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K dvadsaťročnému jubileu seminára
„Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“
V roku 2013 sa konal na pôde trnavskej radnice už 20.– jubilejný ročník odborného seminára
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Zároveň vyšiel najnovší zborník (č.16) s rovnomenným
názvom, zostavený z prednášok seminára, konaného v uplynulom roku.
Motiváciou pre zrod tohto podujatia bola snaha o predstavenie množstva nových objavov na
pamiatkach, ktoré priniesol stavebný boom po roku 1989 prebiehajúci najmä v mestách. Počas
hektických prestavieb sme boli denne konfrontovaní s novými nálezmi a vzápätí často aj s ich zánikom. Na systematické predstihové výskumy nebol čas ani kapacity. O to naliehavejšia sa javila
potreba sústavného dokumentovania, aby sa strácajúce hodnoty zachovali aspoň „na papieri“.
Zároveň sme dúfali, že spopularizovanie poznatkov o pamiatkach pomôže skultivovať zámery
ich majiteľov.
Aj keď medzičasom sa stavebný boom ukľudnil a inštitucionalizoval sa predstihový pamiatkový výskum ako disciplína s presne stanovenými kritériami, nárast počtu účastníkov na trnavských
seminároch nás presviedča, že predstavovanie nových poznatkov formou prednášok a ich ukotvenie v zborníkoch je naďalej aktuálne a žiadané.
Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja sa postupne vyprofiloval na odborné podujatie
zamerané na prezentáciu najnovších poznatkov o pamiatkovom fonde mesta Trnava a Trnavského kraja. Snažíme sa obsiahnuť celé spektrum pamiatkových výskumov od architektonicko
a umelecko – historického , cez archeologický, archívny až po reštaurátorský výskum, pričom
občas sa pridajú aj ďalšie príbuzné disciplíny. Informácie z obsiahlych nálezových výskumných
správ sa tak dostávajú v koncentrovanej a zrozumiteľnej podobe z archívnych regálov von - medzi verejnosť. Prvý zborník vyšiel v roku 1998 a obsahoval prednášky zo 4.ročníka seminára, odvtedy už vychádza pravidelne každý rok. V roku 2014 získal zborník výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá v kategórii menšia publikácia.
Za uplynulých 20 rokov odznelo približne 120 prednášok. Program seminárov býva rôznorodý, pričom sa snažíme, aby reflektoval najnovšie výskumy - prednosť majú poznatky získané
práve v roku konania seminára. Doposiaľ už bolo predstavené celé spektrum architektonických
pamiatok od meštianskej a sakrálnej architektúry, cez kaštiele a hrady až po opevnenia a ďalšie
stavby. Pozornosť sa venuje všetkým slohovým obdobiam od stredoveku po súčasnosť, pričom
vítame všetky zaujímavé témy od drobného umelecko -historického detailu sa až po urbanizmus
miest.
Z cyklu podujatí sa svojím rozsahom a odborným prínosom vymykal seminár, ktorý sa konal
v roku 2008 ako dvojdňová konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 770. výročia
udelenia práv slobodného kráľovského mesta Trnave. Z podujatia pod názvom: „Trnava a počiatky stredovekých miest“ sme v roku vydali 150 stranový rovnomenný zborník (č.12), ktorý mapuje
problematiku z pohľadu historikov, archeológov a stavebných historikov.
Pokiaľ ide o organizáciu seminárov, máme ešte v čerstvej pamäti, ako sme pre prvých 10
ročníkov hľadali vhodnú sálu, až nás napokon už nastálo prichýlila kvalitne technicky vybavená
