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The building of the post office and stage station in Štampoch is one of the most
preserved in Slovakia. It is located on the road from Šahy to Banská Štiavnica
and has a significant potential for use in the tourism industry. The more detailed
information about the time of its creation and about its builder have not been
known until now.
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ÚVOD
Veľká budova, ktorá leží osamote v lesnom prostredí, pri ceste z Pukanca do Banskej Štiavnice, len dvomi veľkými portálmi pri vstupe a výstupe pripomína svoju
slávnu minulosť a pravú funkciu poštovej a prepriahacej stanice. Za národnú kultúrnu
pamiatku bola budova vyhlásená v roku 1990. Bližšie údaje o nej ponúka pamiatková
karta, v ktorej je uvedené: hostinec s voziarňou, doba vzniku 18. storočie – barok.
O záchranu a popularizáciu tejto pamiatky sa v súčasnosti stará doc. Jozef Húska,
majiteľ.
Pomôckou pre určenie bližšieho dátumu výstavby poštovej budovy sú vojenské
mapovania. Na prvom mapovaní, ktoré bolo ukončené v roku 1787, budova nie je
zakreslená, nachádza sa až na II. vojenskom mapovaní, ktoré sa začalo v roku 1806.
Budova teda musela byť postavená niekedy medzi týmito dvoma dátumami. Viac
informácií o dobe výstavby a o rodine staviteľov ponúka Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Levice. V archívnom fonde Magistrát mesta Pukanec sú zachované
stovky spisov, ktoré sa týkajú dejín pošty v regióne a osudu rodiny štampoských
poštmajstrov Gallovičovcov.
Pre výstavbu poštovej budovy na Štampochu je určujúca situácia v poštovníctve
v druhej polovici 18. storočia. V roku 1748 bol vydaný Poštmajsterský poriadok,
v tom čase boli tri skupiny vedúcich poštových staníc – poštmajstrov. Boli to tí,
ktorí vlastnili dedičné právo. Ich výsady spočívali v tom, že mohli svoj úrad postúpiť
členom svojej rodiny alebo ho predať. Ďalšou skupinou boli nedediční poštmajstri
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Budova poštovej stanice na Štampochu.
Foto: Jarmila Bátovská.

Pečať poštovej stanice.
Zdroj: ŠAN-PLV.
1

s právom po desaťročnej službe na pošte toto svoje právo predať.1 Poslednou
skupinou boli zmluvní poštmajstri,
ktorí boli v skutočnosti poštovými
zamestnancami – úradníkmi. Snahou
panovníckeho domu v druhej polovici
18. storočia bolo staré výsady poštmajstrov čo najviac obmedzovať a previesť
ich na zmluvných poštmajstrov.
Hoci je pošta na Štampochu (nem.
Steinbach, maď. Köbanya) postavená
v chotári obce Dekýš a dnes patrí do
obvodu Pamiatkového úradu v Banskej
Bystrici, pri jej vzniku zohrala dôležitú
úlohu pošta v blízkom Pukanci.
Poštové trate na Slovensku až do roku 1783 vychádzali z Bratislavy. Podľa
tohto západovýchodného smerovania
mal Pukanec pevné miesto ako sídlo

PLŠKO, Š., BARVULSKÝ, J., KRAMPL, B. Čo má vedieť filatelista. In Filatelistické state 14, Bratislava : ZSF, 1985.
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Pohľad z Pukanca na cestu z Bohuníc na Štampoch. Zdroj: ŠAN-PLV.

poštovej stanice. V roku 1782 bola dočasne poštová stanica z Pukanca preložená do
Bohuníc. Po premiestnení vedenia pôšt do Budína v roku 1783 sa začali poštové spoje
prebudovávať tak, aby smerovali do Budína. Poštové cesty mali severojužné smerovanie, posilnila sa pozícia Šiah a Bátoviec na úkor Pukanca. V roku 1788 nariadil Ján
Búczy, slúžny Hontianskej stolice v Bátovciach, posielanie pošty pre Magistrát mesta
Pukanec cez Bátovce.2 Dôležitá poštová cesta z banských miest do Budína obchádzala
Pukanec, viedla Štamposkou dolinou cez Bohunice, Bátovce a Šahy ďalej na juh.
V roku 1793 stráca Pukanec poštovú stanicu, bola premiestnená do Bátoviec.
Z hľadiska poštovej služby klesá aj význam cesty zo Štampochu do Pukanca,
Tekovskej Novej Vsi, Levíc, Starého Tekova, cez Vráble a Nitru do Bratislavy. V
poslednej tretine 18. storočia došlo k vytýčeniu novej trasy tejto poštovej cesty, ktorá
viedla od Vrábeľ do Tekovskej Novej Vsi a odtiaľ do banských miest. Dôvodom bol
nebezpečný prechod cez rieku Hron v Starom Tekove. Tekovský most bol situovaný
na mieste, ktoré často zaplavovala voda, jeho časté poškodenia si vyžadovali stále
nové investície. Pozícia mosta a takisto Starého Tekova ako sídla poštovej stanice
začala byť ohrozená. Nový most bol postavený v Kalnej, Starý Tekov obchádzala
poštová cesta spájajúca Vráble s Levicami.3
2

