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. záhorce a selešťany vo velkej vojne

Kázmeru
" Branislav

o

vojna,.alebo
Pr6d sto rokllí, dň8 28.7"1914 vypukla prvá Bvetová"
nlekedy
vojna,
véťká
nazývala
počítat,
sÁ
nezaOait
vo;ny
aorrai sa
sa aZ o krvavé štyrt roky 1l"t1,1918" Bol to
žlvota našej obce sa
"""t""ď""iná.-srončtla
konf,ltň"rý á"ot"ay svet poznal. Dosvetová
vojna.
druhá
ako
písnánaml.
".Jři"""";ií
trvavejšint
ešte
tlež zapí§al
trónu
habsbunského
pt,lnc,
následr_úk
tď"o""ý
.
Bakrlsky ar"rvo;voááI., bo1
FrantlĚek Ferdlnantl'ain"t", "yooveó ctsára Frantl,§ka Jozefa
spolu s manželkou, ěe§kou šlachtlěnou
;-il;.-F;" zá. jm. qtc-ii"iář,ťlenýa-nařchtstu
_ pornocníka_srbskej
žoftou Chotkovour rotoo srusrého
s názvotl Mlada
organlzácle
tuor ělenom 1nej
;;;ilrňt; čr"_il

""r.

Bosna)"

JehoclsárskeakrátovskéApoĚtolskévellěenstvoFrantlšekJozefI.
v ělastoěnej noblllzáclt 8 arnádnych
podpí;;i; veeer .'" ;oiá rgr+
""ziáz
a člernou hor"ou (nášho r'zen,a sa
srb.kon
pr,ípaa
pre
ilň
"o
"ój"y
,i"i"y
n""_r9, bol_a vyhláselá 2,8,_ jrlla všeobecná
netýkala)" Pre prípaá
__Uhorsko vojnu Srbsku a 6. au8usta
noblllzácla, kealy "ypo"áááio " Bakrlsko
obyvatel§tvu to bolo oznánené
Donácenu
vojna
iusku.
bola vyhlásene
clsárskynnantfegtorn-;errcclsárskehoa8poětolsko-královského
ŽatvY,
o"irc"rrito" - ,,Mojlm náJoáon" a bubnovanín, v čase dloznlevajťrcej

začlatkon augusta 1914.
profeslonálneho
Do zbrane bott plvolaní okren príslušníkov
vojenskťr
dostojníckeho zboru ;-;;řň";ktor.i vyronávall záklaclnrl
rnob1]_lzáela.
vztahovala
sa
ktoré
na
oávoaivé
aj
p"lžli.É"rr
pre
spoJ_oěnťt
"běrríky,
zálohy
a
náhrailnej
"ružbu
s8notná noblllzácía ;;-;řk"i.zározňitov
Ťokom veku
armáttu a obe (uhorsrrl a iarrlstu) vlastlbrany rneťtzl, Z5, 1!Z,až 42. rokon
ďalej tých vojn_opovl_nnných, rneilzt 33"
ř"o"itv t882 _ t889),
zálohy
veku (ročníky1872 _'róárl,,ttó"r prěgri_výcvlkorD, a],e z rezervnej sa
prepustení"_ Mob1llzácla
ěí rrr."lru".oy už bol1
_ 2!: rokoD vek\r, a
"p"r"ů"";aj na attivne roěnířy 1892 _ 1890, nedtzl 22" bolí
vztahovala""iádr,
na
alebo
zálohy,
ňáhračlnej
do
to tý"rr, ttori bolt zaradení
j. brancov a lch náhraclnrl
tlovolenkách, a na ceJ.ý roěník narodenla.'i893, t"
nužov,
zálohu, teata ešte nevýcvrěených 2l-r_oěný_ch vojnopovtnných
stav, ěo
plný
vojnový
noe
doslahla-branná
Týn už na zaCraitu vo;riy
2|,O nužov" V prlebehu vojny
p""a"iá*r.lo stlu ;ďporrrŽ,i-,rnády_1 4.21 nlllónov
rnužov"
však znobt],l_zovalo ňatňsto_únorsko devát
oitchádzajťr na vozoch
vojacl zo zanorTec a šeieěttan (Erťlósze]"estény)
k svojtn práporon.
d" B"i;ilřý"h Ďa;;illiálá"""gy""rat) a ocltlat vlaknl
1868 (po rakrlsko_
roku
odl
sa
nonarchie
Branná noc narrlsko_utrorŘej
uhorskots vyrovnaní) ělenlla na:
_
klatoo"rrl arnáau (Kaiserllche untl kónlgllche lleer) *,zv.

ň-"i"ár"toL

apoxoěné vojgLo,

áí-iirai"rr'" riáíovstévojnové loďstvo (Kaiserllche
Kriegsnaríne),

3 E| clsársko=kráIovskt1

uncl kónlgJ,lche

vlestlbranu (Kaíserliche-kóntgltche Landwehr),

(Magyar" ktrályt {o_nyea),
l tí "i"r"t,r královskú vlaEtlbrenu(KatJérliche_k6ntg1'che
Landsturn) a
+ á iiáá"iĚ"*retoÁrd'douobranu
népfe:kelé§),
(Magyan
klrályí
dlouobranu
i tí Ůio""m bálovskú
-ar_náťty * ottchádzajrl k_svojnu 26,
sporoCnej

Vojaeí crsersrJf- tzv"

k III, práporu do OstrlhoDu
rábsten-u @yórskenuřpeělenu p],uku,
je'zaraaený
po viiěělnu vojny ťlo 33" pešej
pii!-iáirn
pegr
r
(E§zt€rgon)" zs.
/IB pluk,

nem. Infanterleregl,ment,

8y.6"r gy.€zn"

-

maď.

gyalog ezred * peší

. Branislav Kázmer.

