckých filmov si zvláštnu pozornosť 
zaslúžili najmä propagandistické filmy oslavujú
ce úspechy nemeckej armády v rôznych kútoch 
sveta. To je príklad nemeckého filmu Západ-
ný val, či Nemecká vojna, ktorý nitrianske kiná 
premietali začiatkom júna 1940. Podobne filmy 
oslavujúce rôzne zložky nemeckej armády: Po-
norky do boja (september 1941), Vojna s bývalou 
Juhosláviou (september 1941), Afrika volá (apríl 
1942), Boj na Východe (máj 1942) alebo Víťaz-
stvo na Západe (réž. Svend Noldan). •

Obrázok č. 116: Paľo Bielik sa v medzivojnovom období 
preslávil ako herecký predstaviteľ Jánošíka vo filme 

Martina Friča.

Obrázok č. 117: Plagát k filmu: Víťazstvo na Západe.
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Filmové trháky v nitrianskych kinách 1939 – 1945

Uvedenie niektorých fi lmov vyvolávalo veľké očaká
vania zo strany návštevníkov. Príkladom je prvý slo
venský celovečerný fi lm Od Tatier po Azovské more. 
Verejnosť bola o jeho prípravách informovaná prie
bežne. Slovenskej verejnosti a cudzine mal dokázať 
pripravenosť a akcieschopnosť slovenskej armády. 
Bol priamo inšpirovaný nemeckými dokumentár
nymi fi lmami, nekriticky oslavujúcimi nemeckú ar
mádu. Premiéra sa konala v Bratislave v kine Nástup 
v júli 1942 za prítomnosti prominentných hostí – 
prezidenta J. Tisa, predsedu vlády V. Tuku a ďalších 
predstaviteľov politického a vojenského života. Film 
pripravila spoločnosť Nástup pod režisérskym vede
ním Ivana Kovačeviča, za kameru zodpovedal B. V. 
Havran, autorom sprievodného textu bol Ján Doran
ský. Reportážnym štýlom mapoval nasadenie slo
venskej armády na Východnom fronte, kde sa zúčastnila útoku na ZSSR po boku nemeckej armády. V do
bovej tlači sa fi lm stretol s nadšeným hodnotením po obsahovej aj umeleckej stránke. Zdôrazňovaná bola 

najmä akcieschopnosť a výsledky 
slovenskej armády. Nezmienený 
zostal fakt, že slovenská armáda 
sa po boku nemeckých vojsk po
dieľala na útoku na ZSSR a prí
slušníci Zaisťovacej divízie boli 
svedkami čistiek namierených 
voči civilnému obyvateľstvu na 
okupovanom zázemí. Film mal 
zrejmý protiboľševický akcent 
a tendenčné sprievodné slovo. 

Obrázok č. 118: Ukážky z fi lmu Od Tatier po Azovské 
more.

Obrázky č. 119, 120 a 121: Ukážky z knihy Od Tatier po Kaukaz.
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Dočkal sa opakovaných repríz. V septembri 1942 bol v nitrianskych 
kinách premietaný pre slovenskú mládež. Úspech fi lmu podčiarkla 
kniha s názvom Od Tatier po Kaukaz, ktorá vyšla v roku 1943 a ob
sahovala viac ako 300 čiernobielych fotografi i.

V roku 1944 pripravila fi lmová spoločnosť Nástup dokumen
tárny fi lm, ktorý v zostrihoch prinášal najvýznamnejšie okamihy 
päťročnej existencie samostatnej Slovenskej republiky. Film dostal 
názov „Svorne napred“, s podtitulom Päť rokov slovenskej štátnosti vo 
fi lmovom dokumente. V nitrianskom kine Palace mal slávnostnú pre
miéru v predvečer osláv piateho výročia vzniku republiky – 13. mar
ca 1944. Filmový dokument spracoval režisér Ivan Kovačevič podľa 
námetu V. Bahna. Dokument mapoval dejiny Slovákov od zavŕšenia 
autonomistických snáh, cez 
vznik slovenského štátu až po 
rok 1944. Tvorca dokumen
tu sa sústredil na priblíženie 
hospodárskeho a kultúrneho 
života na Slovensku. Vyzdviho
val sa pokrok, ktorý Slováci za 
niekoľko rokov samostatnosti 
urobili. Film obsahoval aj zá
bery z pôsobenia slovenských 
vojakov na fronte. Bol nekritic
kou oslavou posledných piatich 
rokov a predstaviteľov štátu.

Na plátna nitrianskych 
kín sa dostali aj neslávne zná
me nemecké propagandistické 
fi lmy, ktoré mali roznecovať 
antisemitské vášne a postoje. 
V Nitre mali diváci možnosť 
vidieť fi lm Rothschildovci (Die 
Rothschilds. Aktien auf Wa-
terloo, réžia Erich Waschneck, 
rok výroby 1940). Premietal 
sa v novembri 1940. Zobra
zený bol príbeh vzostupu ro
diny Rothschildovcov. Dej sa 
odohrával prevažne na úze
mí Veľkej Británie počas na
poleonských vojen. Nathan 
Rothschild využil bitku pri 
Waterloo, aby získal moc a stal 
sa jedným z najbohatších ľudí 
v histórii. Vo fi lme sú zakom
ponované stereotypné posol
stvá o židovských intrigách, 

Obrázky č. 122 a 123: Plagáty k fi lmu 
Rotschildovci.

Obrázok č. 124: Prvé vydanie románu 
Liona Feuchtwangera z roku 1925. 

Obrázok č. 125: Plagát reklamujúci fi lm 
Žid Süß.
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zákernosti, ovládaní politiky, snahe ovládnuť svet, 
celosvetovom sprisahaní a pod.

Na plátnach nitrianskych kín nechýbal ani naj
známejší nemecký antisemitský fi lm. V januári 1941 
sa v slovenských kinách začal premietať fi lm Veita 
Harlana Žid Süß (Jud Süß, 1940), ktorý vznikol pod 
priamym dohľadom ministra propagandy Josepha 
Goebbelsa s vynaložením veľkých fi nančných pro
striedkov. Do Nitry sa dostal necelé štyri mesiace 
po veľkolepej premiére v Berlíne. Film sa premietal 
v kine Palace a jeho uvedenie sprevádzala náležitá 
reklama. V sprievodnom texte bol divák upozornený, 
že má očakávať bezohľadnosť, znásilnenia kresťan
ských žien a zvrátenosť. Hlavná postava fi lmu bola 
inšpirovaná reálnou postavou fi nančníka Josepha 
Süßa Oppenheimera. Ten pôsobil na dvore knieža
ťa Karla Alexandra von Wüttemberga v Stuttgarte 
v prvej polovici 18. storočia. Najznámejšie literárne 
spracovanie jeho osudu pochádza od židovského 
spisovateľa Liona Feuchtwangera. Román z roku 
1925 ho preslávil. V nasledujúcich rokoch sa dočkal 
aj dvoch fi lmových spracovaní. Menej známa verzia 
vznikla pod režisérskou taktovkou Lothara Mendesa 
(1934) vo Veľkej Británii a svojím stvárnením sa pri

držiavala literárnej predlohy. Hlavná postava, úspešný fi nančník, bola vykreslená ako obeť závisti okolia. 
Druhé, neslávne známe nemecké fi lmové spracovanie, bolo hrubou tendenčnou falzifi káciou Feuchtwan
gerovho románu. Príbeh a konanie protagonistov bolo prispôsobené požiadavkám nacistickej propa
gandy. Židia boli stereotypne zobrazení ako materialistickí, nemorálni, zákerní, nedôveryhodní, fyzicky 
neatraktívni, ako ohrozenie „árijskej“ spoločnosti. Ako „historicky oprávnené“ boli prezentované antise
mitské nariadenia a rasové záko
ny. Film sa opakovane premietal 
v Nemecku, ale aj v okupova
ných krajinách a štátoch pod ne
meckým vplyvom. V Nitre bol 
fi lm opakovane premietaný 
napr. aj v novembri 1941. Reprí
zovania sa v roku 1941 dočkali 
aj Rothschildovci, teda v roku, 
keď bol do platnosti uvedený Ži
dovský kódex (súbor protižidov
ských nariadení). Podľa progra
mu kín sa v Nitre nepremietal 
Večný Žid (Ewige Jude, rok vý
roby 1940, réžia Fritz Hippler), 
prezentovaný ako „dokumen
tárny“ fi lm s neskrývanými an
tisemitskými posolstvami a zá

Obrázok č. 126: Takýto plagát mal prilákať návštevníkov 
do kín na fi lm Večný Žid.

Obrázok č. 127: Filmový plagát k fi lmu 
Ohm Krüger.

Obrázok č. 128: Filmový plagát k fi lmu 
Ohm Krüger pre francúzsky hovoriace 

krajiny okupované Nemeckom.
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merom vzbudzovať xenofóbne nálady verejnosti. Všetky filmy s antisemitskými posolstvami sprevádzala 
rozsiahla oboznamovacia kampaň a plagáty so stereotypnými vyobrazeniami Židov.

Na stránkach regionálnej tlače si zvláštnu pozornosť vyslúžil aj film Ohm Krüger (réžia Hans Stein
hoff, rok výroby 1941). S niekoľkotýždňovým predstihom noviny upozorňovali, že sa v nitrianskych ki
nách chystá jeho premiéra. Propagandistický film z prostredia búrskej vojny vykresľoval Angličanov ako 
krutých dobyvateľov. Na film s neskrývanými protibritskými posolstvami bola robená rozsiahla kampaň 
a následne bol aj premietaný až trikrát denne.