3

Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Levice (ďalej ŠAN-PLV), fond (ďalej f.) Magistrát mesta Pukanec (MMP), spisy č. 185/1788.
BÁTOVSKÁ, J. & KINČOK, B. (ed.) a kol. Monografia obce Starý Tekov. Vydavateľ : Obec Starý
Tekov, 2014, p. 94.
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Budova kúrie v Bátovciach s veľkým dvorom bola jediným objektom na začiatku 19. storočia, ktorý bol vhodný na umiestnenie pošty a zabezpečenie servisu pre cestujúcich.
Zdroj: ŠAN-PLV.

Miesto výstavby novej pošty bolo zvolené veľmi vhodne, Štamposkou dolinou
prechádzali obchodníci aj obyvatelia z obcí na podhorí Štiavnických vrchov na vozoch aj peši vo väčšej intenzite už od 14. storočia. Presuny tovarov a ľudí súviseli
s banským podnikaním nielen v Banskej Štiavnici, ale aj v chotároch Pukanca a Devičian, kde boli desiatky banských diel – štôlní a stúp. Touto cestou prúdili potraviny
a víno z úrodnej roviny na juh od Pukanca do banských miest. V rokoch 1768 – 1770
bol postavený tajch na Štampochu s rozpočtom 21-tisíc zlatých nákladom Hlavného
komornogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici, dolinou viedol vodovod na zásobovanie
stúp v chotári Pukanca a Devičian. Koncentrácia ľudí v Štamposkej doline prinášala aj
problémy, zachovali sa správy o dopravných nešťastiach, bitkách, okrádaní cestujúcich.
V roku 1769 „zadlávil“ rýchlo idúci poštový voz chlapca z Pukanca v Štiavnických
Baniach.4 V roku 1774 sa sťažovala soľná komora v Banskej Štiavnici na Pukančanov,
ktorí na Štampochu okradli jej furmanov z Horných Turoviec. V roku 1777 muselo
mesto riešiť spor Jána Martinidesa a Jána Fábryho, árendátorov pukanského hostinca
na Štampochu, o dlh na nájomnom 52 zlatých.
Pukanec vlastnil na Štampochu hostinec, jeho údržba bola zanedbaná, mesto bolo
úradmi niekoľkokrát vyzvané, aby zlepšilo jeho úroveň. Touto dôležitou cestou pre4