zasadačka Mestského úradu v Trnave. Prvé dva ročníky sme absolvovali v pivničnom priestore
Západoslovenského múzea Trnava a v roku 2002 v jeho koncertnej sieni. Úžasnú atmosféru
mala trnavská synagóga Status quo, ktorá seminár prichýlila v rokoch 1997- 2001.
Semináre, ako aj zborníky sú od počiatku dielom viacerých inštitúcií. Vydavateľom zborníka je
Krajský pamiatkový úrad Trnava pod záštitou Pamiatkového úradu SR Bratislava, ktorý zároveň
financuje redakciu zborníka. Sálu na konanie podujatí poskytuje Mestský úrad Trnava, ktorý finančne zabezpečuje tlač zborníka. Zborníky sa tlačia v trnavskej tlačiarni Rotap.
Zborníky formátu A4 mávajú v priemere okolo 60 strán a vychádzajú v čierno-bielom vyhotovení. Všetky čísla je možné nájsť aj na webovej stránke:
http://www.trnava.sk/sk/clanok/zborniky-zo-seminarov-pamiatky-trnavy-a-trnavskeho-kraja
Jaroslava Žuffová
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Obsah zborníkov Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č. 7–16
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 7/2004
ŽUFFOVÁ, Jaroslava: K desaťročnému jubileu seminára “Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“, s.3.
Obsah zborníkov Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č.1 - 6, s.4.
FAŠANGOVÁ, Ľubica: Goyova freska v sakrálnom priestore, s. 5-8.
STANÍK, Ivan – URMINSKÝ, Jozef: Nálezy drevozemných objektov na Hviezdoslavovej ulici 12 v Trnave.
Výsledky archeologického výskumu, s. 9-28.
HUNKA, Ján: Nálezy mincí z Trnavy a ich prínos k poznaniu dejín mesta, s.29-34.
RÁBIK, Vladimír: Hospites de Tyrna -Vývoj národnostnej štruktúry Trnavy v stredoveku, s.35-46.
KRUPA, Vladimír - KLČO, Marián: Starý kláštor v Piešťanoch, archeologický výskum lokality v rokoch 19911994, s.47-53.
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8/2005
KAZIMÍR, Milan: Nálezy zistené počas obnovy fasád mestskej veže v Trnave, s.3-10.
ZACHAROVÁ, Daniela: Objav gotickej exteriérovej maľby, s.11-16.
BAXA, Peter – GLASER-OPITZOVÁ, Renáta: Prvé výsledky výskumu cintorína pri kostole sv. Margity
v Kopčanoch, s.17-26.
ŽUFFOVÁ, Jaroslava: K novým poznatkom o počiatkoch a premenách stredovekého kostola zo „Starého
kláštora“ v Piešťanoch, 27-38.
ORIŠKO, Štefan: K problematike stavebnej plastiky stredovekého kostola v Piešťanoch
Kameňosochárske fragmenty z piešťanského kostola v zahraničných zbierkach,s.39-46.
KRUPA, Vladimír – KLČO, Marián: Starý kláštor v Piešťanoch – archeologický výskum lokality v roku
2004,s.47-50.
HUNKA, Ján – SAMUEL, Marián –BIELICH, Mário: Nové nálezy z hradu Ostrý Kameň, s.51-58.
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 9/2006
ŽUFFOVÁ, Jaroslava – ZACHAROVÁ, Daniela: Prvé výsledky výskumu kostola sv. Mikuláša v Trnave,
s.3-16.
ORIŠKO, Štefan: K problematike výskumu stavebnej plastiky kostola sv. Mikuláša v Trnave, s.17-26.
KLAČANSKÁ, Katarína: Vitráže z farského kostola sv. Mikuláša v Trnave, s.27-32.
DUNAJSKÁ, Anna – MACURA, Roman : O Majiteľoch a obyvateľoch domu na Štefánikovej ul. č.7 v Trnave od 16. stor. po súčasnosť, s.33-40.
RAGAČ, Radoslav: Zariadenie seredského kaštieľa v polovici 19. storočia, s.41-46.
GRZNÁR, Peter – KRAVJAROVÁ, Katarína – RIDEGOVÁ, Laura: „Husitské hradby“ – opevnenie z obce
Prietrž, okr. Senica, s.47-52.
BEDNÁR, Peter – VAJDÍKOVÁ, Klaudia – STEHLÍKOVÁ, Jana: Záchranný archeologický výskum v Skalici,