Zvláštnou udalosťou bolo premietanie farebných filmov. Tu možno spomenúť napríklad nemecký 
film Münchhausen (réžia Jozef von Báky, rok výroby 1943), označený ako „farebný filmový zázrak“, pri
nášajúci príbehy excentrického nemeckého šľachtica z 18. storočia. V prípade farebných filmov sa zvyšo
vala aj cena vstupného, v závislosti od miesta na sedenie, o jednu až dve koruny. Napriek tomu sa očaká
vala veľká návštevnosť. Film sa v Nitre premietal celý týždeň.

Nitrianskym kinám sa 
opakovane podarilo priniesť 
do mesta film v slovenskej pre
miére. Kino Palace v slovenskej 
premiére ponúklo starší film 
Utečenci (Flüchtlinge, réžia 
Gustav Ucicky), ktorý údajne 
vzbudil neobyčajný záujem vďa
ka hereckým výkonom Hansa 
Albersa a jeho partnerky Käthe 
von Nagy. Radí sa k vrcholným 
antiboľševistickým filmom na
točeným v Nemecku. Dej sa 
odohrával v exteriéroch Ďale
kého východu v meste Charbin, 
v blízkosti čínsko sovietskej 
hranice. Mapuje osudy skupiny 

Obrázky č. 129 a 130: Filmové plagáty lákajúce na film Münchhausen. Obrázok č. 131: Kino Palace 
premiérovalo film Utečenci.

Obrázok č. 132: Návštevníci kina Palace 
si mohli pozrieť film Germanin.

Obrázok č. 133: Plagát k filmu 
Germanin.
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povolžských Nemcov utekajúcich zo ZSSR, prenasledovaných boľševikmi. Záchrancom utečencov sa 
stal nemecký úradník, prejavujúci typické znaky vodcovstva a nordickej rasy. V auguste roku 1943 to boli 
celoštátne premiéry nemeckého veľkofilmu Germanin (Germanin – Die Geschichte einer kolonialen Tat, 
réžia Max. W. Kimmich, rok výroby 1943) v Tatre. Film ponúkal príbeh nemeckého zdravotníka v Afrike. 
Premiérové boli aj filmy Lache Bajazzo (réžia Leopold Hainisch, rok výroby 1943) a viedenská veselohra 
Die kluge Marianne (Múdra Marianna, réžia Hans Thimig, rok výroby 1943). •
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Divadelníctvo v Nitre

Jednou z foriem trávenia voľného času bola a je návšteva divadelného predstavenia. Nitrania mali od po
lovice 19. storočia k dispozícii divadlo, chýbala mu však stála divadelná scéna. Tú v rokoch 1918 – 1941 
zastupovali ochotnícke a kočovné divadlá. V Nitre sa po roku 1938 ochotníckej práci príliš nedarilo a v po
rovnaní s medzivojnovým obdobím nastal v tejto oblasti jednoznačný úpadok. Divadelný odbor Hlinko
vej gardy a ani Miestny odbor Matice slovenskej nedokázali presvedčiť ochotníkov, aby sa prispôsobili 
predstavám vládnej moci o divadelnom umení, a tak ochotníci s hrami vystupovali len príležitostne. Aj 
tieto zriedkavé vystúpenia boli v regionálnej tlači podrobované kritike. Z toho dôvodu boli hry ešte pred 
uvedením na divadelných doskách preverované miestnymi duchovnými a povoľované vládnucou politic
kou stranou.

Uvoľnený priestor v divadelníctve sa snažili zaplniť súbory zriaďované vládnou stranou a jej organi
záciami. Takýmto ochotníckym zoskupením bol Dramatický odbor Hlinkovej gardy a Okresná osvetová 
komisia v spolupráci s pobočkou Slovenského kresťansko sociálneho združenia. Úrovňou nedosahovali 
kvalitu porovnateľnú s inými slovenskými združeniami.

V multietnickej Nitre bol priestor poskytnutý aj cudzojazyč
ným hrám, ktoré sa prezentovali pre nemeckú a maďarskú menšinu. 
Organizátorom predstavení pre Nemcov bola Deutsche Partei. Di
vadelné hry pre maďarskú menšinu organizoval Maďarský kultúrny 
spolok v Slovenskej republike. Bolo ich nepomerne viac ako tých 
v nemeckom jazyku.

Nitriansku ochotnícku scénu nahrádzali tiež početné školské 
ochotnícke krúžky. Organizovali ich miestna pobočka HM, niektoré 
školy a náboženské organizácie. Školská mládež najčastejšie pripra
vovala predstavenia pri príležitosti štátnych alebo cirkevných sviat
kov. Hry mali mravoučný, náboženský alebo rozprávkový námet. Re
žisérmi hier prezentovanými detskými ochotníckymi krúžkami boli 
miestni učitelia, študenti a rehoľníci. Predstavenia sa konali najčas
tejšie v priestoroch Hlinkovho domu (dnes sídlo Starého divadla Ka
rola Spišáka), zriedkavo v Mestskom divadle. Ak išlo o náboženské 
organizácie, predstavenia sa odohrali v ich vlastných priestoroch. 
Výťažok zo vstupného bol často odovzdávaný na dobročinné ciele. 
Úroveň hier bola priamo úmerná hereckým schopnostiam protago
nistov.

Slovenské ľudové divadlo Fraňa Devinského

Do roku 1941 profesionálna divadelná scéna v Nitre neexistovala. Po Viedenskej arbitráži zostalo na Slo
vensku len jedno profesionálne divadlo, a to Národné divadlo v Bratislave. Jeho činnosť sa obmedzovala 
iba na hlavné mesto republiky, v ostatných častiach prakticky nevystupovalo. Podľa predstáv vtedajších 
predstaviteľov divadelníctva mali v ostatných mestách a na vidieku pôsobiť kočovné divadelné súbory. 
Prvou takouto scénou bolo Slovenské ľudové divadlo, na čele ktorého stál Fraňo Devinský, dlhodobej
šie zžitý s divadelným prostredím. V období slovenského štátu mu v podnikateľskej brandži určite pomá
hali konexie, napríklad ochranná ruka prešovského, neskôr nitrianskeho župana, poslanca a nakoniec 

Obrázok č. 134: Legitimácia člena 
ochotníckeho divadelného súboru 

Čapek.
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aj ministra Národnej obrany Štefana Haššíka. Jeho kroky však nenaznačujú, že by podľahol ideológii 
národnej očisty, veď nakoniec v jeho súbore dostali priestor aj umelci štátom proskribovaní. Na druhej 
strane bol tiež podnikateľom a v záujme udržania finančnej výnosnosti divadla musel prostredníctvom 
repertoára napĺňať predstavy štátnej moci, pretože štát sa výraznou mierou podieľal na financovaní jeho 
súboru. Program divadla bol preto príležitostne obohatený o hry, ktoré spĺňali ideologické predstavy 
vládnej moci.

Súbor Slovenského ľudového divadla zostal v Nitre až do zničenia budovy na jar v roku 1945. Súčas
ťou areálu divadla bola aj priľahlá budova, ktorá prešla do rúk mesta z poštátneného židovského majetku. 
Tu sídlilo riaditeľstvo, časť šatní, krajčírska dielňa a študovňa.

Podľa nariadenia ministerstva školstva mal riaditeľ v súbore zamestnávať výhradne slovenských 
štátnych občanov, a to slovenskej národnosti. Iba vo výnimočných prípadoch mohol požiadať o povolenie 

zamestnávať cudzincov. V roku 
1943 bolo v približne sedemde
siatčlennom súbore celkovo 13 
cudzincov, z toho päť Čechov, 
traja Nemci, jedna Ruska a šty
ria Židia. Herci mali pracovnú 
dobu rozdelenú na niekoľko fáz: 
doobedňajšia od 9 – 12 hod., 
poobedňajšia od 14 – 17 hod. 
a večer sa hralo predstavenie pre 
verejnosť. Činohra hrala týžden
ne maximálne tri predstavenia, 
opereta bola obyvateľmi navšte
vovaná častejšie a preto bola na 
programe viackrát do týždňa.

Obrázok č. 137: Budova SĽD (vľavo) v Nitre.

Obrázok č. 136: Upútavka na prvú 
sezónu SĽD v Nitre.

Obrázok č. 135: Riaditeľ Slovenského 
ľudového divadla – Fraňo Devinský.
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Sezóna trvala 9 až 10 mesiacov v roku, časť 
z nej herci strávili na zájazdových vystúpeniach po 
Slovensku. Niektoré predstavenia boli vyhradené 
pre školopovinnú mládež a vojsko.

Po vypuknutí Slovenského národného povsta
nia sa situácia v Nitre zmenila. Počet Nemcov v mes
te sa výrazne zvýšil, dokonca si bývalí profesionálni 
herci z Nemecka vytvorili vlastný divadelný súbor, 
ktorý hrával v nitrianskom divadle, pričom často 
nedodržiaval a porušoval termíny predstavení. Ich 
vystúpenia boli určené pre vojsko a mali skôr ka
baretný charakter. Hralo sa za zvýšených bezpeč
nostných opatrení. Budova divadla bola najskôr 
preverená vojakmi a následne mohli hostia zaujať svoje miesta. Vchody boli počas celého predstavenia 
strážené ozbrojenými vojakmi. Postupne ako vojaci nastupovali na front, boli chýbajúci nemeckí vojenskí 
herci nahradzovaní nitrianskymi divadelníkmi a nakoniec sa na predstaveniach pre vojsko podieľali obe  
strany.