ŠAN-PLV, f. MMP, spisy č. 542/1774.
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chádzali vysokí štátni úradníci aj príslušníci panovníckeho rodu. Okrem známej cesty
princov, synov Márie Terézie, do Banskej Štiavnice v roku 1764 Štamposkou dolinou
prešli aj ďalší dôležití návštevníci Banskej Štiavnice. Dialo sa tak aj v čase, keď už
stála nová budova pošty rodiny Gallovičovej. 27. júla 1798 tadiaľto prešiel palatín
Jozef. O pol jedenástej predpoludním ho pri Štampochu privítal hlavný komorský gróf
a banskí radcovia. V roku 1802 prešili dolinou princovia Anton a Rainer. Po krátkej
noci strávenej v Banskej Štiavnici, už o pol ôsmej ráno odišli so svojím sprievodom.
Predstavitelia komorskogrófskeho úradu ich odprevadili až po Štampoch. Dvorský
sprievod pokračoval ďalej smerom na Nitru a Bratislavu. 8. júla 1811 v predpoludňajších hodinách sa nečakane zjavil v Banskej Štiavnici korunný princ a následník
trónu arciknieža Ferdinand (budúci cisár Ferdinand V. Dobrotivý) so svojím vrchným
dvormajstrom Jozefom von Erbergom. Prišli od Bátoviec cez Štampoch, komorskogrófsky úrad žiadali o zachovanie ich inkognita aj v čase ďalšej prítomnosti v meste.5
GALLOVIČOVCI – STAVITELIA POŠTOVEJ STANICE NA ŠTAMPOCHU
Zásahy centrálnej moci do poštovníctva na konci 18. storočia sa odrazili aj
v osudoch rodiny pukanských poštmajstrov – Gallovičovcov. Gallovičovci prišli do
Uhorska pravdepodobne z Chorvátska
alebo Srbska v súvislosti s postupom
Osmanov. Podľa matričných údajov žili
v 18. storočí v okolitých obciach Žibritov, Ilja a Antol, ale aj vo vzdialenom
Chorvátskom Grobe, Trnave a Bratislave. Do Pukanca prišiel poštmajster
Jozef Gallovič z Trnavy v roku 1780.
V dobe, keď bola pozícia Pukanca ako
sídla poštovej stanice ohrozená, tu kúpil
poštovú stanicu. Patril k nižšej šľachte,
lebo sa oženil so zemiankou, Alžbetou
Agardyovou z Malých Krškán. Gallovičovci používali tzv. hovoriaci erb, ich
priezvisko bolo odvodené od latinského Pečať Jozefa Galloviča, rodovým znakom bol
slova gallus (kohút) a ich erbovým kohút. Zdroj: ŠAN-PLV.
znamením bol kohút.
Gallovičovci sa stali mešťanmi v Pukanci, boli váženou rodinou, krstnými rodičmi
ich detí boli najvýznamnejšie rodiny v meste. V roku 1787 bol Jozef Gallovič obvinený v súvislosti s vykradnutím mestskej pokladnice, zachovala sa aj jeho žiadosť o
predĺženie splatnosti jeho pôžičky 200 zlatých.6 Obvinenie zo spoluúčasti na krádeži
sa nepotvrdilo, ale narušilo to ich vzťahy s predstaviteľmi mesta. V roku 1790 sa Gallovičovcom v Pukanci narodila dcéra Mária, krstným otcom bol významný štiavnický
5

6

KAŠIAROVÁ, Elena. O niektorých pozoruhodných návštevách a návštevníkoch Banskej Štiavnice. In
Zborník Slovenského banského múzea, 1997, 18: 43 – 65.
ŠAN-PLV, f. MMP, spisy č. 114/1787.
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Podpis Jozefa Galloviča st. z roku 1787 ako pukanského poštmajstra. Zdroj: ŠAN-PLV.