. Po zapadnu|ých stopách mien z pomníka

3

"

konárňanskej illvízle2. v 1ete 1916 je v 14. bratl8lavskej pešej illvízlt
pešej divíztt.
a v lete 191a Ý
arnádly - honvédu - odchéitzajťl k 14. nltranskénu
Vojact uhor§kej
'2.
honvétlskenu pešienu pluku, k II. práporu do Levíc (téva). 14. honvédsky
pešípluk (t4. BIB) je zaractený poěas celej vojny ito 37. roštcteJ honvéilskej
pešej iltvízte.

l{a začlatku vojny bolt chlapci a chlapl z obce záhorce zaradení dlo v.
bťatlglav§kého arnádneho zboru. Otlcháitzajú vlaknl zo sídlel svojlch
práporov ato Baltěe (vteily Galícte) v alnešnots PoTgku a zaberajú frontovrl
línlu neilzt nestanl Tarnów a Jaroslaw, výchoťlne od Krakowa.
26. peěí pluk strávtl takne! celrl vojnu na Ukrajlne, až na jeseň t9t7
bo1 nasadený na tallanský front.
ovela dobrotlružnejšla bola pút l4-teho honvéclekeho pluku" od
zaělatku vojny je na tzv" rugkoD fronte, oal 9eptenbra 19t6 na lumun§koD
fronte, od augusta 1918 je odtvelený na tallanský a dokonca frrancrlzsky
front. okrlst]. tak chut všetkých európskych frontov okren 8rbského.
Vypátr"at pohyb uhorskej douobrany je už praktlcky nenožné.V
dlornobrane sa ocltl1 senlnarlstl, učitella, p:rvorodení synovia a nužl s
nlžĚou zdravotnou klastf,tkáctou. Bývala používaná na stltáženle Do§tov a
kornunlkáctí, železnlčnýchuzlov a staníc, nala dloplnkovrl funkclu, ale
ěastokrát sa zapojlla aj prlano ťto ostrých bojov.
l

l

L l-l
0brázok 1: Fotografia pomnika v Záhorciach v madarskom jazyku - okolo íoku !,945.
Zíava Maíta Strhárová, rod. Šramková, Anna Bařátiová (Bábeíová}.

Pokrlstlt sDe sa vypátrat aké boli osudy našlch spoluoběanov v prvej
svetovej vojne. Prezerall sne r6zne dostupné databázy, archívne záznamy
vlacerých tnštttrlctí,a to najná:
1" zoznanlr atrát, ktolé vyatávalo poěas vojny C. a k. nlnlstergtvo vojny vo
Vtednl. Text bol tlaěený súbežnev deslatlch jazykoch lrakrl§ko-uhorskej
'ID - neu. Infanterledlvislon, gy.tritotly. dlvízia

naď. gyalog haclosztály

-

peěla
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. Branislav Kázmer.

,

rnonarchl,e, vychádlzal nepravl,dlelne, DinlDálne
v r. 1914 , lgíg, spolu 39.t44 strán. @

v

týždlenných lntervaloch

a chorýatr, kto:ré vyťlávalo _poěas._vojny c. a k.
""r,ioýob
voJny vo vteánt. Text bo1 tlaěený súbežnev deslatlch
lnintsierstvo
j"uyto"r, rarúsrd-ůhorskej nona3chle, vycháťlzal neŤravlaleln!, prtbltžne
Í t}Zaenný"rr rntervaiocn'v r. 1914 - i917, spolu 27,874 strán, @.
pluky
3. Kurha ún;tí - Každý pluk sl vledlol svoju knihu _.unretých.
a k.",
slov.
(,,clsársky
a
královský",.
pi"ky
,.c.
ot"á"r"ri"
spoloěnej armédy,
naď" ,,c"" é" kir.i'), ju vtedlt v nernčlne (sterb-Re8lster)
rJ,
"i" ""a.
"-"r.
pluky (honvČdu, népfelkeló) v rnaďarčlne (halottt anyakónyve),
a uhorské
vo vojenst-on hlstorlckon'archíve v Eratlslave sa nám v knihách rlnrtí
z lch iondu poclarllo nájst ntekotko záznanov, @
4, Záznany vo ioJenelon aichíve vo vl,ealD1 _ v tzv. Totenkartel - kaltotéke
;fňřř'
- sa- nán prostredníctvom vojenského zástupcu Maďarska vo
vojeiskon archíve vo vleclnl podar1lo zísLat nlekotko záznanov. @