s.53-58.
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 10/2007
URMINSKÝ, Jozef: Slovanské hrobové nálezy z 9.- 10. storočia z historického jadra Trnavy, s.3-6.
RÁBIK, Vladimír: Topografia mesta Trnava v stredoveku, s.7-16.
TERRAY, Miroslav – PAŠTEKA, Roman: Využitie geofyzikálnych metód merania pri vyhľadávaní podzemných objektov na príklade Kostola sv. Mikuláša v Trnave, s.17-24.
RADVÁNI, Hadrián: K identifikácii neprístupných krýpt pod Dómom sv. Mikuláša, s.25-28.
KAZIMÍR, Milan: K obnove meštianskeho domu na Kapitulskej ulici č.19 v Trnave – objavené hodnoty,
s.29-38.
ZACHAROVÁ, Daniela: Výsledky reštaurátorského výskumu uličného krídla jezuitského (bývalého trinitárskeho) kláštora na Štefánikovej ulici v Trnave a objav barokovej nástennej maľby, s.39-46.
RÁBIKOVÁ, Zuzana: Mapa Hlohovca z roku 1856, zabudnutý archívny prameň k dejinám mesta, s.47-50.
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 11/2008
HOŠŠO, Jozef: Komplex stredovekých drevozemných a drevených stavieb v Trnave na Hviezdoslavovej
ulici, s.3-10.
HRNČIARIK, Erik – KUZMOVÁ, Klára: Výsledky archeologického výskumu v južnej predsieni Kostola sv.
Mikuláša v Trnave, s.11-16.
HUNKA, Ján: Historický význam mincí nájdených pri výskume Kostola sv. Mikuláša v Trnave, s.17-20.
GRZNÁR, Peter – ČÁNI, Ján: Dve stredoveké pece v historickom jadre mesta Trnava, s.21-28.
RÁBIKOVÁ, Zuzana – MACURA, Roman – KAZIMÍR, Milan: Záhradný pavilón Spiegelsaal v Trnave – nový
pohľad na pamiatku, s. 29-38.
PIVKO, Daniel: Dekoračné a stavebné kamene kostolov centra Trnavy, s.39-46.
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HORŇÁČKOVÁ, Alžbeta: Dobrovodský kameň. K novým poznatkom o zdroji a ťažbe, s. 47-48.
KVETANOVÁ, Gabriela: Obnova hotela Thermia Palace a balneoterapie Irma v Piešťanoch, s.49-58.
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12/2009
ROHÁČ, Juraj: Trnavské mestské privilégiá, s.5-12.
MARSINA, Richard: Porovnanie podmienok vzniku Trnavy a slovenských miest, s.13-16.
URMINSKÝ, Jozef: Osídlenie a netrvanlivá zástavba v počiatkoch mesta Trnava, s.17-22.
STANÍK, Ivan: Pôvodný zámer výstavby stredovekého opevnenia Trnavy a jeho postupná realizácia, s.
23-46.
ŽUFFOVÁ, Jaroslava: Doplňujúce poznatky k typu primárneho murovaného meštianskeho domu Trnavy,
s. 47-66.
LUKAČKA, Ján: Trnava a Matúš Čák Trenčiansky, s. 67-68.
CHOROWSKA, Malgorzata: Kráľovské mestá v Sliezsku. Parcelácia. Pôdorysný plán. Prvé meštianske
domy, s. 69-78.
VEGH, Andras: Parcela a systém parciel maďarského kráľovského mesta založeného v 13. storočí – na
príklade Budy, s. 79-86.
MERTA, David – PEŠKA, Marek: Brno 13. století ve vztahu ke střednímu Podunají, s.87-102.
PROCHÁZKA, Rudolf: Otázka předlokačního a lokačního Brna v konfrontaci písemných a archeologických
pramenů, s. 103 -112.
BEDNÁR, Peter – RUTTKAY, Matej: Stredoveká Nitra vo svetle doterajších poznatkov, s.113-120.
PIIRAINEN, Ilpo, Tapani Začiatky a raný vývoj stredoslovenských miest podľa archívnych prameňov, s.121124.
SULITKOVÁ, Ludmila: Porovnání výsadních práv českých a slovenských měst ve 13. století, s. 125-134.
ORIŠKO, Štefan: Stredoveká architektúra mendikantov v Trnave a v ďalších mestách na Slovensku. Poznámky k architektúre žobravých reholí, s.135-144.
MORAVČÍK, Štefan: Príspevok archeológie na osvetlení začiatkov mesta Žilina, s.145-54.