mešťan a senátor, Ernest Henthaller. Dobré vzťahy mali aj s Paarovcami, predstaviteľmi Dvornej poštovej komisie vo Viedni. Paar bol krstným otcom dvoch Gallovičových
detí. Podľa poštmajsterského poriadku patrili pravdepodobne do kategórie dedičných
poštmajstrov, úrad mohli zdediť deti a mohli predať poštový dom a jeho vybavenie.
O takomto postavení by svedčilo aj to, že funkciu poštmajstrov zastávali dve generácie Gallovičovcov, hoci v druhej polovici 18. storočia bola už preferovaná pozícia
poštmajstrov ako štátnych úradníkov.
Už v roku 1791 Gallovičovci určite vedeli, že pošta v Pukanci bude zrušená,
a preto sa rozhodli prispôsobiť novej situácii
a postaviť novú poštovú
budovu.
Gallovičovci
mali vlastné obydlie
v Pukanci, no chceli sa
presunúť bližšie k poštovej trase z Bohuníc
do Banskej Štiavnice,
ktorá viedla Štamposkou
dolinou. Písomne požiadali magistrát Pukanca
o poskytnutie pozemku,
ktorý by sa nachádzal pri
poštovej ceste, a požiadali o povolenie na vybudovanie nového poštového domu na vlastné
náklady.
Hontianska
stolica im vymerala
Zámer Jozefa Galloviča postaviť poštovú budovu na Štampo- cestu, ktorá mala spájať
chu. Zdroj: ŠAN-PLV.
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novú budovu pošty s poštovou cestou, a dala doviezť aj
materiál na jej výstavbu. Po
pridelení pozemku v chotári
Pukanca si Gallovičovci zaobstarali s veľkými nákladmi
stavebný materiál, avšak
ihneď, ako nádenníci chceli
začať stavať, vyslovila obec
protest a ústne im oznámila,
že to, čo cez deň postavia,
im v noci zbúrajú.7 Vedenie
mesta si zrejme uvedomilo,
že pošta s výčapom bude
konkurenciou pre ich hosti- Obežník s oznamom o nových poštových staniciach z roku
nec na Štampochu. V roku 1793. Zdroj: ŠAN-PLV.
1792 dostali Gallovičovci
povolenie na výstavbu budovy od poštovej prefektúry.
Po tom, čo bola v roku
1793 poštová stanica z Pukanca definitívne preložená
do Bátoviec, sa pravdepodobne Gallovičovci rozhodli
nesporiť ďalej s Pukancom
a vybavili si pozemok na
Štampochu, v tesnej blízkosti chotára Pukanca, ale
na majetku komory, v chotári
susednej obce Dekýš.
Toto miesto zodpovedalo
aj predpisu o minimálnej Budova pošty na II. vojenskom mapovaní.
vzdialenosti medzi jednotli- Zdroj:<http://geoportal.gov.sk>
vými poštovými stanicami,
ktoré boli stanovené na 2 – 5 nemeckých míľ (jedna nemecká míľa bola približne
7,5 km). Vzdialenosť od Bátoviec po Štampoch zodpovedala približne dĺžke 2 míľ –
t. j. 15 km.
Budovu plánovali postaviť na mieste, kde sa cesta začínala dvíhať do Štiavnických
vrchov, tu sa mohli vyriešiť prípadné problémy s koňmi alebo poštovými vozmi. Pošta
bola umiestnená len pár metrov od chotára Pukanca, a to v bezprostrednej blízkosti
chotárov Dolných Jabloňoviec, Pukanca a Vysokej, na križovatke frekventovanej
cesty z Banskej Štiavnice smerom do Pukanca a Levíc a cestou cez Bohunice, Bátovce
7

ŠAN-PLV, f. MMP, spisy č. 356/1791.
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Mapa z roku 1777, vypracovaná v súvislosti so stavbou tajchu na Štampochu. Zdroj: Slovenský
národný archív, Špecializovaný archív, Slovenský banský archív Banská Štiavnica.

smerom na juh do Šiah. Pozemok pod budovu vymeral geometer Hontianskej stolice,
Samuel Theiler.8
Štamposká dolina bola v 18. storočí rušným miestom, kde okrem poštovej cesty
stál pukanský hostinec, mlyn, dielňa kolára a kováča, ktoré slúžili ako servis pre
cestujúcich a poštové vozy. Po menovaní za bátovského poštmajstra (1793) sa Jozef
Gallovič s rodinou presťahoval do Bátoviec, pošta pravdepodobne sídlila v prenajatej

Podpis J. Galloviča ako poštmajstra v Bátovciach. Zdroj: ŠAN-PLV.
8

ŠAN-PLV, f. MMP, spisy č. 102/1794.

167

budove kúrie. Kúria s rozsiahlym dvorom bola na začiatku 19. storočia jedinou väčšou
budovou, ktorá mohla zabezpečiť servis a pohostenie pre cestujúcich. V Pukanci im
zostal majetok, poštová budova, lúky a polia, ktoré mala v prenájme cirkev. Odchod
z Pukanca do Bátoviec nebol pre rodinu Gallovičovcov šťastným obdobím, v roku
1794 podľa záznamu v bátovskej katolíckej matrike zomrela Gallovičovcom 5-ročná
dcéra a 2 synovia.
Stavba novej poštovej stanice bol dokončená v roku 1794. Veľká budova s rozsiahlym dvorom, s možnosťou ustajnenia koní, ubytovania a pohostenia pre cestujúcich umožňovala pripriahania koní pri náročnej ceste do Banskej Štiavnice. Pukanec
po strate poštovej stanice platil Gallovičovcom ročný poštovný paušál a odmenu pre
poštmajstra.9 V roku 1797 Jozef Gallovič žiadal vyplatiť túto sumu ako vedúci úradu
cisársko-kráľovskej pošty v Bátovciach. Prevádzku poštovne na Štampochu zabezpečovali jeho synovia v pozícii veredaria – zamestnanca poštmajstra.10

Podpis Imricha Galloviča, poštmajstra na Štampochu z roku 1808. Zdroj: ŠAN-PLV.