2. sp;évy-o

5. SpoDt€n}y aúěaaníkov_@
6. PÓuník v Záhorctach@

Prl našon pátraní sne narazilí, na mnoho problérnov, ktoré nán
uo"rožrrtu ztsirt proble6atlku do skutoěnej nítty, ako a kale skoněíli
prlt našr spoluoběanla, prípaťlne, kcle srl pochovaní:
"ooí"it"ot"r1
evldencte
voJenskeJ
t. neúplnost
evldlencl,i
2" chyby vo voj€Dgk€j
a.t"'uáoy Ětátnych orgénov o vojakoch rgk.-uhor. arnáde,
5.
"áipi."o".o-é
o voJ. clntorínoch
{. jazykové problény v nernělne, naďarělne
a) nejednoznaěnost prl preklade,
b) lné ternlnológle
c) preplsy nien
tt) preplsy zeneplsných názvov
e) neěltatelnost záznanov
5, veíký ěasový oilgtup
a) nežtjrlci prian1 rlěastnícl
b) takner žladne rldaje v rodlnných záznamoch
c) žlaclne rldaje v obecnej klonlke
ťt) takner žiaťlnespornleňky žíjrlctchna zahynuvších a navrétllcov
e) takner žladne fotograťle,
f) takner žladne prettnety _ záplsy, dtenníky, súěastl unlforrny,
vyznamenania, ...

za takýehto tažkých podnlenok §ne v§ak zhrornažťllll zaujínavérldaje
ktoré nán aspoň trošku naznaěujrl lch, už
"pólooůě"rroch,
jednej
z najclranattckejších_ uda].ostí
v
osudy
áo"" ,r"p""-astavrtelné
novoaŇcrr dejín, v udalos{l ktorá sa bolestne alotkla kažitej rodlny
o a"arr,ě" vetk-á vojna navždy vzala nužov v najlepší_ch rokoch, nanželov a
obrovskr3 alrahotu, rekvlrácle,
otcov zo svojlch rodín a do ioťtínprlnlesla
-pol1a,
hlaťl a plaě, vela síz. Napokon tak
póiravtnove'príaery,-zre obrobené
áto všetty cloterajšle neznyselné vojny,
Kedže sr'e nali na počtÁttu ten jeaen zčlroj lnfornáclí - zéhorský
ponník, podarllo sa nán nakonlec zrátrt vlacero rldtajov, nlelen rlmrtia, ale
ij ,""rr"rrr" a zajatla našlch spoluobčanov, a to aj tých, ěo nle srl uvedení
ná ponníku. V na§leťlovnom texte lch predkladáne,
o o"Jt"h bývalých

" Branislav

Rázmer.

. po zapadnutých stopách mien z pomníka .

A
4sffi,

rota, Uhorsko,
t, titrrlovaný slobodnik, peši pluk spoločnej armády čísloz6,6.
HÓnt, Erdószelestény, narodený 1884 §z rokov); vojnové zajatie, Simbirsk (Ulianovsk), Rusko
(7oo km výóodne od Moskvy). @ N3

Ď
F$á*,

Baláž |án, pešiak, uhorský loátovstcý pešípluk zemebrany (Honvédu) číslor4, Uhorsko, Hont,
Erdószelestény, narodenýr88o §7rokov);vojnovézajatie, Toržoh Tver, Rusko (rookm
severozápadne od Moskvy). O N

pí!fá-iffi

Baláž )urai, pešiak , uhorský kráťovský pešípluk zemebrany (Honvédu) číslor4, 5. rota, Záhorce,
narodený Úai (3r rokovh KÓpnutie koňóm dó pravei nohy, posádková nemocnica Josefov. @ N
Baláž Juraj. Výrok Krajského súdu v Banske) Bystrici zo dňa zr.3.r9z9, Vojak bývďého
honvédskeho pešieho pluku č. r4, nar. z5.ro.r883 v obci Balassagyarmat, župa Nógrád, Maďarsko,
prislušný do obce Záhorce, okres Modrý Kameň, Slovensko, evanjelik, ženat,ý, sluha, ktorý sa
zrlčastnil bojov vo svetovei vojne a je od r8.rz.r9r4 nezvestný, vyhlasuje sa za mftveho
a ustanovuje sa deň smrti, koný menovaný neprežit r8.n,r9r6, Výrok zo dňa zr.3.r9z9_nadobudol
právoplatnosť *n*. Dodatočne zapísal kapitán duchovnei služby František Kovalčik. @ Č
Baláž |urai - nie je záznam s v,ýnimkou zmienky v jednej karte zraneni a strát bez údajov
narodenia ako z6, spoločný pešípluk, @ M
Idn Varga ft. ry3z): To je rodína Slavovi Balážovi, jeho bratov otec alebo starý otec by to mohol byť.
Ešte asi žije Janko Baláž vo Vekom Krtíši.Slavov Balážov otec bol zo rokov richtár na Zahorciach
za prvej republiky, toho som poznal. V húzontróglach choilil po dedine, tomuto bratníl<, veťký
richtár. Tohoto Baláža som nepoznal. Agronóm by mu mohol byť na družstve vnuk. TÍto Balážovci
voťakedy bývali tam, kde teraz Dinkovci, alebo Bojtošovci. Meilzí nimi bolavol'akedy malá izbička.
švagor - Celeng Samuel - im padol v druhej svetovej vojne. Išiel bojovať ako legionár do ,{ftiky
a potopila sa im loď. @