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 13/2010
KUZMOVÁ, Klára – HRNČIRIK, Erik: Archeologický výskum románskeho karnera a exteriéru Baziliky sv.
Mikuláša v Trnave, s. 3-10.
HUNKA, Ján: Nové mince z výskumu Kostola sv. Mikuláša v Trnave v rokoch 2008-2009, s.11-14.
ŽUFFOVÁ, Jaroslava: K najstarším sakrálnym stavbám Trnavy, architektonicko-historická analýza murovaných objektov, odkrytých archeologickým výskumom v okolí Baziliky sv. Mikuláša, s.15-28.
PIVKO, Daniel – HORNÁČKOVÁ, Alžbeta: Petrografické vyhodnotenie vzoriek z archeologického výskumu Baziliky sv. Mikuláša a karnera v Trnave, s.29-34.
GOJDIČ, Ivan: Výsledky čiastkového pamiatkového výskumu Kostola sv. Heleny v Trnave, s. 35-44.
RAGAČ, Radoslav: Programy slávnostných príchodov Ostrihomských arcibiskupov do Trnavy v 18. storočí,
s.45-50.
TIBENSKÝ, Martin: Organizácia obrany mesta Trnavy v stredoveku, s.51-54.
PIVKO, Daniel: Unikátna kamenná výzdoba Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, s.55-60.
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 14/2011
KAZIMÍR, Milan – RÁBIKOVÁ, Zuzana – KONDLOVÁ, Mariana: K histórii a obnove tzv. Kačerovho majera
v Trnave, s.3 -10.
URMINSKÝ, Jozef – NOVOSEDLÍK, Peter – HUNKA, Ján: Nový poklad viedenských fenigov z Trnavy,
s.11-14.
ČÁNI, Ján: Príspevok k dejinám trnavského tehliarstva v období novoveku, s.15-22.
GRZNÁR, Peter – ZELINA, Marek: Bastiónové opevnenie kaštieľa v Holíči, s.23-30.
GOJDIČ, Ivan : Pamiatkový výskum tzv. Tabačiarne a Koniarne v areáli holíčskeho kaštieľa, s. 31-38.
ZVEDELOVÁ, Kristína – HAVIAROVÁ, Michaela: Stavebno-historický vývoj Kostola sv. Petra a sv. Pavla v
Cíferi - Páci s dôrazom na románske stavebné etapy, s.39-46.
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 15/2012
RÁBIK, Vladimír: Trnavské panstvo. Sídliskový a správny rozsah Trnavy do polovice 13. storočia, s.3 -10.
ZACHAROVÁ, Daniela: Krovy Baziliky sv. Mikuláša v Trnave, s.11-18.
MEDVECKÝ, Jozef: Klenbové fresky Univerzitného kostola sv. Jána Krstiteľa a otázka ich autorstva, s.1926.
KUČERA, Peter: Historický vývoj vlastníckych vzťahov Stephanea, s.27-30.
SABADOŠOVÁ, Elena: Informácia o nálezoch na uličných fasádach bývalého Stephanea v Trnave, s.3136.
PUŠKÁR, Juraj: Seminár sv. Štefana (Stephaneum) v Trnave – reštaurovanie uličných fasád, s.37- 42.
MACURA, Roman: Trnavské kaviarne a kaviarnici v rokoch 1750 – 1850, s.43-48.
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Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 16/2013
KVETANOVÁ, Gabriela: Urbanizmus historického jadra Trnavy do vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie, s.3-14.
KAZIMÍR, Milan: Historické jadro Trnavy po vyhlásení za mestskú pamiatkovú rezerváciu, s.15-24.
GREGOROVÁ, Jana: Zhodnotenie obnovy Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava za posledné dve desaťročia, s.25-30.
ORIŠKO, Štefan: Stredoveká sochárska výzdoba západného portálu farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave - nálezy a hypotézy, s. 31-38.
JURČOVÁ, Simona: Reliéfna výzdoba architektúr v romantickom parku kaštieľa vo Voderadoch, s.39-46.
JANURA, Tomáš: Nové poznatky k histórii kaštieľa vo Veľkej Sarve (Rohovciach), s.47-54.
PETROVIČ, Rastislav: Kaštieľ v Rohovciach a jeho areál v poslednej štvrtine 18. storočia, s.55-58.