Život v meste v závere vojny značne ovplyvňoval blížiaci sa front. Divadelné predstavenia boli spo
radické, často sa nedohrali kvôli vyhlásenému leteckému poplachu a nutnosti evakuácie do úkrytov. Dňa 
27. marca 1945 bola budova divadla zasiahnutá pri leteckom nálete na Nitru. Budova bola silno poškode
ná, nasledujúci deň ju zasiahli ďalšie bomby, ktoré spôsobili rozsiahly požiar. Herci prišli o väčšinu vecí, 
ktoré mali v budove uložené. Riaditeľ divadla sa snažil nájsť vhodné priestory, kde by v oklieštenej zostave 
mohli dokončiť sezónu. Jedinou možnosťou bolo využiť budovu bývalej Sokolovne (dnes Staré divadlo 
Karola Spišáka). Tu zvyšok súboru vystupoval do konca júna 1945, keď sa sezóna oficiálne skončila. Tým 
sa ukončilo obdobie pôsobenia divadla pod vedením Fraňa Devinského v Nitre. Súbor bol oficiálne roz
pustený. V septembri 1945 sa divadelná sezóna znova otvorila, ale na čele súboru stál už bývalý šepkár 
divadla – Viliam Könik. Tento súbor už viac menej len živoril a nakoniec sa rozišiel.

Nitriansky herecký súbor bol rôznorodý, nielen čo sa týkalo umeleckého prejavu, ale aj národnostne 
a politicky. V orchestri pôsobilo niekoľko židovských muzikantov, ktorí hrali spolu s nemeckými umelca
mi. Títo hudobníci nakoniec skončili v koncentračných táboroch. Šepkárom bol Viliam Könik, sympa
tizant komunistických ideí, ktorý bol často sledovaný Ústrednou štátnou bezpečnosťou a istý čas strávil 

Obrázok č. 138: Interiér SĽD v Nitre.

Obrázok č. 139: Fotografia zachytávajúca zbombardované divadlo v Nitre.
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v ilavskom väzení. Aj niekoľko hercov českej národnosti, ktorí opustili Národné divadlo v Bratislave, si 
našlo v súbore miesto. Podobne tu istý čas pôsobil Andrej Bagar, ktorý bol zo strany štátu perzekvovaný. 
Z dôvodu zamestnávania nespoľahlivých osôb bol Fraňo Devinský niekoľkokrát vyšetrovaný Ústrednou 
štátnou bezpečnosťou. Rozvratnou osobnosťou v divadelnom súbore bol herec Gejza Prieložný ml., ktorý 
sa pridal k Hlinkovým gardám a začal úzko spolupracovať s Nemcami. Keďže dobre poznal vnútorné po
mery, jeho ideologická agilita sa prejavila v niekoľkých raziách v divadle.

Program divadelnej sezóny bol ešte pred jej začiatkom pravidelne preverovaný úradníkmi na mi
nisterstve školstva. Kultúrnu, umeleckú a ideologickú úroveň predstavení sledovali dvaja zástupcovia 
miestnej osvetovej komisie, ktorí získavali lístok zdarma. Hry museli byť ešte pred uvedením doručené 
v písomnej podobe na ministerstvo, ktoré posúdilo ich ideovú, mravnú, náboženskú, národnostnú, jazy
kovú a umeleckú hodnotu. Nežiaduce boli dramatizácie ironizujúce a kritizujúce vtedajšie spoločenské 
pomery, ale aj erotické motívy a neslušné dialógy postáv. Kritika a zosmiešňovanie situácie v štáte bola 
jeho predstaviteľmi odmietaná, s patričným upozornením v tlači na nesprávny náhľad autorov a režisérov. 
Najmä v prvých rokoch samostatnosti boli takéto hry sťahované z javísk. Zo strany štátnych úradov sa 
očakávalo, že do programu divadla budú zaradené hry zo slovenského prostredia, ktoré mali na diváka 
pôsobiť výchovne a optimisticky a budiť v ňom vieru v dobro a v budúcnosť. Od roku 1941, keď Slovenské 
ľudové divadlo začalo pôsobiť v Nitre, bolo na nitrianskej divadelnej scéne zakázané uviesť z rôznych dô
vodov jedenásť hier a operiet, zväčša pre ich dejovú a ideovú nevhodnosť.

Nová politická moc mala repertoár divadelných hier, ktorý vyhovoval jej predstavám o správnom te
matickom zameraní. Boli to diela starších dramatikov, ktoré refl ektovali minulosť Slovákov. Pre štátostra
nu boli zaujímavé aj hry zo súčasnosti s pozitívnym pohľadom na vládnuci režim. Medzi predstavenia 
pozitívne sa stavajúce k novým politickým pomerom v štáte patrili napríklad Chlapci na stráži od Janka 
Borodáča. Táto divadelná hra bola pôvodne napísaná k 20. výročiu vzniku Československa, autor ju však 
prispôsobil potrebám nového štátneho útvaru, napr. doplnením častí namierených proti Čechom. Hra bola 
niekoľkokrát prezentovaná divákom aj na doskách Slovenského ľudového divadla v Nitre. Protižidovské 

Obrázok č. 140: Niektorí členovia hereckého súboru SĽD v Nitre.
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tendencie spoločnosti odrážala hra Jaroslava Antona 
Míča s názvom Petrolej, na ktorej sa podieľal aj režisér 
SĽD Ľubo Smrčok. Slovákmi a štátostranou obľúbe
ná historická tematika z obdobia Veľkej Moravy bola 
zo začiatku v divadlách tiež prezentovaná a to hrami 
Pribina od Antona Prídavka (v Nitre bola uvedená 4 
krát) a Úsvit od Ľubomíra Smrčka. Tieto však veľa 
repríz nezaznamenali, nakoľko nemecký protektor 
protestoval proti zobrazovaniu odporu Slovanov voči 
Germánom. Ďalšou hrou bola Anna Christia z pera 
amerického dramatika Eugene O’Neilla. Niekoľko
krát bola uvedená aj v Nitre. Napriek tomu, že išlo 
o autora z nepriateľského tábora, jeho dielo zobrazo
valo zhýralý život v Amerike (prostitúcia, alkoholiz
mus), a tak bolo pre vládnu moc prijateľné.

Nitrania mali vďaka Slovenskému ľudovému 
divadlu za štyri roky jeho pôsobenia v meste možnosť 
vidieť divadelné hry svetových autorov, čo sa dovtedy 
dialo len výnimočne. Vzhľadom na veľkosť súboru, 
finančné a priestorové možnosti divadla, politiku 
HSĽS a najmä menší divácky záujem nebolo nároč
nejších hier svetových autorov veľké množstvo.

Obrázok č. 141: Pútač s programom SĽD umiestnený v uliciach Nitry.

Obrázok č. 142: Javisko s kulisami a hercami SĽD.
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Vstupenky do divadla boli v porovnaní s ďalšou formou trávenia voľného času – kinom vyššie iba 
pri miestach vyššej kategórie. V roku 1943 sa cena lístka na činohru pohybovala od 3 do 18 a na spevohry 
od 5 do 22 korún. Lístky do nitrianskych kín sa v tom čase predávali v štyroch kategóriách, pričom najlac
nejšie stáli 3 a najdrahšie vyšli záujemcu na 9 korún. •
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Samuel Ungar

Samuel Ungar sa narodil v roku 1895 v Piešťanoch, v rodine miestneho rabína Josefa Moše Ungara. V do
spelosti pokračoval v šľapajach otca a po štúdiách sa vo veku 21 rokov stal ortodoxným rabínom v Krom
pachoch. Neskôr sa dostal do Trnavy, kde pôsobil 15 rokov. Bol charizmatickou osobnosťou a v meste sa 
tešil veľkej úcte. Na začiatku 30. rokov 20. storočia dostal ponuku viesť ješivu (vyššia židovská škola pre 
židovských mužov) v Nitre. Viacerí žiaci aj predstavitelia židovskej komunity v Trnave ho od tohto kroku 
odhovárali. Ješiva v Trnave, ktorú viedol, bola školou s tradíciou a dobrým menom vo svete, odísť do Nitry 
sa v tejto súvislosti javilo ako krok do neznáma. Podľa spomienok jeho vtedajšieho žiaka Michaela Dov 
Weissmandla rabín Ungar chcel odísť do Nitry. Svoje rozhodnutie vysvetlil zvláštnou predtuchou: „Moje 
srdce mi hovorí, že príde čas, keď nebude ješiva nikde inde, iba v Nitre a ja tam chcem byť,“ zdôveril sa We
issmandlovi. Jeho príchod do Nitry bol spojený s nadšeným uvítaním a oslavou.

Činnosť ješivy v Nitre pod vedením rabína Ungara začala v roku 1931. Do nového pôsobiska ho na
sledoval aj jeho žiak M. D. Weissmandl, ktorý sa v roku 1937 oženil s Ungarovou dcérou Ráchel a stal sa 
tak jeho zaťom. Nitrianska ješiva pod novým vedením zaznamenala organizačné zmeny a stala sa rešpek
tovaným a vyhľadávaným miestom pre vzdelávanie. Počet študentov postupne narastal a školu navštevo
valo 250 až 300 študentov. Ungar osobne sa intenzívne venoval výuke a používal moderné pedagogické 
postupy. Vďaka učiteľským schopnostiam, osobným predpokladom a nepopierateľnej charizme sa tešil 
úcte židovskej komunity, ale aj nežidovskej verejnosti. Zaslúžil sa o rozšírenie priestorov, v ktorých pre
biehalo vyučovanie. S pedagogickou prácou mu pomáhal jeho zať, rabín Weissmandl. Primárnou úlohou 
ješivy v Nitre nebola výhradne príprava rabínov. Ungar otvoril dvere školy záujemcom o štúdium tóry 
a židovských náboženských textov. Napriek tomu, práve z tohto prostredia vzišlo niekoľko významných 
rabínov. Zo svojimi študentmi zostával v blízkom kontakte aj po skončení štúdia v Nitre. Na jeho vyučo
vacie prístupy spomínali žiaci s obdivom aj po rokoch.