|uraj Baláž, voj. - ridaj na pomníku

@

Bíldiě.Ió-D

Bódiš |án - 1884. Prislušník z6. spoločnéhopešieho pluku,
priVielkie Blato. @ M

3. rota,

medzi rr.-18.5,r9r5 nezvestný

Ondrei Pohanka (r. ryzil:Jánovi Vargovi starý otec, @
Ián Varga h. ry3zl: Stará mama mi spomlnďa, že v prvej svetovei vojne zomrel jej otec, Ján BÓdiŠ.
Zostali po ňom tri deó moja matka, sestra jej a brat. StaIy' otec zomrel niekde v Hercegovine" v
Srbsku, či kde, neviern pTesne. V prvei svetovei vojne vela zomreli, tam sú všetky mená napisané
na pomníku. Po druhej svetovej vojne tam bol pomnlk po maďarsky, S Palom Bódišom sme
pretočili tabul! a dali sme vyryť slovenské mená, na Sklabinej bol jeden kamenár. Spravili sme to

3N-póvodnevnemecl<omjazylat,S-pótodnevslovenslamjazyku,Č-póvodnevčeskomjazylu,Mjazyhl

póvodne v mad'arskom

o

záhorce

a

selešťanyvo velkei vojne "

asi v r95o - 1952 roku. Ja som bol v SZM tu, spravili
prostriedky a za ne sme dali prerobiť tabulu. @

}án Bódiš, voj. - údaj na pomníku

. Branislav Kózmer "

sme zábavu, získďi sme nejaké finančné

@

c

§éé_fiS]rór§ dóstojnícky čakatď, peši pluk

spoločnej armády člslo z6, gulbmetný oddiel,
Uhorsko, Hont, Erdószelestény, narodený r89o (zz rokov); ranený, @ N

Ď

rotný hornista, pešípluk č, z6, nar. v Erdómeg, župa Hont, v Uhorsku dla
preukazu, rtmsky kato!ík, nar. v r.r884, ženaty', rofnik, umí. r4,rr.l9r4 v Sulosowa, Ruské Polsko,
oblasť Kielce, prič. smrti padol pred nepriatelom, pochovaný r*.u.r9r4 v Sulosowa*. Protokoloval
Lukáts polný kurát. Svedkovia smrti Dr. Lévai vojenský tekár poťný kurát Lukáts. @ N

li§ti.á|ť$ó"l,

řlii§r*
Ďurek

Jozef - nie je záznam. @ M

IánVarga ft. n_zzl: Mne sa vidi, že tento Ďurek bol tejto našej Anky Bednárovej - krčmárky prastarému otcovi Filipovi Pavlovi (asi sa volal), sestra bola vdova Ďureková, nemali deti. @
Anna Bednárová ft. ry6il: Tento Ďurek Jozef bol švagor mójmu prastarému otcovi Pavlovi
Filipovi. Zahynulv prvei svetovei vojne.

fozefĎurek, voj. - údaj na pomniku @

F

F4řP.áýil,

náhradný záložnik, peši pluk spoločnej armády čísloz6 (tR. Nr, z6), rr. pochodová
rota, Uhorsko, Hon! Záhorce, narodený r88r (35 rokov); vojnové zajatie, Simbirsk (Uljanovsk),
Rusko (7oo km východne od Moskvy), @ N
Anna Bednárovd ft. rc6il: Filip Pavel je mój prastarrý otec. Vrátil sa domov z prvej svetovej vojny
veími pozde, asi po desiatich rokoch. Aj omšu mu už dďi slrižiůale sa predsalen wátil.

Eti§_kitfu?, pešiak, uhorslcý krďovslcý peši pluk zemebrany (Honvédu) číslo4,

r. rota,
Erdószelestén, narodenry' 1876 (39 rokov); Strelený do lbvej ruky a do pravého prsta. ZáIožná

nemocnicavJihlave. @ N

G

G.!j!},P,av§, pešiak, uhorsloý krďovský pešípluk domobrany (Népfelkeló) číslor4, 3. rota,
Uhorsko, Hont, Erdószelestény, narodený t874 (4z rokov); vojnové zajatie, Penza, Rusko (sso
juhovýchodne od Moskvy). @ N
GÉirtj.I.ýiiiq, náhradný záložný pešia\ pešípluk spoločnej armády čislo z6, z. náhradná rota,
Uhorsko, Hont, Záhorce, narodený 1879 (38 rokov); mítvy. (Umrel v Novo-Nikolajevsku
/Novosibirsk/" Nepreukázané legálne") (3ooo km východne od Moskvy)" @ N

Gálbáčriii,

náhradný pešiak, pešípluk spoločnej armády čísloz6,3. rota, Uhorsko, Hont,
Erdószelestény, narodený r89z (z5 rokov); vojnové zajatie, Rusko. @ N

h

. Branislav Rdzmer.

. Po zapadnutých stopách mien z pomníka.