6

Daniela Zacharová

V

jesenných mesiacoch roku
2013 som vykonala obhliadkový prieskum krovových konštrukcií
jednotlivých krídel stavebného komplexu bývalej Trnavskej univerzity.
Areál, situovaný v severovýchodnej
časti historického jadra mesta, vznikol na mieste stredovekého kláštora
postupnou výstavbou jednotlivých
krídiel v priebehu 17.stor. (obr.1,2)
S ohľadom na nové poznatky
týkajúce neočakávanej starobylosti
jestvujúcich krovových konštrukcií
farského kostola sv. Mikuláša v Trnave,1 sa naša pozornosť zamerala aj na strešné konštrukcie areálu
barokovej Trnavskej univerzity.
Cieľom prieskumu bolo overiť, či sú
v areáli zachované historické krovy
a ak áno, či je možnosť, že by aspoň
časť z nich pochádzala ešte z doby
vzniku areálu – zo 17. stor. V rámci
komplexu budov bývalej Trnavskej
univerzity nebol okrem umelecko
- historického výskumu stredného
dvorového krídla2 a operatívneho
prieskumu západného krídla3 vykonaný pamiatkový výskum na ďalších
krídlach, preto doterajšie poznatky

Výsledky predbežného prieskumu krovov areálu
bývalej Trnavskej univerzity
o vývoji celku zväčša vychádzajú
z archívnych prameňov.
Východné krídlo
Vznik východného krídla areálu
univerzity (na obr. 2 označené ako
A) je v literatúre kladený do obdobia
rokov 1643 – 1652 (hoci prvé práce
na budovaní základov boli zahájené
už v roku 1636).4 Krídlo, situované
severo - južným smerom za presbytériom Kostola sv. Jána Krstiteľa, je
zastrešené plytkou sedlovou strechou, ktorá je na severnej strane
ukončená murovaným štítom. Štít
oddeľuje podkrovie krídla od podkrovia kolmo naň napojenej strechy severného krídla. Už pomerne
plytký sklon zastrešenia poukazoval na prítomnosť relatívne mladej
krovovej konštrukcie, pretože sklony striech s podobnými uhlami sa
začínajú vyskytovať až od 19.stor.
A skutočne, obhliadkou bola zistená už moderná väznicová konštrukcia. (obr.3) Pozostáva z 21 plných
priečnych väzieb, vždy s troma
medziľahlými väzbami. Základom
plnej priečnej väzby je väzný trám