Pozícia židovskej komunity sa výrazne zhoršila po vyhlásení autonómie v októbri 1938. V meste 
sa čoraz častejšie objavovali protižidovské heslá a stupňovali sa antisemitské nálady (napr. označovanie 
a bojkot židovských obchodov). Protižidovské opatrenia naberali na intenzite, boli sprevádzané množ
stvom obmedzení, zákazov 
a smerovali k vylúčeniu židov
skej komunity z politického, 
hospodárskeho, spoločenského 
aj kultúrneho života. Reštrik
cie výrazne obmedzili množstvo 
a fungovanie vyšších židovských 
škôl na Slovensku. Vďaka veľ
kému úsiliu rabína Weissman
dla nitrianska ješiva fungovala 
naďalej. Jej činnosť nebola pre
rušená ani v čase, keď z územia 
Slovenska vychádzali transpor
ty do vyhladzovacích táborov 
v Poľsku. V roku 1942 zostala 
poslednou fungujúcou ješivou 
na území Slovenska a Nemcami 

Obrázok č. 144: Rabín S. Ungar.Obrázok č. 143: Michael Dov 
Weissmandl.
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ovládanej časti Európy. Predtucha, či pocit rabína Ungara, ktorý mal pred príchodom do Nitry, sa tak 
naplnil. V priestoroch zostávalo cca 200 žiakov z rôznych oblastí Slovenska, až do augusta 1944. Napriek 
náročným pomerom sa žiaci a ich rabín venovali štúdiu tóry a rabín Ungar neprerušil výuku ani na jediný 

deň. Ješiva zároveň poskytovala krátkodobé útočisko pre židovských 
utečencov a prenasledovaných, ktorí následne pokračovali vo svojej 
ceste ďalej, napríklad do Maďarska. Pre tieto účely bolo v priesto
roch, ktoré patrili nitrianskej ješive, niekoľko úkrytov. V literatúre 
sa objavuje aj označenie „Židovský Vatikán“. Veľký podiel na tomto 
stave mali kontakty rabína Weissmandla, ktorý bol spolu so sester
nicou rabína Ungara Gizi Fleischmannovou členom tzv. Pracovnej 
skupiny. Členovia tohto neformálneho združenia vstupovali do ro
kovaní so slovenskými a nemeckými predstaviteľmi úradov a usilo
vali sa zabrániť deportáciám a zlepšiť podmienky židovskej komunity 
v krajine. Pri svojich aktivitách využívali rôzne metódy, vrátane pod
plácania. Obracali sa na židovské organizácie vo svete so žiadosťou 
o pomoc. Tzv. Pracovná skupina pripravovala najrozsiahlejší plán na 
záchranu Židov zo Slovenska, ale aj ďalších európskych krajín v čase 
druhej svetovej vojny. Rabín Weissmandl pre svoju činnosti v Pra
covnej skupine často cestoval medzi Nitrou a Bratislavou. Značná 
časť korešpondencie, ktorá súvisela s pokusom o záchranu európ
skych Židov, vznikla práve v Nitre. Podľa svedectva rabína Weiss

Obrázok č. 145: Nádvorie nitrianskej ješivy.

Obrázok č. 146: Gizi Fleischmannová, 
členka tzv. Pracovnej skupiny.
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mandla mu rabín Ungar pomáhal, povzbudzoval 
ho a radil pri plánoch na záchranu Židov.

Situácia v Nitre sa zmenila po vypuknutí 
Slovenského národného povstania a vo chvíli, 
keď začala okupácia Slovenska nemeckou armá
dou. V Nitre sa nebojovalo, pretože nitrianska 
posádka sa k Povstaniu nepripojila. V nových po
meroch sa zostrilo prenasledovanie Židov, ktorí 
ešte na území Slovenska zostali. Značná časť 
z nich bola vyňatá z prvej vlny deportácii v roku 
1942. Išlo o osoby, ktoré zostávali na Sloven
sku vďaka rôznym výnimkám, alebo sa skrývali. 
V lete 1944 všetky výnimky prestali platiť. Ješi

Obrázok č. 147: Rabín S. Ungar v uliciach mesta.

Obrázok č. 148: Náhrobný kameň rabína Ungara 
v Piešťanoch.

Obrázok č. 149: Budova Nitrianskej ješivy v Mount Kisco 
v štáte New York.
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va bola úradne zrušená 5. septembra 1944 a nariadenia o koncentrácii židovských občanov sa týkali aj 
posledných žiakov, ktorí v židovskej škole zostali. Dňa 17. septembra 1944 začali deportácie z Nitry do 
koncentračného tábora Osvienčim. V tom čase bol rabín Ungar mimo Nitry. Do mesta sa vrátil krátko po 
obnovení deportácii a ukrýval sa za pomoci miestnych obyvateľov na Zobore. Odtiaľ podnikol cestu do 
oblasti Banskej Bystrice. Skrýval sa v horskom úkryte neďaleko obce Kalište. Na jeho záchranu podnikli 
iniciatívy aj švédske diplomatické kruhy. Neúspešne.

O svojich strastiplných zážitkoch v tomto náročnom období si viedol denník. Časť jeho poznámok 
pripravil po vojne jeho syn do knižnej podoby. Aj v náročných podmienkach dodržiaval zásady stravo
vania spojené s náboženským presvedčením. Odmietal mliečnu výživu a pečivo, pokiaľ mal pochybnosti 
o pôvode jedla. Dňa 21. februára 1945 zomrel na následky podvýživy. Syn ho pochoval v horách. Po vojne 
bol exhumovaný a opäť pochovaný na cintoríne v Piešťanoch vedľa svojho otca.

Po vojne sa absolventi nitrianskej ješivy, syn Samuela Davida Ungara a jeho zať M. D. Weissmandl 
(za dramatických okolností sa vyhol deportácii, v koncentračnom tábore však zahynula jeho manželka 
a 5 detí) pokúsili obnoviť pedagogický model zavedený v nitrianskej ješive v novej vlasti na území USA. 
Trvalou adresou ješivy sa stalo Mount Kisco (New York). Ješiva je stále aktívna, má pobočky v USA aj 
v Izraeli a nadväzuje na odkaz nitrianskej ješivy a jej zakladateľa. Aktivite rabína Weissmandla (zomrel 
v roku 1954) a čiastočne aj fungovaniu ješivy v Nitre je venovaný trojdielny dokument Medzi zaslepenými 
bláznami z roku 1998 (réžia Petr Bok, scenár Martin Šmok). •
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Vojtěch Měrka

V medzivojnovom období (1918 – 1938) pôsobilo na Slovensku niekoľko tisíc učiteľov, ktorí pochádzali 
z českých krajín. Po skončení prvej svetovej vojny prišli alebo boli pridelení na Slovensko, aby zaplnili 
medzeru po maďarských učiteľoch a doplnili chýbajúce učiteľské kapacity na vznikajúcich slovenských 
stredných školách a formujúcej sa univerzite. Ich príchod umožnil preklenúť obdobie, keď bol na sloven
skom území nedostatok učiteľov, ktorí by boli schopní viesť vyučovanie v štátnom jazyku (slovenský jazyk 
alebo český jazyk). Išlo neraz o osobnosti, ktoré sa zaslúžili o budovanie základov vedeckých disciplín 
a boli intelektuálnymi kapacitami v regiónoch, kde pracovali. V priebehu rokov prišlo z českých krajín na 
Slovensko niekoľko tisíc ľudí s rôznymi ľudskými a osobnostnými predpokladmi, ktorých aktivity, názory 
a postoje sa nie vždy stretli s priaznivými ohlasmi verejnosti. Aktivity českých učiteľov boli neraz kritizo
vané, najmä kvôli nepochopeniu slovenských pomerov, jasným pročeskoslovenským postojom, propagá
cii československej jednoty a neosvojeniu si slovenského jazyka.

Jedným z učiteľov, ktorí prišli na Slovensko, bol Vojtěch Měrka. V rokoch 1931 – 1938 pôsobil ako 
riaditeľ Obchodnej školy v Nitre. Vojtěch Měrka sa narodil 5. februára 1888 vo Vřesoviciach v okrese 
Prostějov. Absolvoval štúdium slavistiky, estetiky a hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Karlovej univer
zity v Prahe. K jeho profesorom v Prahe patril aj neskorší prvý československý prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk. V rokoch 1913 – 1919 pôsobil Měrka ako pedagóg na stredných školách Prostějove. Vyučoval 
hru na klavír a jeho žiakom bol aj budúci básnik Jiří Wolker. Ako čerstvý tridsiatnik prišiel na Sloven
sko. Najskôr pôsobil v Košiciach, kde bol profesorom na Obchodnej akadémii. Od roku 1927 bol tiež 
pracovníkom hudobného oddelenia slovenského rozhlasu v Košiciach. Výrazným spôsobom sa zaslúžil 
o vytvorenie zázemia pre rozhlasové vysielanie a jeho obsah. Bol aktívnym hudobníkom a dirigentom. 
Spolupodieľal sa aj na pozdvihnutí divadelného života v regióne. Redigoval časopisy Za oponou a týžden
ník Divadelný život na Slovensku. Vykonával rozsiahlu prednáškovú a publikačnú činnosť. Výsledky práce 
českých učiteľov na Slovensku sa nestretávali vždy s pozitívnymi ohlasmi. V roku 1928 sa Měrkove akti
vity stali predmetom kritického článku denníka Slovák, ktorý vydávala Hlinkova slovenská ľudová strana. 
Měrka a ďalší českí zamestnanci na Slovensku boli piliermi československej štátnosti a preto sa výraznou 
mierou podieľali i na príprave osláv 10. výročia vyhlásenia československého štátu, 28. októbra 1928. Prá
ve Měrkove aktivity, ktoré sa spájali s týmito oslavami, boli kritizova
né redaktorom denníka Slovák.