H
$i.§bic*J$

Hr_omada |án, pešiak" pešípluk spoločnej armády čísloz6,7. tota, Uhorsko,
Hont,
narodený 1884 $z rokov); volnovi zajatie, Ciarkov, nusko (aso km východne
od
lTdÓ..""l§.:lv,
Kieva). (]) N

Hromada fán, PeŠiak, Peši pluk č. z6, nar. v Ziihorce, okres Modr.ý Kameň, Slovensko,
tamtiež
Prtslušný dla zoznamu, evanielik a. v,, nar. v r.r884,
lenatý, rolník, umr. r5,5.r9r7 v zajati
v nemocnici v Moskve, Rusko, Pdč. smrti skorbut dla zoznamu, pochorrany,e,5.r9r7
na cintodne
inovercov v Moskve. Zapísa.l wchný pol'ný kurát Henrik Hajdýn ;-.
S

@

Hromada fán - 1884, ev-anjelik, na tlačenom zozname v porovnanl

s kartou strát, že 3,9.t9t5
padol do ruského za|atia pri Rydomile. r8.5,r9r7 umrel na skorbut v moskovskej
spojenej
nemocnici. Na nasledujrlci deň ho pochovali na miestnom luteránskom .i"tori"u'.

@

]án Hromada, voj. - údaj na pomniku

ú

@

ri.rp.m,aiCiJ-liia
Hromada Juraj - nie je záznam. @ M

furaj Hromada, voj. - údaj na pomníku

@

ttromaae,O;alili

Hromada ondrej, Andrei (v orig. Andreas), pešiak, peši pluk spoločnej armády čislo
u6, z. rota,
Uhorsko, Hon! ErdószeIestény, naíodený 1888 (uz roiov); .""""1i.
@ Ň
Hromada Ondrej - v tlaČenom zozname ako zranený predstavuje s veltou pravdepodobnosťou
rovnakú osobu. z6 ročný evanjelik, ženafý. Záložnlkzo. spoloaého pešieho pluku
24.12.19t4
umrel na Priestrel hlavyvoviedenskej záložnej nemocniciMaltézskeiro
rytlerskeho rádu, z7.rz. ho
pochovali na Centrálnom cintorine 9r. parcela, IIL časťhrob č. 66.
@M

M
]!,r,álilr,Ién

Mesiár (zrejme Mesiar, alebo dnes správne Másiar) )án, pešiak, peši pluk spoločnej armády
číslo

z6, 5. rota, Uhorsko, Hont,.Erdószelestény, narodený r89i (z4 roi<ov)ivojnové
zajatie, Kansk,
Jenisejevská oblasť, Rusko (dnes Krasnojarský kraj, asi rooo tm qrcloaná od Novosibirska)_

O

Mesiák fán, pešiak domobrany, peši pluk spoločnej armády čísloz6, náhradná rota,
Uhorsko,
4.

Hont, Erdószelestény, narodený 1895 (zz rokov); vojnové zajatie, Chari<ov, Rusko (48o
km
východne od Kieva). @ N

M::i1": Slezii,k fán, pešiak, peši pluk č. z6, nar. v Záhorce, župa Hont, Slovensko, tamtiež
pris,lušný dla zápisnice, evanjelik a, v., nar. v r.r895, ženatý, rolnik,
umr. t6,rz.r9r6 v zajateckej
nemocnici v Lucku, Rusko, pfič. smrti nie je udaná, pochovaný 18,rz.1916 na hrobitove
v Lucku.

Zapísal Pavol* Holisekpolhý
2ogg4l*** z ro.rr.r9zr. @ S

***,

Úradná správa voj. duch. sp"a"y čs. republilcy vo Viedni čj

N

. záhorce

Másiar fán -

1895,

selešťanyvo velkej vojne

a

.

. Branislav Kózmer.

pdslušník z6. spoločnéhopešieho pluku. Umrel v ruskom zajatí 16.z.t9t6

v Slutcku (oblasť Minsk). Bol pochovaný v miestnom cintoríne č. II. Na tlačenom zozname je

uvedené miesto internácie Charkov.

@M

)án Másiar, voj. - rldaj na pomniku

@

Sá§ialJúrli

Mí;fi iil;i

_ 1895, evanjelik, slobodný prlslušnik c. a k. 89. pešieho pluku, 8.ro,r9r5 padol na
následky priestrelu brucha vo volyňskom meste Swiszczew, na nasledujúci deň ho pochovali na

miestnom cintorine. @ M

Anna Strhárovd ft. rczd: Či to nebude z tých Másiarovcov, čo aj naše staré mamy, moja mamika
plevárova poch ádzďa z toho domu, kde býva teraz Marka Dinková. Tá mi vŽdy ak wavievala, ja
z týchto vela chlapcov.
som už boia deviata, no načo som im už bola? Tak tento Másiar m6Že
A dievčence boli moia mamika Plevárova, mamika Strhárova, u Marcibáčiho jedna bola. Jedna
bola Zuza, Mara, Ania a šwrtri už neviem. Štyri boli. @

bl

|urai Másiar, voi. - údaj na pomniku

M§eF§i!Ř§,

@

pešiak domobrany, pešl pluk spoločnei armády čislo z6, Uhorsko, Hont,

Édar""iÓ"té"y, narodený r89z (36 rokov); vojnové zajatie, Okhansk Permslcý krai, Rusko (r.ooo
kmvýóodne od Moskvy). O N

P

Pleva }ín - nie srl údaje o narodení, zrejme vyžiadaná osoba. Voiak 16. banskobystrického
honvéáskeho pešieho pluku, 4. rota, pri haličskej dedine Dobropole padol v dósledku rrýbuchu
granátu 3.r.1916. 5.r.1916 ho pochovali na vojenskom cintorine do hrobu č, 35z. Podťa inei karty
iintorin bol pri vyvýšenine Bobulince. @ M