s dvojicou krokiev, ktoré sú približne
v strede výšky osedlané na stredové väznice ukončujúce stĺpiky postranných stojatých stolíc. Stĺpiky,
po stranách vzoprené diagonálnymi
podkrokvovými vzperami, sú navzájom rozoprené horizontálnou rozperou. Stĺpik s podkrokvovou vzperou
a krokvou, ako aj krokvy pod hrebeňom sú vzájomne stužené dodatočne vloženými novodobými klieštinami. V konštrukcii sú použité ešte
tradičné tesárske spoje, istené drevenými kolíkmi. Tesárske značenie
tvoria tesané rímske číslice, pričom
číslovanie postupuje vzostupne od
južného štítu na sever.
Z typologického hľadiska ide už
o schému modernej inžinierskej
konštrukcie, ktorá sa začala uplatňovať približne od polovice 19. stor.
Krov východného krídla môžeme
teda rámcovo zaradiť do obdobia
nateraz neznámej úpravy objektu,
realizovanej niekedy v období 2.
pol. 19.stor. Avšak bez doloženia
archívnym prameňom bude možné
presnejšie určiť dobu vzniku dendrochronologickým výskumom.

Obr.1. Celkový pohľad na univerzitný areál z veže Baziliky sv. Mikuláša.
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Obr.2. Pôdorys univerzitného areálu, 18. stor., s doplnením označenia krídel
autorkou. A - východné krídlo, B - západné krídlo, C- severné krídlo, D - východný výbežok severného krídla.

Obr.3. Východné krídlo, schéma plnej priečnej väzby a úseku pozdĺžnej väzby.

Obr.4. Juhozápadný pohľad na západné krídlo.
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Západné krídlo
Odlišná situácia z hľadiska uplatnenia typu krovových konštrukcií
sa nachádza nad západným krídlom (na obr.2 označené ako B).
Ide o stavebnú časť, ktorá bola do
dnešnej podoby upravená podľa
projektu F. A. Hillebrandta začiatkom
70. rokov 18.stor.5 Nad touto časťou
sme zistili v porovnaní s východným
krídlom starší typ krovových konštrukcií, predstavujúcich barokové
krokvovo - hambalkové vešadlové
konštrukcie s postrannými ležatými
stolicami. Táto schéma je v rozsahu dĺžky pôdorysu krídla zastúpená
troma čiastočne modifikovanými variantmi. Nad západným krídlom sa
nachádzajú dva odlišné typy zastrešenia – manzardová strecha nad
južnou časťou pôdorysu a na ňu zo
severnej strany nadväzujúca sedlová strecha zvyšku krídla. (obr.4)
Manzardová strecha bola vybudovaná nad dnes už nejestvujúcou
spoločenskou sálou najvyššieho podlažia, ktorú zrušili mladšie
stavebné úpravy v priebehu v 19.
stor.6 Strecha je vytvorená na obdĺžnikovom pôdoryse s orientáciou pozdĺžnej osi v severojužnom
smere. Na obvodových múroch sú
nad úrovňou podlahy podkrovia zachované zvyšky výtvarnej výzdoby
v podobe profilovanej korunnej
rímsy, pozostatkov pilastrov a ich
hlavíc aj s fragmentmi pôvodnej
povrchovej úpravy (žlto-bordového
mramorovania). Na čelnej - južnej
stene sú tesne nad podlahou badateľné hrany záklenkov dodatočne zamurovaných vrchných častí
okien. (obr.5,6)
Krov tvorí historická krokvovo
- hambalková konštrukcia vytvorená ako pravá manzarda, ktorá bola
koncom 20. stor. dodatočne stužená
vložením nových doplňujúcich prvkov. Obsahuje päť plných priečnych
väzieb, vždy s troma medziľahlými
medzi nimi. Ide o trojetážový vešadlový krov s dvoma úrovňami hambalkov. V spodnej etáži je situovaná
postranná ležatá stolica v priečnom
smere stužená párom diagonálnych
vzpier. V hornej etáži sa nachádza
stojatá stolica doplnená dvoma pármi diagonálnych vzpier, ktoré vyvesujú prostredníctvom centrálneho
zdvojeného stĺpika – vešiaka väzný
trám. Väzný trám sa však nenachádza v tradičnej prahovej polohe, ale
vo zvýšenej úrovni nad štvorbokou
väznicou. Takéto riešenie sa zvykne
nachádzať v podkroviach kostolov
kde rub vrcholu klenby presahuje
nad úroveň koruny múrov. Vysunutie väzných trámov teda vypovedá
o pôvodnom spôsobe zastropenia