Koncom dvadsiatych rokov začal Vojtěch Měrka publikovať 
pod poslovenčenou verziou mena Vojtech Mierka. Českí učitelia 
boli totiž opakovane kritizovaní, najmä zo strany autonomistov, že 
sa nezžili so slovenskou realitou. Ako problematické bolo vnímané 
používanie češtiny na školách a v služobnom styku (úrady, žandári, 
vojenskí dôstojníci…). Poslovenčenie mena bolo v tomto kontexte 
silným signálom. V roku 1931 profesor Měrka (Mierka) prišiel do 
Nitry. Stal sa riaditeľom Obchodnej akadémie. Pokračoval v rozsiah
lej prednáškovej činnosti, prekladal, publikoval, pomáhal organizo
vať hudobný život. Na škole založil a viedol študentský orchester. 
Záujem sústreďoval na juhoslovanské jazyky, výrazný podiel mal na 
budovaní slovensko chorvátskych literárnych vzťahov a preklade 
kníh. Prekladal do slovenčiny, čím obohacoval aj slovenský jazyk, 
čo nebolo typickým prístupom. Po slovensky písal články do novín 

Obrázok č. 150: Žiakom Vojtěcha 
Měrku bol aj Jiří Wolker, známy český 

básnik.
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a časopisov. Od roku 1937 spolu s nitrianskym profesorom J. Boháčom začal vydávať kultúrny mesačník 
Slovenská brázda, ktorého cieľom bolo propagovať československú jednotu. Je pravdepodobné, že práve 
jeho pročeskoslovenské postoje boli dôvodom toho, že sa neskôr ocitol pod paľbou kritiky HSĽS.

Redigoval tiež edíciu pre
kladov juhoslovanskej literatúry 
tzv. Juhoslovanskú knižnicu. Išlo 
najmä o preklady z chorvátčiny. 
Kráľovstvo Srbov, Chorvátov 
a Slovincov (od roku 1929 sa po
užíva pojem Juhoslávia) patrilo 
spolu s Rumunskom k najbliž
ším československým spojen
com. Tieto tri krajiny uzatvorili 
spojenectvo, ktoré sa v priebehu 
rokov prehlbovalo, tzv. Malú Do
hodu. Okrem spoločných po
litických a vojenských otázok 
bola predmetom spojenectva aj 
kultúrna spolupráca. V tejto sú
vislosti mali preklady Vojtecha 
Mierku ďalší rozmer. Preložil 
niekoľko textov Boža Lovrića. 
Išlo o autora píšuceho v chorvát
čine, ktorý zároveň pôsobil v ju

Obrázok č. 151: V rámci osláv 10. výročia vzniku Československa sa vysádzali jubilejné háje a stavali pamätné mohyly. 
Tento kameň sa nachádza na Starých Horách. Jubilejný háj s mohylou bol vytvorený aj v neďalekom Hrušove, 

no nezachoval sa do dnešných dní.

Obrázok č. 153: Publikácia, ktorú 
napísal Vojtěch Měrka pri príležitosti 

jubilea slovinského spisovateľa Franca 
Ksavera Meška. Vyšla v Nitre v roku 

1934.

Obrázok č. 152: Fotografia Vojtěcha 
Měrku uverejnená pri príležitosti 
životného jubilea v týždenníku  

Pestrý týden.
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hoslovanskej diplomatickej misii v Českosloven
sku a bol aktívnym diplomatom. Hru Spasiteľ 
venoval Božo Lovrić „Dr. Vojt. Měrkovi, svojmu 
priateľovi“. Zaujímavosťou je preklad hry Danka 
Angelinovića s názvom Slepci. Túto hru nacvi
čili žiaci Československej obchodnej akadémie 
v Nitre a 1. decembra 1935 ju zahrali ako diva
delné predstavenie. Slepcov neskôr v rozhlasovej 
adaptácii odvysielal aj bratislavský rozhlas.

Po vyhlásení autonómie Slovenska (6. ok
tóbra 1938) sa kľúčovou politickou silou na Slo
vensku stala HSĽS. Prejav Jozefa Tisa pri príle
žitosti vyhlásenia autonómie, v ktorom povedal, 
že na Slovensku neostane ani jeden Čech proti vôli slovenského národa, naznačoval plánované opatrenia 
formujúcej sa autonómnej vlády. Jej predstavitelia začali s konkrétnymi krokmi, ktorých cieľom bol od
chod českých zamestnancov, vrátane učiteľov, zo Slovenska.

V Nitre na druhý deň po vyhlásení autonómie prepukli protičeské nálady, sprevádzané aj menšími 
násilnosťami. Dňa 7. októbra 1938 sa na viditeľných miestach verejných aj súkromných budov objavili 
slovenské zástavy. V podvečerných hodinách bol organizovaný sprievod mestom. Po skončení oficiálneho 
programu sa účastníci sprievodu nerozišli, vytvorili skupiny a začali s rôznymi výtržnosťami, namierený
mi proti českým a židovským občanom mesta. Prešli Wilsonovou ulicou, Masarykovou ulicou, Tureckou 
bránou až k budove Obchodnej akadémie, do ktorej sa pokúsili vniknúť. Cestou vykrikovali rôzne hes
lá proti Čechom, konkrétne proti profesorovi Mierkovi ako napríklad: „My chceme slovenského riaditeľa 
obchodnej akadémie!“, „Dole s riaditeľom Merkom! (správne – Měrkom)“. Skandovanie hesiel pokračo
valo aj pri mestských obytných domoch, kde býval profesor obchodnej akadémie Pokorný. Podobne ako 

Obrázok č. 154: Vojtěch Měrka preložil viacero kníh 
chorvátskeho spisovateľa Boža Lovrića.

Obrázok č. 155: Budova Štátnej obchodnej akadémie (vľavo), v ktorej bol v rokoch 1931 – 1938 riaditeľom 
Vojtěch Měrka.
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profesor Měrka aj profesor Pokorný bol Čech. Ku skupine zradikalizovaných zhromaždených sa pridali 
sympatizanti z iných politických strán a k protičeským sa pridali aj antisemitské výpady. Dav tiahol ďalej 
Štúrovou ulicou a začal vytĺkať okná židovských domov. Cestou cez mesto sa vykrikovali heslá: „Preč zo 
židmi!“, „Židi do Palestíny!“, „Von s Čechmi!“. Demonštranti rozbili celkom 46 okenných tabúľ a spôso
bili škodu asi 800 korún. Príznačným pre vtedajšie pomery je, že výtržníkov sa nepodarilo identifikovať 
a dokonca sa nezistilo ani to, kto demonštráciu organizoval.

Narastanie protičeských nálad komplikovalo vzťahy medzi československou vládou v Prahe a slo
venskou autonómnou vládou v Bratislave. Incidenty, ktoré sa zvyčajne nevyšetrili, zhoršovali atmosféru 
a zvyšovali neistotu a obavy o bezpečnosť. Po rokovaniach medzi Prahou a Bratislavou bolo rozhodnuté, 
že časť českých zamestnancov bude zo Slovenska presunutá do českých krajín. Z Nitry odišiel aj Vojtěch 
Měrka. V polovici októbra 1938 sa v novinách objavila stručná informácia, že odišiel na „dovolenku, z kto-
rej sa už nevráti“. Bol to eufemizmus, ktorý mal zjemniť skutočnosť, že profesor Měrka, podobne ako do 
konca roka 1938 ďalších 9 000 štátnych zamestnancov, bol nútený vysťahovať sa na územie českých kra
jín. V ďalších mesiacoch rokovania o odchode a odsun českých zamestnancov pokračovali.

Vojtěch Měrka musel spolu s rodinou bez uznania zásluh opustiť Slovensko. V rokoch 1939 – 1942 
pôsobil ako učiteľ v Brne a Ostrave, ku koncu druhej svetovej vojny odišiel do dôchodku. Naďalej sa veno
val prekladateľskej práci a publikoval. Zomrel 24. decembra 1974 v Ostrave. Na Slovensku strávil takmer 
20 rokov, výrazným spôsobom sa zapísal do dejín prekladu, ale napríklad prispel aj k etablovaniu rozhlasu 
v Košiciach. Jeho kontakty so Slovenskom a s Nitrou boli pretrhané náhle, potupne a bez náležitého oce
nenia mnohovrstevnej činnosti. •
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Rodina Starkovcov

Korene rodiny Starkovcov siahali na Liptov. Július Stark sa narodil 5. júna 1880 v rodine továrnika Her
manna Starka v Liptovskom Svätom Mikuláši. Oženil sa s Gabrielou, rodenou Verőovou, ktorá sa narodi
la 22. júna 1888 v Nitre. Spolu mali syna Dr. Jozefa Aurela Starka, právnika, ktorý sa narodil 2. mája 1909 
v Liptovskom Svätom Mikuláši. Július Stark bojoval v prvej svetovej vojne v cisárskej jazdeckej kavalérii. 
Po vojne sa rodina presťahovala, od roku 1919 sa usadili v Nitre. V apríli 1919 prijali členovia rodiny rím
skokatolícke vierovyznanie.

Július Stark sa stal významnou osobnosťou Nitry. V polovici dvadsiatych rokov vlastnil lukratívnu 
budovu v centre mesta, v ktorej od roku 1925 fungovalo na svoju dobu moderné kino Palace. S podnika
ním v oblasti kinopriemyslu bol spojený aj jeho syn Jozef A. Stark, ktorý prevádzkoval kino Tatra. V roku 
1931 sa informácia o Jozefovi Starkovi a jeho podnikaní dostala do výročnej publikácie predstavujúcej 
popredných podnikateľov a mecenášov mesta. O desať rokov neskôr zvádzal on a jeho rodina boj o zá
chranu majetku a následne aj o záchranu života.