O

Ondrej Pohanka b. ryzl.):Ankin Plevárovei stary otec.
Anna Strhárová h. rc.zs\: To je mój stanj, otec. Moja mamika z deviatich u Másiarov sa vydala do
zahynul v prvej svetovej vojne, @
Plevárov a on bol len sám

"hl"pu"'"

fán Pleva, voj. - údaj na pomníku

@

§

§teflibPavet, pešiak, uhorský královslcý pešípluk zemebrany (Honvédu) člslo r4, Uhorsko,

Honi, Žit o.ce, narodený r88r (36 rokov); vojnové zajatie, Nižnejdinsk, Irkutská oblasť, Rusko
(6oo km severozápadne od Bajkalského jazera)" QJ N

§tr!ár..pllvel

iJii,

dóstojnid<y čakateí, pešípluk spoločnej armády čís|oz6, 9. rota, Uhorsko, Hont,
Erdószelestény, ,rarádený r8S9; paaot Gefallen) 15.-17"6.1918 (z9 rokov). @ N

Štrti"

stíháí pavel, domobranecký dóstojnicky

čakatel, pešípluk č. z6, r4" polhá rota, Erdószelestény,
župa Hont v Uhorsku, tamtiež prislušný podlh preukazu, evanjelik a. v., naí. v r.r889, slobodný,
***, pochovaný 16.6.1918 v rokline*
5oo južne*
umr" 15.6.1918 pri Gaiga* v Taliansku, prlč. smrti
***
Svedkovia smrti *n* *** (vel'mi ťažko
C. od Comporovere, hrob č. 4. Protokoloval Radler

čitatelný). @ N

. Branislav Kázmeí .

. Po zapadnuťých stopách mien z pomníka

.

g

§trhár Pavel - bez krstného m_ena, r89z, c. a k. z6. pešípluk, 6, rota,
3. - ro. 8.1916 nezvestný na
nepomenovanom mieste. (!) M
Srhárovó (r, rclslTo je ten dóstojnik, zo Strhárovskej rodiny, z Marcinovho
domu. Tam
boli Jano sirota, Ďuro sirota,.Marci - Martin - to je Dilhofovei staý'otec, ondrišlavšov,
Ďuro
Demeterov, Anča Barátiová (v Mad'arsku), ŠtevoFrčkov. renio je
ieden z nich. @

Fllq

Pavel §tíhár, dóst. zást. - údaj na pomníku

T
§$$i
Uhorsko,

@

hradný zďožnik, pešt pluk spoločnej armády čfulo z6, pochodová rota
5.
,
Hont, Selešťany, narodený 1886 (z9 rotov); vojnové zilatie , Čitížaba;katsko, Rusko

§oo km východne od Bajkalského jazera). @ N

ťdúáfi§i&

Tomaškin fán, pešiak, peši pluk spoločnej armády čislo z6, Uhorsko, Hont, Erdószelestény,
narodený r87z; zomrel z4,oz.t9r8 (46 rokov).

@N

Tomaškin }án - Zmienený na tlačenom zozname, Narodený r89z atebo
sPoloČnéhoPeŠiehoPluku. z4.oz,.r9r8 umrel v koložvárskej r""erurre,
miestnom cintorine do hrobu č. ro37. @ M

1893,

Príslušnik z6.

n"-oáíi"i. po"hovali

ho na

p

I

obrázok 2: Foto8rafia ráznamu

Qndr4Hromada ft.

ryz9.\:

v spevníku Tomaskin János

Ankin Tomišovej starý otec.

@

enngstfuprrgll.JgjsjaMóže bllen starému Ťomišovi otec. Tomiš mati lem,,priezvisko",
do

Tomišov sa k nim volalo ako k nám do Plevárov. To bude ten.
@
Martp Strhárová ft. n3lo|: Ankin Výbošťokovej starý otec, otecjej nedávno zomrel"
Toho

památám.

AnnaVýbošťokoli (r, rga8): Záznam v starom rodinnom spevniku:
Apa zomrev roku pánye
r9r8 februára zó ho Ungváre" - Mój otec umrel v roku Pána r9r8, z6. "Moj
februjra v Uzt o.oá", §--'Ján Tomaškin, voj. - údaj na pomniku

@

7
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,

. Branislav Kázmer.

v

ť,ffi§tt
ř$ff-Ě,

niihradný záložntk, pešípluk spoločnei armády čísloz6, 7. pochodovii rota,
(5oo
Uhorskq Hont, Záhorce, ,r".od"rry,sj9 (36 rokov); voinové zaiaťe, Čita, Zaba;kalsko, Rusko
jazera).
N
Baikalského
od
východne
km
@
n;i,hradný záložný pešiak, pešípluk spoločnej armády čislo z6, 7. rota, Uhorsko,
sa
Hont, Zihorce, narodený 1879 §6 rokov). Bol hliisený ako voinový zajatec. výmennou ce§tou
N
inv-alid.
voienský
ako
wátil
O
vqsa !íich.ď, náiradný záiožný pešiak, p9šípluk ě. z6, z. náhradná rota, nar. v Erdószelestény,
;ijhorsku, tamtiež prislušný dla preukazu, dmsky katolik, nar. v r.r888, umr.
t7.i.t94vwoito§to$,o*, prič. smrti padol pred nepriatelom, pochovaný r7.12.,lgt4vo
'ó;"H."t; i.otokoloá Schónwi-esner potný kurát, Svedkovia smrti Dr. Szabó plukový lekár,
wóiírio*o".