zrušenej sály formou klenby. Keďže sa zo spodnej strany vyvýšených
väzných trámov nachádzajú pravidelné stopy po klincoch, čiastočne
aj s klincami samotnými (obr.7), je
zrejmé, že sála mala nad úrovňou
fabiónovej rímsy drevenú doskovú
klenbu, riešenie ktorej bolo súčasťou konštrukcie krovu. (obr.8)
Na manzardovú strechu zo severnej strany nadväzuje sedlová
strecha zvyšnej časti západného
krídla. Z dnešnej vzájomnej pozície
týchto dvoch odlišných konštrukcií
sa nedá jednoznačne určiť, ktorá
z nich vznikla skôr, no začiatok číslovania väzieb krovu sedlovej časti
strechy, rešpektujúci rozsah manzardy by snáď mohol poukazovať
na ich súčasný vznik.
Základom krovu sedlovej strechy
je väzný trám s dvojicou krokiev,
ktoré sú v dvoch rôznych výškových
úrovniach rozoprené hambalkami.
Pod nižším hambalkom sa v spodnej etáži krovu nachádza vzperadlo
ležatej stolice, ktoré tvoria postranné ležaté stĺpiky, rozoprené priamo
pod hambalkom situovanou horizontálnou rozperou. Hambalok a ležaté
stĺpiky sú v priečnom smere navzájom zavetrené šikmými pásikmi.
V pozdĺžnom smere je krov stužený
systémom väzníc (päťbokou prahovou, štvorbokou stredovou a päťbokou stredovou), rámami stolíc (ležatej zavetrenej nohavicovými vzperami a stojatej). V rozsahu tridsiatich
deviatich priečnych väzieb od juhu
(v rámci ktorých sa nachádza deväť
plných väzieb) sa v druhej etáži nachádza aj stojatá stolica. Jej stĺpiky
ktorej sú v priečnom smere stabilizované diagonálnou podkrokvovou
vzperou, prechádzajúcou z nižšieho hambalku plátovaním cez stĺpik
a druhý hambalok až do stredového
zdvojeného stĺpika - vešiaka, spolu
s ktorým vytvára vešadlo. (obr.9)
Dôležitý je nález dátumu 1776
napísaný ceruzou na východnej
strane vešiaka väzby č. XXV, určujúci dobu vzniku konštrukcie.
(obr.10)
Nad zvyšnou časťou pôdorysu
západného krídla (t.j. v rozopätí posledných 33 priečnych väzieb obsahujúcich deväť plných väzieb) sa
nachádza typologicky zhodná konštrukcia, i keď líšiaca sa niekoľkými
detailmi od vyššie popísanej. Základným rozdielom je posun oboch
hambalkov do vyššej polohy pri zachovaní rovnakého sklonu a výšky
strechy a tiež absencia stojatej stolice v druhej etáži, pričom pozdĺžne
stuženie v tejto výškovej úrovni zabezpečuje pozdĺžna rozpera vešiakov, situovaná v úrovni spodného

Obr.5. Pohľad do podkrovia manzardovej strechy.

Obr.6. Zvyšky profilovanej rímsy interiérových stien pôvodnej spoločenskej
sály, s oblúkom okenného záklenku
zachovaného nad dodatočne vloženým rovným stropom.

Obr.7. Spodná strana väzného trámu s detailom pôvodných klincov a
so zvyškom stropnej dosky.

Obr.8. Schéma plnej priečnej väzby krovu manzardovej strechy s hypotetickým
náznakom možného riešenia dreveného klenbového stropu.