Situácia v štáte a v meste sa pre židovských občanov začala citeľne zhoršovať v roku 1938. Pod vply
vom zahranično politickej situácie (anšlus Rakúska marec 1938, napätie v československo nemeckých 
vzťahoch), ale aj nárastu vnútropolitického napätia (aktivity SdP; autonomistické požiadavky HSĽS) sa 
stupňovalo napätie aj na lokálnej úrovni. Po vyhlásení slovenskej autonómie (6. október 1938) začali pri
búdať protičeské a protižidovské heslá. Nová slovenská autonómna vláda prejavy antisemitizmu tolerova
la a pripravovala aj prvé protižidovské nariadenia. Pod dojmom meniacich sa pomerov v roku 1938 Július 
Stark spolu s celou rodinou požiadal o nadobudnutie domovského práva v Nitre. Išlo o akúsi obdobu štát
neho občianstva na úrovni miest a obcí. Podľa platnej legislatívy, pochádzajúcej ešte z roku 1863, občan 
musel mať domovské právo, resp. byť v zväzku občanov nejakého mesta či obce. Zvyčajne išlo o miesto 
narodenia, u žien sa po svadbe zmenilo domovské právo na manželovo. Domovské právo nezanikalo au
tomaticky presťahovaním, zväčša pretrvalo celý život. S domovským právom sa spájali práva aj povinnos
ti. Obec mala voči občanovi, ktorý bol v jej zväzku, povinnosti napr. v prípade staroby alebo potreby so
ciálneho zabezpečenia. Na základe legislatívy mohol byť občan tzv. postrkom prinútený vysťahovať sa do 
domovskej obce. Tento postup sa 
uplatňoval najmä v prípade bez
domovcov, tulákov alebo soci
álne odkázaných ľudí, o ktorých 
sa mala postarať ich domovská 
obec. Legislatívu prevzala aj 
Československá republika. Jej 
platnosť pokračovala aj v obdo
bí tzv. druhej Československej 
republiky (október 1938 – ma
rec 1939) a slovenského štátu 
(1939 – 1945). Od októbra 1938 
bola platná legislatíva vykladaná 
hranične. Často sa body zákonov 
alebo nariadení, ktoré sa pôvod
ne chápali ako dočasné riešenie 
krízovej situácie, v nových po

Obrázok č. 157: Kino Tatra v Nitre.Obrázok č. 156: Nitriansky podnikateľ 
Július Stark.
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meroch stávali stálou súčasťou právneho poriadku. V takom prípade nebola ani potrebná zmena zákona 
a postačovala „vhodná“ interpretácia už existujúceho zákona. V roku 1938 preto panovali obavy, že by 
mohol byť postup v oblasti domovského práva (tzv. postrk) uplatnený aj voči Židom. Týmto spôsobom 
totiž boli realizované aj odsuny židovských obyvateľov bez domovského práva na arbitrážne územie v no
vembri 1938. Starkovci mali podľa miesta narodenia domovské právo v Liptovskom Sv. Mikuláši, hoci už 
takmer 20 rokov žili a úspešne podnikali v Nitre. Jednou z možností ako zmeniť príslušnosť k obci bolo 
výslovné udelenie domovského práva inou obcou rozhodnutím obecného zastupiteľstva. To bol prípad 
Starkovcov. Žiadosti Júliusa Starka vyhovelo mestské zastupiteľstvo v Nitre a v decembri 1938 ho spolu 
s rodinou prijalo do zväzku občanov mesta Nitra. Mesto nemalo problém s prijatím Starka a jeho rodiny 
do zväzku občanov, keďže boli fi nančne zabezpečený a vlastnili v meste lukratívny majetok.

V nasledujúcich mesiacoch boli v rýchlom slede aj na lokálnej úrovni uplatňované protižidovské 
opatrenia. Júliusa Starka sa dotklo opatrenie, ktoré preskúmavalo vlastníctvo kinolicencií oprávňujúcich 
uskutočňovať premietanie. Ako židovský podnikateľ nemohol byť vlastníkom kinolicencie. Aby sa zabrá
nilo nežiadúcim presunom majetku, prípadne nevýhodným obchodným operáciám, do podniku boli no

Obrázok č. 158: Roľnícky dom a Národný dom v Nitre, z boku kino Tatra.

Obrázok č. 159: Článok o Júliusovi Starkovi a kine Palace v publikácii o meste Nitra z roku 1931.



103

minovaní vládni dôverníci, ktorí mali na chod s ohľadom na zámery 
a potreby štátu dozerať. Išlo o krok ako odstaviť úspešného podnika
teľa kvôli jeho židovskému pôvodu. Vlastníkom budovy a zariadení 
kina Palace bol Július Stark. Kinolicencia pre kino Palace pripadla 
Zboru Slovenskej ligy v Nitre. Július Stark po prešetrení spôsobilosti 
Policajným úradom mohol v kine zostať ako jeho námestník a de fac
to ho ďalej riadiť. V snahe zachrániť, čo sa dalo, podobne postupovala 
rodina aj v prípade Jozefa A. Starka a kina Tatra. Kinolicencia prešla 
do rúk Hlinkovej Gardy. Vlastníkom zariadení bol Jozef A. Stark. Aj 
on podpísal s vlastníkom kinolicencie zmluvu, podľa ktorej sa zavia
zal, že o 10 rokov prenechá Hlinkovej garde zariadenie kina s odha
dovanou hodnotou 800 tisíc slovenských korún. Na oplátku mohol 
Jozef A. Stark zostať v Tatre ako námestník kina.

Riešenie, ktoré Starkovcom ponúkali zmluvy uzatvorené 
s vlastníkmi kinolicencie, boli iba dočasným riešením. Protižidovské 
opatrenia sa stupňovali a predstavitelia vládnucej garnitúry čoraz 
častejšie v podobe rôznych opatrení siahali na majetok židovským 
spoluobčanom. Rodina sa pokúsila časť majetku zachrániť. Dňa 5. septembra 1941 daroval Július Stark 
budovu, v ktorej sídlilo kino Palace, neveste Kataríne Starkovej rod. Csiffáry (manželka Jozefa Aurela 
Starka, narodená 2. novembra 1919 v Nitre). Ako dôvod uviedol túžbu nevestu zabezpečiť. Katarína Star
ková bola v tom čase tehotná, 21. januára 1942 sa jej narodila dcéra Kristína Anna Mária Starková. Jej 
manžel Jozef Aurel Stark bol 23. júna 1941 povolaný ako poručík v zálohe do slovenskej armády a zúčast
nil sa bojov na východnom fronte, kde sa slovenská armáda po boku Wehrmachtu podieľala na útoku na 
ZSSR. V armáde získal hodnosť nadporučíka. Jozef A. Stark sa z frontu vrátil v septembri 1941.

Rodina sa vyhla prvej vlne deportácii zo Slovenska (marec – október 1942). Legálnym podkladom 
sa stala žiadosť o výnimku. V apríli v roku 1942 získali členovia rodiny výnimku z pod § 1 a § 2 vládneho 
nariadenia č. 198/1941 Sl. z. (Židovský kódex), za ktorú museli zaplatiť 10 000 korún. Keďže členovia 
rodiny prijali kresťanské vierovyznanie už v roku 1919, vzťahovali sa na nich ustanovenia založené na ra

sovom základe, nie ako na príslušníkov židovské
ho vierovyznania. Získané výnimky židovských 
obyvateľov nechránili nezištne, boli neraz pred
metom korupcie, mali dočasný charakter a mohli 
byť kedykoľvek zrušené.

Dočasnosť výnimiek sa preukázala v roku 
1944. V auguste 1944 vypuklo Slovenské národ
né povstanie a došlo k okupácii Slovenska ne
meckou armádou. V septembri 1944 sa rozbeh
lo ďalšie kolo deportácii židovských obyvateľov. 
Tentoraz sa tak dialo na popud nemeckých oku
pačných orgánov, ktoré nerešpektovali žiadne 
výnimky udelené v predchádzajúcich rokoch. Aj 
výnimka udelená Starkovcom stratila platnosť. 
Členovia rodiny Starkovcov sa ocitli na zozna
moch osôb, ktoré majú byť deportované. Osudy 
Júliusa Starka a jeho manželky Gabriely sa napl
nili v roku 1944. Podľa svedectva vnučky Kristíny 
Starkovej odviedli najskôr jej starého otca Júliusa 

Obrázok č. 160: Manželka Júliusa 
Starka – Gabriela.

Obrázok č. 161: Defi nícia pojmu Žid podľa Židovského 
kódexu.
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Starka. Bol zaradený do transportu do Osvienčimu. Stará mama Gabriela Starková bola umiestnená do 
nemocnice v Nitre. Židia, ktorí sa nachádzali v ústavnej opatere, ale napr. aj vo väzení, mali teoretickú 
možnosť vyhnúť sa deportáciám. Platilo to najmä v prvej fáze deportácii v roku 1942. Počas druhej vlny 
deportácii už žiadne výnimky neplatili a Gabriela Starková bola z nemocnice odvezená a spolu s ďalšími 
sa rovnako dostala do transportu, ktorý skončil v Osvienčime. Pri selekcii sa obaja dostali na stranu smrti. 
O ich osude sa po vojne rodina dozvedela len sprostredkovane od preživších. Júliusa a Gabrielu Starkov
cov Okresný súd v Nitre v júli 1947 vyhlásil za mŕtvych a deň úmrtia stanovil na 31. december 1944.

Aj osudy Jozefa A. Starka boli dramatické. Najskôr sa pred deportáciou skrýval. Ohrozoval tým však 
svoju rodinu a preto z úkrytu vyšiel. Bol odvedený do sústreďovacieho tábora v Seredi. Tam bol zostavený 
transport, ktorý 2. decembra 1944 opustil Slovensko. O svojich ďalších osudoch, koncentračnom tábore, 
pochode smrti aj o oslobodení tábora Bergen Belsen po vojne spísal svedectvo. Jozef A. Stark v nasledu
júcich rokoch trpel depresiami, spôsobenými ťažkými zážitkami a spomienkami z čias vojny.