Valent }án,

@N

l,k$;M,}g"

Ý§aďiíiiil

Výrok lGaiského súdu v Banskej Bystriei zo dňa zr.3.r93o. Vojak bývalého
honvédskeho pásieho pluku č. r4, nar. 4.tz.t893vZáhorciach, okres Modrý Kameň, zem
vo wetovei
Slovenská, priilušny ta-rntiež, evanielik, slobodný, roTnlk, ktorý sa zrlčastnil bojov
ktorý
deň
smrti,
sa
a
ustanovuje
za
mítveho
sa
považuie
vo|ne a je od r9.7,r9i6 nezvestný,
,,,árrorn".ry,r"|režil r9.7,r9r8. Výrok zo dňa zr,3.ro3o nadobudol právoplatnosť z8.ó.r93o.
Dodatočne zapisal štábny kapitán duchovnej služby František Finday*, @ C
Vereský fán - bez údajov o narodeni, záložnlkzí.spoločnéhopešieho pluku,
,o.9.r9rii"dol na ruskámfionte na nepomenovanom mie$e, @ M
|án Vereslcý, voj. - údaj na pomníku dva krát

12.

rota, Medzi z,-

@

Veres]<ÝJirrái

1893. Voiak z6. spoločnéhopešieho pluku, 16. pochodová rota,
korrcom októbra r9r4 - začiatkóir norrembra nez"estný pri Scitnikl @ M

Ýu"""r"ýiúr,"czki) Jura! -

)urai Vereský st,, voi. - údaj na pomniku

@

Ondrei Pohanka ft. ryz8): Bývali tam kde ŠtevoSabo má dom, Vereskovci, Beža Betova

-

Vereskova tam bývala. @
dom,
Anna Strhárová Ír, rc3sÝJedna Beža Vereská bývala tam kde teraz ŠtevoSabo ,,Betoť' má
potom
jej
Tá
sa
nebohý.
muž
bude
Toto
volala,
jednu
Bežka
sa
dcéru,
v"r"rt* o áaa a mala
juraj bol jej
odsťahovata na Vel'ké Zlievce. Už zomrela aj dcéra jej už zomrela. Neviem či Ján alebo
muž. @
MartiŠtrhárová h. tg3o|: Tam bývali, kde teraz Lydka Zaušková. Tam bol popri Sabovcov star,ý
do Sabóvcov, preákom k ulici. Na predku im bola studňa, Ja ten dom ešte
do-,
"hrbtoDole mďi chyže (prenia chyža, zania chyža, kuchyňa, komora) a hore konice ako maiú
p"InÍ,e*.
§borrci novy dom. Ta; ho;; boh Baidalova studňa. čo ,,Zauška" - ]aušovci - krlpili bol Bagdalov
nejaká rodina
dvor to boi tetkin potom Albertovei. Po týchto Vereskovcoch inak Betovcoch boli

-

domu (asi medzi Soňou
Jaušovci. rt bývaliv-Balikovom dvore, proti staTémuBalikovmu
pohankov, druhý Jaušov. ,,šúpovie" domy.
i-lromadoroou_a Ivetiným Balikovej domom), Jden bol
na stíechu.
Strecha slamenná, ražná, zviazani do,,šrlpoť'. Narobili si,,šupke" a kládli, zvázovali
nejaká rodina. @
Lydka Zaušková by im mďa

bl

. Branislav Kázmer.

, Po zapadnuťých stopách mien z pomníka

.
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Lýdia ZauŠková (r. ry55l: Tete Vereskovej zomreli obaja synovia v pwej svetovej vojne, Náš otec
ich opanoval" Ak sa ti chlapci wátia domov z voiny, mali im potom wátiť dom, Niekde by mala

bť ešte li§tina

,,

o tom.