Výstavba pošty bola pre rodinu veľkou finančnou záťažou. Väčšina spisov týkajúcich sa rodiny Gallovičovcov zachovaných vo fonde Magistrát mesta Pukanca sa týka
majetkových sporov s rodinou Očovských z Pukanca, s Margarétou Henthallerovou
z Banskej Hodruše a s ďalšími veriteľmi. Poštmajster musel súťažiť o klientov s oproti stojacim pukanským hostincom, musel ponúknuť vyššiu kvalitu kuchyne a najmä
vína. Jozef Gallovič väčšinou nakupoval víno v Čajkove a Rybníku. Vína z týchto obcí
spolu s vínom z Pečeníc boli považované za prvotriedne. Pukanský hostinec a výčap
poštmajstra bojovali nielen o klientov, ale aj o zásoby. Gallovič sa sťažoval, že mu
Pukančania nechcú dodávať mäso a pivo. Napriek vzájomnej konkurencii musel
byť počet cestujúcich taký veľký, že sa oba hostince udržali aj počas 19. storočia.
Spory prenajímateľov pukanského hostinca a poštmajstrov na Štampochu pretrvávali
naďalej.11
Vzťahy rodiny s Pukancom sa pravdepodobne na začiatku 19. storočia zlepšili,
9
10
11

ŠAN-PLV, f. MMP, spisy č. 36/1797.
ŠAN-PLV, f. MMP, spisy č. 6/1797.
V druhej polovici 19. storočia prehral súdny spor s bývalým richtárom Antonom Očovským, jeho potomkom musel na základe rozsudku banskobystrickej súdnej stolice a kráľovského dvora vyplatiť 6 069
zlatých, na čo si mesto vzalo pôžičku a muselo predať svoj hostinec na Štampochu.
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lebo v rokoch 1808 a 1809, krátko pred svojou smrťou, bol Jozef Gallovič richtárom
Pukanca a pôsobil aj vo funkcii snemového ablegáta mesta. Posledné hlásenie zo zasadania Hontianskej stolice v Šahách podal v júni 1809. Po smrti Jozefa Galloviča v roku
1809 sa jeho deti, tiež poštmajstri, Jozef ml. a Imrich, sporili s príbuznými v Trnave
o dedičstvo po rodičoch. V roku 1808 vykonával funkciu poštmajstra na Štampochu
Imrich, neskôr pôsobil ako správca majetku v Palote a na Štampochu zostal od roku
1810 Jozef Gallovič ml. Poštmajster mal zlé vzťahy s obyvateľmi Pukanca, Pukančania vyháňali dobytok na pasienky jeho majera,12 nadávali mu do oplanov a vyhrážali
sa zabitím zato, že im zajal voly.13 Komunikácia zo strany obyvateľov mesta je v slovenskom jazyku, Gallovič komunikoval v latinčine, nemčine a neskôr v maďarčine.
Slovenský jazyk používala aj matka Jozefa Galloviča, ktorá pochádzala z Krškán.
Jozef bol v roku 1813 slúžnym Hontianskej stolice.14 V roku 1814 spísali Gallovičovci
zmluvu o dedičstve, majetok rodiny bol založený u Juraja Zmeškala. Jozef Gallovič sa
zaviazal, že získa rodinný majetok späť, že matke postaví dom s 2 izbami v Krškanoch
a troch súrodencov vyplatí. Ani vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi neboli ideálne,
lebo v ten istý deň, ako podpísali zmluvu o rozdelení dedičstva, ju matka Alžbeta
zrušila. Budovu pošty, ktorú vlastnili v Pukanci, predali rodine Šuškovej. Dlžoby sa

Sťažnosť Pukančanov na J. Galloviča z roku 1816 napísaná po slovensky.
Zdroj: ŠAN-PLV.
12
13
14