Po vojne sa dostal do Prahy a o niekoľko týždňov sa stretol so svojou manželkou a dcérou. Majetok 
rodiny bol včas prevedený na Katarínu Starkovú, preto nebol arizovaný. Strasti rodiny sa s koncom vojny 
neskončili. V roku 1948 sa k moci dostala Komunistická strana Československa. Tá opäť siahala občanom 
na majetok. Starkovci oň prišli v procese znárodnenia. Okrem toho sa v priebehu niekoľkých rokov museli 
dvakrát presťahovať. Najskôr museli odísť z Nitry do malého bytu v Bratislave. Tam sa rodina rozrástla 
o syna. V roku 1952 v rámci tzv. Akcie B (byty) bolo z Bratislavy vysťahovaných niekoľko stoviek rodín. 
Medzi nimi aj Starkovci. Jozef A. Stark našiel rodine miesto v Jablonci nad Nisou, kde žili do roku 1964. 
Následne sa rodina presťahovala do Kolína pri Prahe. Kristína Starková v šesťdesiatych rokoch emigrova
la do Švajčiarska. Jozef Aurel Stark zomrel v roku 1987. •

Obrázky č. 162 a 163: Záznamy o Júliusovi Starkovi a Gabriele Starkovej v Múzeu a Pamätníku Yad Vashem v Izraeli.
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František Mojto
Martin Hetényi

František Mojto sa narodil 10. októbra 1885 v Pruskom, dedinke pri Ilave. Po ľudovej škole, ktorú na
vštevoval v rodisku, študoval najprv na gymnáziu v Trenčíne a potom vyššie ročníky v Nitre, kde aj zma
turoval. Vysokú školu nedokončil a zamestnal sa ako učiteľ. V roku 1920 prišiel učiť do Nových Sadov 
neďaleko Nitry a o dva roky neskôr, teda v dobe dotvárania nových politických a spoločenských procesov 
na Slovensku, sa jeho životná púť na dlhšie obdobie zastavila v Nitre. Ako učiteľ vytvoril niekoľko národne 
ladených učebníc a spracoval i viaceré metodické príručky pre pedagógov.

V roku 1935 sa František Mojto stal riaditeľom školy na Zobore. Aktívny bol aj v rámci spolkovej 
činnosti – bol funkcionárom Krajinského učiteľského spolku, Zemského učiteľského spolku, predsedom 
hasičského spolku. Od roku 1920 bol hlavným editorom mesačníka Slovenský učiteľ a neskôr zodpoved
ným redaktorom dvojmesačníka Slovenský pedagóg.

Mojto sa výrazne angažoval aj v politickej oblasti, pričom členom Slovenskej ľudovej strany, 
neskôr Hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa stal v roku 1918. Od roku 1924 pôsobil v nitrianskom 
mestskom zastupiteľstve. V rokoch 1929 až 1935 poslancom Národného zhromaždenia v Prahe. Po 
obecných voľbách, ktoré sa konali 21. septembra 1932, bol zvolený za starostu Nitry. V tejto funkcii zo
trval aj po posledných demokratických voľbách do obecných zastupiteľstiev v medzivojnovej republike 
v máji 1938.

Pôsobenie počas slovenského štátu

V období druhej svetovej vojny stál na čele mesta po celý čas František Mojto. Ako vyplýva z dokumentov, 
ktoré boli po vojne súčasťou jeho procesu pred Národným súdom, väčšinou nesúhlas s aktuálnou politic
kou situáciou a činnosťou vládnej garnitúry, ktorej bol súčasťou, vyjadroval v súkromí. Iba zriedka sa jeho 
politický odpor voči vláde prejavil aj navonok. S podobnou rozpoltenosťou sa v danom období stretávalo 
viacero politických, kultúrnych a vedeckých osobností.

Obrázok č. 165: František Mojto bol 
hlavným editorom časopisu 

Slovenský učiteľ.

Obrázok č. 164: František Mojto 
začiatkom 30. rokov 20. storočia.

Obrázok č. 166: Podobizeň Františka 
Mojta z čias druhej svetovej vojny.



106

František Mojto sa k vyhláseniu autonómie Slovenska a rozpadu ČSR staval rezervovane. Kritické 
postoje k týmto udalostiam prezentoval len v kruhu rodiny a známych. Mojto verejne odsudzoval proti
židovské a protičeské nápisy, ktoré sa v Nitre kopili už od jesene 1938. Stáli za nimi príslušníci Hlinkovej 
gardy. K nim mal Mojto vyhranený vzťah. So založením gardy nesúhlasil a mal k nej i neskôr odmieta
vý postoj. Podľa jeho vyjadrení mu prekážala skutočnosť, podľa ktorej okrem regulárnej armády pôsobil 
v štáte aj iný ozbrojený zbor, ktorý mal podiel na moci. Nesúhlasil ani s metódami práce tejto polovojen
skej organizácie. Jeho neskrývaná kritika stála neskôr za tým, že po vypuknutí SNP gardisti udali Františ
ka Mojta Gestapu, čím sa snažili dosiahnuť jeho zaistenie.

Mojto sa nepovažoval ani za germanofila. Bol rezervovaný k politickému nátlaku Berlína. Svoj po
stoj však opäť prezentoval len v súkromí. Po vyhlásení slovenského štátu odmietol žiadosť Waltera Kussa, 
vedúceho nemeckej národnej skupiny v Nitre, aby pri slávnosti tejto národnostnej skupiny nechal vyvesiť 
na Mestský dom nemeckú zástavu. V súkromí odmietal prijatie Židovského kódexu aj vstup Slovenska do 
vojny.

Ako čelný predstaviteľ mesta sa Mojto nemohol vyhnúť prejavom akceptovania novej situácie na 
Slovensku. Keď sa v októbri 1939 konala voľba prezidenta Slovenskej republiky, po celej krajine prebehli 
slávnostné akcie. Výnimkou nebola ani Nitra, kde večer z balkóna slávnostne prehovoril k Nitranom sta
rosta Mojto. Ďalšou oblasťou, kde sa naplno prejavilo jeho rešpektovanie politického zriadenia v krajine, 
bola publikačná činnosť. V článkoch v týždenníku Nitrianska stráž sa nevyhol pochvalným slovám na 
adresu niektorých ľudáckych činiteľov či sviatkov. Jeho povinnosťou spájajúcou sa s funkciou bolo privítať 
vládnych činiteľov po ich príchode do mesta. Hoci patril k oponentom Tukovej a Machovej línie v strane, 

Obrázok č. 167: František Mojto (prvý muž z pravej strany v druhom rade) pri oficiálnej návšteve prezidenta Tisa v Nitre.
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pri ich návšteve počas dožinko
vých slávností v Nitre v lete 1940 
sa vyjadril nasledovne: „Po Nitre 
sa hovorí mnohokrát, že je Pribi-
nova, Svätoplukova, ba aj Tisova 
a teraz by sme mohli už povedať, 
keď je medzi nami p. predseda 
vlády Dr. Tuka a minister Mach, 
že je aj Tukova a Machova.“ 
V septembri 1941 vítal v meste 
nemeckého ministra Wilhelma 
Fricka počas jeho cesty po Slo
vensku, vybavil to však značne 
formálne.

Už od októbra 1938 sa za
čali čistky v štátnej službe, z kto
rej mali byť prepustení zamest
nanci českej národnosti. Mojto 
za viacerých z nich intervenoval na vyšších miestach a vymohol aspoň výnimky pre nenahraditeľných 
špecialistov. V horšom postavení sa ocitli nitrianski Židia. Mojto viackrát intervenoval za pokrstených 
Židov na štátnej polícii, nitrianskom okresnom úrade i na centrálnych úradoch štátu. Napriek zákazu 
prijal do ľudovej školy na Zobore deti židovského pôvodu, intervenoval aj na ministerstve školstva, aby 
mohli židovské deti študovať na nitrianskych školách. Zásluhou Mojta mohol v priestoroch radnice mesta 
naďalej podnikať Žid Vojtech Guttmann, avšak len do 14. augusta 1940, keď mu koncesiu odňal župný 
úrad. Na mestskom úrade zamestnával do poslednej možnej chvíle Ing. Ferdinanda Felsenburga, ktorý 
zastával post prednostu stavebno technického oddelenia. Dňa 27. augusta 1940 Felsenburga župný úrad 
nariadil vymeniť za Štefana Tučného – „Slováka, katolíka a autonomistu“ – ako sa písalo v odôvodnení 
výmeny. Pomohol i generálnemu riaditeľovi nitrianskych mlynov, Židovi Eduardovi Fürstovi, a jedenás
tim zamestnancom židovského pôvodu na istý čas odkladať ich výpovede. Vybavoval osobitné pracovné 
povolenia a rôzne výnimky u prezidenta Jozefa Tisa pre rodinu Schwitzerovú, Kramerovú, Resslerovú, 
pre občanov Dínera, Donátha, Mórica Martina Fischera, riaditeľa židovskej školy v Spišskej Novej Vsi, 
Dávida Körösa, či pre nitrianskeho lekára Dr. Ernesta Pressera. Po nemeckej okupácii koncom roka 1944 
neúspešne vymáhal u Gestapa prepustenie Dr. Vásárhelyiho a rodiny Starkovcov. Mojto sa za svoj postoj 
nevyhol udaniu na najvyššie politické miesta. Ministrovi Alexandrovi Machovi bola zaslaná podrobná 
správa osobného tajomníka nitrianskeho župana Jozefa Pillaya s hodnotením konkrétnych Mojtových 
krokov, ktorými pomáhal a chránil židovských obyvateľov. Tento viacstranový udavačský záznam bol spí
saný zrejme na základe podnetu nitrianskeho župana Andreja Dudáša.

