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 V decembri 2022 bola vydaná publikácia od J. Humeňanského ml. „Pamätnica k 100. 
výročiu narodenia  Ing. Júliusa Humeňanského“.  
 Július Humeňanský, skautským menom Mauglí sa narodil 22. 12. 1922 v Trebišove. 
Detstvo však prežil v Prešove. Od mala ho priťahovala príroda, a tak nečudo, že už počas 
gymnaziálneho štúdia sa stal skautom. Vždy, keď to politická situácia dovoľovala, zapájal sa 
do obnovy skautskej organizácie. V roku 1968 bol zvolený za okresného vodcu a v roku 1969 
aj za 2. zástupcu vodcu Poddukelskej skautskej oblasti. Bol členom redakčnej rady 
prešovského časopisu „Skaut“.  
 Láska k prírode poznačila aj jeho profesionálny život. Vyštudoval za lesného inžiniera 
a lesníctvu zostal verný aj do svojej smrti.  
 

 
Mauglí Humeňanský (prvý zľava) na III. skautskom sneme v Bratislave. Rok 1968. 

 

 Hudobne bol veľmi nadaný a talentovaný. Hudobné vzdelanie získal v rokoch 1928 až 
1941 u Jána Pöschla. Ovládal hru na husliach, klavíri a dychových nástrojoch. Už počas 

vysokoškolského štúdia 
v Bratislave s kamarátmi 
založil hudobnú skupinu Lojzo 
trio. V Prešove bol primášom 
folklórneho súboru Šariš. 
Pôsobil napr. aj Ľudovom 
cimbalovom súbore 
Prešovčan, či viedol hudobnú 
zložku folklórneho súboru 
Torysa. Aktívny bol 
v prešovskej dychovej hudby 
RKS. Venoval sa aj vážnej 
hudbe, bol členom 
Symfonického orchestra 
mesta Prešova. 



 Výborne kreslil aj maľoval. Je autorom perokresieb, akvarelov, či olejomalieb. Častým 
námetom pre jeho výtvarné práce bola príroda. Za mladi sa venoval aj ochotníckemu divadlu 
a literárnej tvorbe. 
  

                 
 
  
 Zo športovej činnosti ho najviac nadchol stolný tenis. V mladých rokoch sa venoval aj 
neobvyklému športu – šermu. 
 Br. Július Humeňanský zomrel 26. 7. 1975. Skauting a hudba sú v rodine 
Humeňanských dedičnou záležitosťou. Jeho syn Július Humeňanský ml., taktiež vynikajúci 
hudobník skautoval v rokoch 1968 – 1970. Jeho dcéra a Mauglího vnučka Petra – Dudroš 
bola skautkou v druhej polovici 90-tych rokov a začiatkom nového desaťročia. V roku 2004 
spolu s ďalšou prešovskou skautkou Cajou Koščovou sa prebojovala do finále prvého ročníka 
Superstar. 
 
          Jozef Mikloš 
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