V súčasnosti osada Majere, súčasť Pukanca
ŠAN-PLV, f. MMP, spisy č. 231/1813.
ŠAN-PLV, f. MMP, spisy č. 212/1813.
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Jozefovi nepodarilo vyplatiť, a tak sa rozhodol majetok predať a presťahovať sa bližšie
k Šahám, sídlu stolice. V roku 1815 Jozef Gallovič predal majetok v Pukanci, majer
na Teplej Vode a poštu na Štampochu Antonovi Nagyovi za 21 000 zlatých a odišiel
bývať do Žemberoviec. Anton Nagy vyplatil v roku 1815 1 624 zlatých, vo februári
1816 zvyšok peňazí a v marci 1816 bol majetok pozemnoknižne prepísaný na nového
majiteľa. V roku 1816 vyplatil brata Imricha sumou 8 600 zlatých, sestre Terézii, ktorá
bola vydatá za Horvátha v Disnóši (Kmeťovciach), vyplatil 5 600 zlatých. Obyvatelia
Pukanca Jozefa Galloviča obvinili z nečestného správania pri predaji poštovej stanice,
podľa nich zobral z poštovej budovy a majera všetko, čo sa dalo, a nechal pre budúceho poštmajstra len 2 páry koní. Ostatné používal na cestovanie do Budapešti a vzal
ich so sebou do Žemberoviec.
V roku 1819 Anton Nagy prenajal majer na Teplej Vode obyvateľom z Detvy, ktorí
sa tam potom prisťahovali a urýchlili vznik ďalšej osady v chotári mesta Pukanec,
a to vznik Majerov, v susedstve poštovej stanice na Štampochu. V roku 1867 bol
poštmajstrom na Štampochu Alexander Hoffman, krčmárkou v pukanskom hostinci
bola Augusta Cziglerová. Po vzniku novej osady bola koncentrácia ľudí ešte väčšia
a existencia dvoch hostincov s možnosťou konzumácie alkoholu zvyšovala
možnosť vzniku konfliktných situácií.
Najväčší problém riešil Magistrát mesta
Pukanec v roku 1867, keď na Štampochu vybili úradníkov finančnej správy
Zliechovského, Bielika a Neumana.15
V druhej polovici 19. storočia bola
na trase zo Šiah do Banskej Štiavnice
relatívne hustá sieť pôšt, vznikli aj
v menších obciach, ako boli Čankov
či Hontianske Trsťany. Nová situácia
vznikla po vybudovaní železničného
spojenia Levíc s Budapešťou a Viedňou
v roku 1886, vtedy sa pošta prepravovala kariolkami16 zo Štampochu, Bohuníc
a Bátoviec do Levíc. Pukanská pošta
sa prepravovala peším doručovateľom
ráno o 6. hod. do Bohuníc a potom
cez Bátovce a Tekovskú Novú Ves do
Levíc, vlak do Budapešti s poštovými
zásielkami odchádzal o 16. hod.
Zaujímavý opis o spôsobe cestovaBožena Němcová.
nia v polovici 19. storočia zanechala Zdroj: <https://www.payne.cz/3xS43787/
česká spisovateľka Božena Nemcová NemcovaBozena.htm>
15
16