Po marci 1939 prišlo v republike k úpravám v oblasti samosprávy a do čela obcí boli menovaní 
vládni komisári, rozpúšťané boli obecné zastupiteľstvá. V Nitre nastala špecifická situácia. V meste zo
stalo zastupiteľstvo istý čas zachované, a to najmä kvôli silnej pozícii starostu Františka Mojta, člena 
konzervatívnej frakcie HSĽS. Mojto odmietal rozpustenie voleného obecného zastupiteľstva. Za Moj
tom, na výmene ktorého mali záujem aj predstavitelia radikálov Vojtech Tuka s Alexandrom Machom, 
stáli okrem Tisa vysokí cirkevní hodnostári, takže na jeho odvolanie nikdy rad neprišiel. K zmene v sprá
ve mesta napokon prišlo v novembri 1940, keď bola zo zákona rozpustená nitrianska samospráva. Mest
ské zastupiteľstvo a mestskú radu nahradil vládny komisár s poradným zborom. Za vládneho komisára 
bol menovaný dovtedajší starosta František Mojto, jeho zástupcom sa stal riaditeľ miestnej nemocnice 
Dr. Jozef Závodský.

Obrázok č. 169: Andrej Dudáš, 
nitriansky župan do roku 1940.

Obrázok č. 168: V roku 1941 vítal 
Wilhelma Fricka v Nitre vládny komisár 

Mojto.



108

Slovenský štát postupne zaznamenával hospodársky rast, ale ten bol dosiahnutý dlhodobo neudr
žateľnou vojnovou konjunktúrou a na úkor vybraných skupín obyvateľov, čo sa odrazilo aj na ekonomike 
mesta. V roku 1940 Nitra neevidovala nezamestnanosť, hoci sa tak dialo najmä v dôsledku núteného ari
zovania židovských podnikov, zaujatia pracovných miest po odsune Čechov do Protektorátu či v dôsledku 
pracovného nasadenia občanov v Nemecku. Objem štátnych či súkromných, ale aj mestských investícií 
mal až do roku 1943 vzostupnú tendenciu. Horšie to už bolo s nedostatkom tovaru dennej spotreby.

František Mojto zostával po reorganizácii strany od roku 1943 funkciu predsedu miestnej organi
zácie HSĽS na Zobore. Ako straník nebol veľmi aktívny, čo dokazuje aj skutočnosť, že ani raz nezvolal 
členskú schôdzu. V tom istom roku bol menovaný za člena Štátnej rady. Tento orgán mal v danom čase 
okrem politického súdnictva len obmedzené kompetencie a zasadol len dvakrát.

V prvej polovici roku 1944 prišlo k zmene v obecnej samospráve. Namiesto vládnych komisárov 
a poradných zborov nastúpili mešťanostovia, resp. starostovia s obecnými výbormi. Mojto zostal na čele 
mesta aj po týchto zmenách. V apríli 1944 sa stal nitrianskym mešťanostom. Miestna pobočka Hlinkovej 
gardy postavila do týchto neštandardných volieb vlastného kandidáta Ferdinanda Bišču, čo svedčí o na
pätom vzťahu medzi oboma tábormi.

Ku koncu vojny, keď bolo zrejmé, že Nemecko vojnu prehrá, mešťanosta Mojto odmietol evakuovať 
mestský úrad, zoborskú školu, aj svoju rodinu. Pokúšal sa dosiahnuť, aby vojaci neopevňovali nitriansky 
hrad, aby sa nestal opevnenou pozíciou a teda objektom ostreľovania. V tejto veci intervenoval u minis
tra národnej obrany Štefana Haššíka, prezidenta Jozefa Tisa a nemeckého generála Hermanna Höfle
ho. Zabránil tiež nemeckým vojakom použiť zoborský kostolík ako pozorovateľňu. U činiteľov Sloven

Obrázok č. 170: Ako vládny komisár mesta sa František Mojto zúčastňoval mnohých oficiálnych programov.
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ského kríža sa snažil dosiahnuť, 
aby bola Nitra ako nemocničné 
mesto vyhlásená za otvorené 
mesto, čím by bola ochránená od 
vojenských operácií. Bol členom 
komisie, ktorá intenzívne pod
porovala žiadosti o oslobodenie 
spod opevňovacích prác. Pred 
Nemcami zachránil zariadenie 
nitrianskej plynárne a vodárne 
a ukryl mestský inventár, aby ho 
neodviezli. Z toho istého dôvo
du dal zamurovať inventár školy. 
U vládnych činiteľov a osobne aj 
na Gestape intervenoval proti za
isťovaniu občanov, varoval aj ne
mecké veliteľstvo pred udavačmi 
a žiadal ho, aby zachovávalo ľud
skosť. Rodinám odvlečených odbojárov Jána Sopóciho, Vojtecha Vlasáka a Jána Mrvu, ktorí pracovali 
v mestských službách, nechal vyplácať naďalej výplaty. S jeho vedomím a finančnou podporou boli počas 
nemeckej okupácie v Mestskom dome ukrytí ôsmi Slováci, ktorých prenasledovali Nemci. Domáhal sa aj 
ukončenia väzby viacerých účastníkov SNP a vojakom, ktorí sa ho zúčastnili, vydával obecné svedectvá, 
aby sa mohli vrátiť po odvlečení z Nemecka.

Niekoľko týždňov po oslobodení mesta, 23. apríla 1945, Františka Mojta zaistila Národná bezpeč
nosť. Mojto bol uväznený vo priestoroch Krajského súdu v Nitre. Na súdnom procese takmer všetci sved
kovia, s výnimkou niekoľkých činiteľov komunistickej strany, pri vypočúvaní zhodnotili dovtedajšie Moj
tove aktivity pozitívne. Obžalobca na základe výpovede svedkov a preskúmania dôkazov navrhol trestné 
stíhanie Mojta zastaviť. Senát súdu žiadal doplnenie vyšetrovania o výpovede členov nitrianskeho mest
ského zastupiteľstva a odbojárov. No i po ich vypočutí obžalobca zotrval pri návrhu Mojta prepustiť. Senát 
Národného súdu nakoniec rozhodol o jeho vyšetrovaní na slobode. V dôsledku prebiehajúceho trestného 
konania bol suspendovaný z učiteľského zamestnania. Vyšetrovanie pokračovalo ďalej, v júni 1946 bol 
Mojto opätovne zaistený Národnou bezpečnosťou a umiestnený do zaisťovacieho tábora v Ilave. Žaloba, 
ktorá na neho bola podaná, sa týkala členstva Mojta v Štátnej rade, stotožňovania sa s politikou režimu na 
Slovensku vo verejných prejavoch a článkoch, neprimeraného obohatenia sa v členstvách správnych rád 
podnikov, členstva v redakčnej rade novín Nitrianska stráž, v ktorých publikoval a spolu s inými ich mal 
redigovať v smere pronacistickej a separatistickej politiky HSĽS. Novým bodom obžaloby bolo obvinenie 
z predsedania zasadnutiu mestského výboru, na ktorom sa rozhodlo o udelení čestného občianstva Nitry 
Štefanovi Haššíkovi. Tento bývalý nitriansky župan viedol operácie Domobrany a pohotovostné oddiely 
Hlinkových gárd proti povstalcom.

Hlavné súdne pojednávanie viedol Karol Bedrna. Mojta pred súdom obhajoval Dr. František Stup
ka, nitriansky advokát. Súd Mojta uznal vo svojom rozsudku za vinného takmer vo všetkých bodoch 
obžaloby a udelil mu nepodmienečný trest odňatia slobody na 8 mesiacov, stratu občianskych práv na 5 
rokov a konfiškáciu majetku. Súd vzal do úvahy poľahčujúce okolnosti, a to jeho zásluhy v protifašistic
kom boji a záchranu politicky, národne a rasovo prenasledovaných obyvateľov. Dôvodom miernejšieho 
trestu bola aj dovtedajšia bezúhonnosť a ohľad na početnú rodinu, skutkové priznanie a jeho antinemec
ký postoj. Mojto sa neskôr vyjadril, že bol odsúdený najmä pre zodpovednosť za druhých, nad ktorými 
mal podľa názoru súdu vykonávať účinnejší dozor ako redaktor, spoluredaktor a člen Štátnej rady. Keďže 

Obrázok č. 172: Nitriansky župan 
Štefan Haššík.

Obrázok č. 171: Nemecký generál 
Hermann Höfle, u ktorého intervenoval 

František Mojto pri obsadení Nitry 
nemeckým vojskom.
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už Mojto strávil vo väzniciach takmer 8 mesiacov, na slobodu bol prepustený krátko po vynesení tohto 
rozsudku.

Vedľajšie tresty pre Františka Mojta znamenali pre neho a jeho rodinu existenčné problémy v podo
be straty platu aj penzie. V tom čase pritom musel živiť 9 detí, z nich 4 nezaopatrené. Mojto preto podal 
prezidentovi republiky prostredníctvom Národného súdu žiadosť o milosť, aby mu boli odpustené násled
ky trestu. Hoci vyhovieť jeho žiadosti odporúčali predsedovia Okresného i Miestneho národného výboru 
v Nitre, proti sa postavili obžalobca i senát Národného súdu. V právnej praxi to znamenalo, že Povere
níctvo spravodlivosti žiadosti nemohlo vyhovieť a postúpiť ju do Prahy. František Mojto zomrel v ústraní 
11. januára 1971. •
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Mapa č. 1: Územie Slovenska po vykonaní Viedenskej arbitráže (autor: M. Hetényi)
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