@

Móc mď na fronte starého otca, ktorý bol
naŠimŠvagromstále nosil vo vreckách a to aj do
poťa drobné kopejky pre šťastie, z korých dď aj mne. Ja som ako žiak
nosil zo Želoviec poštu vo valcovitom plechovom zásobníku na náboje, tá
sa po vloženípošty zamkla zámkou a v Selešťanoch som ju odovzdal práve
švagrovi Mócovi, ktor,ý ju druhým klričikom oworil a potom sme poštu
roznášali. Ak sa dobre památim, bol aj na Piave, kde bol aj mói sused
Michal Benedtk g_n lol potom v Kanade, na fronte bol ai ďalšÍ;Ói
sused, Pavel Duíkovič,starký pani Márie Šebianovej v Záhorciach, ten
bol aj dosť ťažkoranený a doliečoval sa dlho doma ako maród a aj mu
zostala už prezývka,,Maródi". Ja som si dlho myslel, že je to naozaj jeho
meno. Zahynul počas z. wetovej vojny vo wojom dome pri výbuchu míny,
!9d.]d_911t!o9tal priamy zásah. No a na fronte bol aj mój dalši sused
$liiú_e..!.ú,i§*||éi a aj mój starý otec §amuéi ŤguriS, - ten sa dostal do
nrského zajatia a na Sibíri ušli štyria, no po troch dňoch sa vrátili do
tábora, lebo v obrovsloj,ch horách boli stratení. Veťmi velh mi o tom
všetkom rozprával, volali ich "austrijci", vedeli hťadaťvodu a kopať
studne" Bol tám viac rokov na trase Omsk, Tomsk, Madivostok. Starý otec
mal aj skupinovú fotografiu čaty, ale neviem ju nájs{ asi ju deti zniči]i"
Sused Ďurkovič mal aj krásny zarámovaný diplom za "Zranenie" stiJe visel
pri dverách na stene, ale sa nezachoval. Škoda. Y zajati,kde bol aj starý
otec na Sibíri a kde pracovali v nedoziernych lesoch s drevom, bolo
mnoho tisíc "austrijsky'ch" zajatcov. Na obrovskom mítingu k nim mal
í§í?
dlhú reč Lenin, ktoný ich prewiedčal, aby sa pridali k bolševickej čewenej
armáde, Na ruskom vidieku ani nevedeli mužíci,že sa udiala nejaká
revolúcia u nich. Rovrrako ich Rusi prewiedčďi, aby sa nevracali domov, ale aby zostali v Rusku a
oŽenili sa tam! Vel'mi si na nich cenili, že vedeli robiť mnohé remeselnicke práce a vyznali sa v
polhohospodárstve a vedeli liďiť aj dobytok, no asi najviac si cenili to, hlavne keď ešte boli v
Kazachstane, Že vedeli nájsť vodu a kopať studne - to sa rovnalo zlatu, Vo chvil'ach volna si čas
krátili tak že drobné ruské kopejky zapletali do vlasov z konského chvosta do strapcov, alebo ich
inak upravovali. Ich ruski strážcovia vedeli rátať len do - sorok - štyridsať, a tak ich teda aj
rozdeťovali do pracovnýó skupín. Austrijcom to pripadalo vel'mi zábavné to počitanie, hiavne pri
večernom počítani.Úteky zajatcov boli pomerne častév malých skupinkách, ile neúspešné,
hiavne po rieke si mysleli že budú mať nádej. Zo začiatku ich Rusi aj prenasledovali,
iotom to
vzdali, Že aj tak nemajrt kam uisťv tei divočine, čo bola aj pravda. Jedna malá skupina prešla uoo
krn a nestretla Človeka, nakoniec sa rlplne vyčerpaná wátila. Starý otec Tomiš ale nie len on"
doniesli domov velké množstvá papierových rublov, no už aj v Rusku aj doma im neboli k
niČornu, Akurát Poslúžili mne, Vo Madivostoku, - ktoré už vtedy bolo krásne a moderné mesto a
kde staný otec dlhŠiu dobu bol, žilo viac než sto národnosti, prevládali však číňania, ešte učil aj
mňa, ďe viem už len pár slovíčok- tie najhoršiel Jeho najlepší kamarát bol z kúpelhého
-u.t"ik"
Héviz v Mad'arsku. Stalo sa, že mu nejalolm zázrakom došiel po vel'mi dlhom čase dopis, v ktorom
ho medzi inými pozdravuje aj malá dcérka Katka. No on žiadnu Katku doma nezanechal! Tak mal
velké problémy sa vnitiť domov" Aj také boli osudy "austrijcov''. @

12
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ktková lana h. n59):To viem, ako rozprávďi prihodu,

,

. Branislav Kázmer "

že na Vianoce každý z tých vojakov mal

To
d*t"ť h*č"k k"p,rit ri"u. Kdesi blízko vybuchol granát a do tej kapustnice im nahrnul zem,

večer mu
bolo vtedy pre náho to najstrďnejšie na celom svete, že ešte ani fi1 kapustnicu na štedrý
pánbožko nedopriď. zo zaiatia sa dostal, do služby k nejakému pánovi, staral sa mu o kone
a

pršiel odtiď naspáť.

@

payelMóc G_lgóglPamátám

si starého otca, po dlhom čase mal ešte pušku doma,

;p"k"*čk r, č" Ňrchia používďa. Památám

Manlióerku,

si, že asi v r. 1976 odstrelil 1eia\ého trllavého Psa.

vojny,
spominal, že bol v ruskom zajad ich strážili Tatári, psoNavl Tatári. Tam bol do konca
rito- irri p"So z Ruska z vojny domov, Cestou domov Ty l,d*,Jf§l5h9r9la a musel chodiť
nejaká rodina,
_
o pďičke, Ůmrel v r98o_to*. Tito dvaia Móc )án (Antolík) a [iúd:Sryeil boli
památám si, že mď
slirzili spolu v;ednotke a tam boli tiei spoluvázni v jednom tábore v Rusku,
pdručku písanú po
dosť časopisov,,Honvéd"doma, žiď iďr už nemárn aj nejakrl vojenskú
nemecky,

I

@

7
,\

Obrázok 4; Ján Tórók s bratom a priateími

Venujme našim ťažkoskúšaným spoluobčanonn tichrl spomienku,
Na ich večnúpamiatku!