ŠAN-PLV, f. MMP, spisy č. 93/1867.
Kariolky – dvojkolesové káry, ktoré sa používali na vedľajších poštových trasách.
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vo svojom diele Z Uher. Podľa jej spomienok sa pred cestou do strmého horského
terénu pripriahali ďalšie 1 až 2 páry koní. Najlepšie kone mali v tejto dobe gazdovia z
Jabloňoviec, ich kone sa do záprahu pridávali na ceste pred Bohunicami. V roku 1852
sa presúvala zo Šiah cez Bátovce a Štampoch do Banskej Štiavnice a bola rovnako
nadšená krásnou prírodou ako dnešní návštevníci.
„Slunce pálilo, jako by oheň padal. Přijeli jsme na vrch za Bohunice, chlapec rozhlížel se po obloze a začal: „Budě daždiť!“ „Akože to vieš?“ ptám se ho. — „Ľaľa!“
ukázal prstem na oblohu, „slnko vlasy rozpúšťa.“ — Chlapec mluvil pravdu; sotva
jsme dojeli na osamělou poštu do Steinbachu, dvě hodiny od Bátovec, začalo pršet.
Milo se nám to sedělo pod zelenou střechou košatého dubu; pošta Steinbašská leží u
paty hory Hliníku, osamotě v lese. Pánové v otevřené síni kouřili, krčmář přecházel
s místa na místo, okolo stavení obcházel kozel, a domácí pes Dunaj — tak zvaný vlčí,
obyčejný to pes v celém Uhersku, — vida nás jíst, přidružil se k nám. Ticho bylo vůkol,
jen padání krůpějí na list a naše hlasy bylo slyšet. Přestalo pršet. Mišo seděl zase na
koni, my ale šli za vozem pěšky, neboť šla silnice příkře nahoru; stoupali jsme tedy v
stínu dubů a javorů, kteří se nad námi klenuli, výše a výše. Po deštíčku okřálo kvítí,
jež podle cest i pod stromy všude dost kvitlo, čerstvou vůni vydychujíc. Doleji viděli
jsme mnoho žlutého náprstníku, výše jsme ho již nenašli. Vyjdouce na Hliník, měli
jsme před sebou vyšší horu Kalnú. Mezi Kalnou a Hliníkem rozstupují se poněkud
vrchy, a tu vidět až k Šahám a vrch Sandu za Ďarmoty. Slunce již se pomalu schylovalo k západu, když jsme stupali na Kalnú; jediný doktor-úr, který co pravý Maďar
nerad pěšky chodil, dokonce na vrchy, ležel na koči. Šli jsme mlčky, každý byl svými
myšlenkami zaměstnán, sám v sobě se těše nad krásnou přírodou. Kolem cesty vysoké
keře planých růží, jejichž rudé ovoce zdálí se již červenalo, husté loubí plaménku, v
jehož tmavozeleném listu bělely se jednotlivé květy, a mezi nimi odkvetlé již, jejichž
nitky z holínky vycházející v chumáč schoulené jako svítící péra vypadaly. Janko mi
také řekl, že to zovou „svit“, a hned si kus utrhl a střechu klobouku rozedraného
okrášlil. Mně ale natrhal kytici „lesních klinčokov“. V stínu lesním bujné listí kapradí
a brlienu, jímž si rády děvčata hlavy krášlí, na paloucích růžověla se jesienka; ať se
podíval člověk kam podíval, všude radost a krása. — Vyšli jsme na horu Kalnú, aniž
bychom byli koho potkali. Z Kalné vezl nás Mišo zase jako na tátošech, koč jen tak
od země odskakoval, koně letěli jeden na tu stranu, druhý na druhou stranu, div že je
ty provázky, jimiž jen lehce spřeženi byli, pohromadě udržely. Když jsme se mžikem
podívali po stráních dolů, na sráze, do hlubokých dolin, zavřeli jsme oči a poručili se
do vůle Páně. Já však nabyla tolik důvěry v Mišu, že mne odvážnost jeho nelekala;
smělému prý Pánbůh přeje! — Dědina Vysoká zůstala nám v levo, a vyjížděli jsme opět
do vrchu na horu Vartu. Vždy výš a výše stoupáme, a tu najednou otvírá se překrásná
vyhlídka, před námi leží daleká krajina; do Nitranské stolice až ku Prešporku vidět,
věnec Budínského pohoří, hory Janovské. Nad námi kupí se hory, hlava nad hlavou,
nejvýše ční temeno Sitna; vrchol jeho skví se v zlatě, líbán od loučícího se slunka,
jenž poslední svůj pohled jemu posílá. Zajde; zůstanou jen zlaté, růžové upomínky. A
z druhé strany vychází na čisté obloze melancholická tvář měsíce, provázena třpytící
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Stará cesta nad Richnavou. Foto: Jarmila Bátovská.
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se hvězdou večernicí. V údolinách lesknou se zrcadla malých jezírek anebo rybníků17,
jako by je příroda byla k potřebě dala těm mladým vrbám a břízám, co vůkol něho
stojí, vždy se v něm shlížejíce. „Jaj, Bože, akuo je to peknuo!“ povídal si Janko. Kdož
je s to, takové okamžení slovy líčit, krásy jeho, jež oko zří, popisovat? — Nemožno!
— Sám musí každý vidět, aby cítil; a kdo, octnuv se v náručí vznešené matky přírody,
nepocítí posvěcující její polibení, kdo nestává se v takovém okamžení zbožným, necítě
než lásku, čistou lásku k veškerému stvoření — tomu darmo mluvit! Z Varty sjížděli
jsme již dolů jen k Siegelberku, na Vindšacht (vlastně „Vindische Schacht“), ale Janko
povídal, že se tam „na Pecinách“ říká, a já proti jeho opravě nemohla ničeho namítat.
— Bylo osm hodin večer, když jsme po špatné dlažbě Šťávnické k hostinci dojeli.“18
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