
organizátor SNP
advokát, dôstojník,

narodil sa 20. júla 1904 v Tisovci
1923 –maturoval na Gymnáziu vMartine
vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave
vojenská služba vo Vranove nad Topľou (
1934 – otvoril si advokátsku kanceláriu vo Vranove nad Topľou

po vyhlásení mobilizácie s nadšením vstúpil do armády
dobrovoľník vMalej vojne proti maďarskej okupačnej armáde

od roku 1940 aktívny účastník protifašistického odboja
19. apríla 1944 – zatknutý spolu smanželkou a jej sestrou
15. mája 1944 – väznený v Ilave a v Bratislave
september 1944 – odvlečený GestapomdoMathausenu

zomrel na zápal pľúc v Bratislave

dôstojník – delostrelec)

1938 –
1939 –

7. júna 1945

Cyril Svetozár Daxner
Ivan Daxner

Štefan Marko Daxner
Karol Kuzmány

pochádzal z významného rodu slovenských národovcov.
Jeho otec (1860 – 1935) bol tajomníkom Slovenskej ligy a signatárom Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Starý otec, advokát

(1822 – 1891), bol spolupracovníkom Ľudovíta Štúra a jeden z vedúcich predstaviteľov povstania v rokoch 1848/49.
Jeho prastarým otcom bol , prvý podpredseda Matice slovenskej a superintendent Evanjelickej cirkvi a. v.

Tragika životného osudu
„V čase, keď Nemci prestali dôverovať Machovi

a slovenskej vláde vôbec, zmocnilo sa Gestapo našich politických väzňov.
Dr. C. Daxner bol prevezený z väznice policajného riaditeľstva na krajský súd.
Oľge Hamaľovej sa peňažnými úplatkami podarilo vymôcť z Gestapa
viacerých politických väzňov, žiaľ v prípade Cyrila Daxnera sa to nepodarilo.“

Politik Ján Ursíny spomína:

Daxner prežil strašných podmienkach koncentračného tábora Mathausen
osem mesiacov. Chorý sa loďou vracia do Bratislavy 24. mája 1945.
Je podvyživený a cestou k bratrancovi Jankovi Jesenskému od únavy zaspal
na ulici. Z chladného počasia dostal zápal pľúc, ktorému podľahol v nemocnici
na Hlbokej ceste v Bratislave. Pochovaný je na cintoríne pri Kozej bráne.
Osud nechcel, aby tento vzdelaný národovec vkráčal do povojnového života.

Zohral významnú úlohu v troch oblastiach:
v aktívnej bojovej účasti v Malej vojne v marci 1939,
v organizácií SNP na východnom Slovensku
a v nezanedbateľnej kultúrnej i cirkevnej stope,
ktorú zanechal na hornom Zemplíne.

CyrilCyril DaxnerDaxner
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Spoluorganizátor SNP
V marci 1940 bolo proti Cyrilovi Daxnerovi

začaté trestné konanie za jeho verejné vyhlá-
senie, že „

“ a že „obvinil  Nemcov,
že dovolili Maďarom vziať kus Slovenska“.

V roku 1943 sa vo Vrútkach stretol s Viliamom
Žingorom, budúcim vojenským veliteľom

2. partizánskej brigády M. R. Štefánika.
V dome, v ktorom žil a pracoval a ktorý

dodnes stojí v centre Vranova, sa zbiehali
nitky občianskeho odboja. Ukrýval tu
ruských utečencov z nemeckých kon-

centračných táborov, ktorí boli postupne
zaraďovaní do partizánskych jednotiek

Pučkov, Čapajev a  Pugačov.

Bela Tuka, Šaňo Mach sú zradcami
slovenského národa

Dobrovoľník v Malej vojne
Po tzv. Viedenskej arbitráži, ktorá viedla k odtrhnutie južného Slovenska a Podkarpatskej Rusi,
maďarské kolóny v rámci tzv. „malého riešenia“ prekročili hranice a postupovali na Stakčín,
Sobrance a Sninu. Nadporučík Cyril Daxner sa dobrovoľne hlásil v Prešove u podplukovníka
Augustína Malára
a prijal velenie nad
„obrnenou vozbou“.
Jeho jednotka bola
nasadená do prud-
kých bojov v okolí
Michaloviec a aj
napriek stratám roz-
kaz splnila. Hŕstka
dôstojníkov, ku kto-
rým patril aj Daxner,
mala veľkú zásluhu
na zastavení maďar-
ských jednotiek
v niekoľkodňových
bojoch o východné
Slovensko.