Obr.9. Západné krídlo, schéma plnej priečnej väzby južnej časti krovu sedlovej
strechy.
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Obr.10. Západné krídlo, datovanie
južnej časti krovu sedlovej strechy.

Obr.11. Západné krídlo, schéma plnej priečnej väzby severnej časti krovu.
mohli realizovať rôzne tesárske skupiny, pracujúce naraz na zastrešení
krídla z dôvodu rýchlejšieho postupu
výstavby.
Rovnaký typ krokvovo - hambalkového krovu, avšak len s jednou
úrovňou hambalkov, s centrálnym
vešiakom, s postrannými ležatými
stolicami v spodnej etáži a s diagonálnymi podkrokvovými vzperami
(bez stojatej stolice) sa nachádza aj
nad krídlom bývalej tlačiarne, nadväzujúcom na západné krídlo, aj nad
stredným dvorovým krídlom.7

Obr.12. Severné krídlo, schéma plnej priečnej väzby západnej časti krovu.

Obr.13. Severné krídlo, schéma plnej priečnej väzby strednej časti krovu.
hambalku. (obr.11)
Tesárske značenie tejto časti
krovu tvoria taktiež tesané rímske
číslice, avšak na rozdiel od vedľajšej konštrukcie je využitý duálny
systém značenia, kde vzostupne
- smerom od juhu na sever postupuje na krokvách celkové číslova10

nie väzieb (I – XXXIII) a popri tom
sú v tom istom smere samostatne
číslované aj jednotlivé plné priečne
väzby (I – VIIII). Vzhľadom na nie
zásadný konštrukčný rozdiel je možné, že obe časti sedlovej strechy
západného krídla vznikli v rovnakom
časovom období, pričom každú časť

Severné krídlo
Severné krídlo (na obr.2 označené ako C), kolmé na západné
krídlo uzatvára zo severnej strany
dve vnútorné nádvoria areálu. Je
zastrešené sedlovou strechou, ktorá
má nad celým pôdorysom rovnaký
sklon strešných rovín i výšku hrebeňa. Krovová konštrukcia obsahuje
73 priečnych väzieb, z toho je 19 plných priečnych väzieb, medzi ktorými sú vždy po tri medziľahlé väzby.
Celý podkrovný priestor je približne
v tretine dĺžky v smere od západu
(konkrétne medzi siedmou a ôsmou
plnou priečnou väzbou) predelený
protipožiarnym murovaným štítom,
avšak konštrukcia krovu ním nie je
predelená, drevené prvky prechádzajú murivom.
I nad týmto krídlom, hoci jeho
strecha má po celej dĺžke rovnaký sklon strešných rovín i výšku
hrebeňa, sa podobne, ako nad západným krídlom uplatňuje niekoľko
konštrukčných variácií barokovej
schémy krovu. Od západu začína
trojetážová konštrukcia s dvoma
úrovňami hambalkov, s centrálnym
jednoduchým vešiakom, s postrannými ležatými stolicami v spodnej
etáži a s diagonálnymi podkrokvovými vzperami bez stojatej stolice

v hornej etáži. Pritom v plných priečnych väzbách absentujú hambalky
v druhej úrovni (v medziľahlých sa
nachádzajú). Smerom k východu
pokračuje krov jednoduchou trojetážovou konštrukciou s dvoma úrovňami hambalkov a s postrannými
ležatými stolicami v spodnej etáži.
Na ňu nadväzuje posledný úsek
s trojetážovou konštrukciou s dvoma úrovňami hambalkov, s centrálnym zdvojeným vešiakom, s postrannou ležatou stolicou v spodnej
etáži. V hornej etáži je stojatá stolica s diagonálnymi podkrokvovými
vzperami, aká sa nachádza v južnej
časti sedlovej strechy západného
krídla. (obr.12,13,14)
Akoby samostatnú súčasť severného krídla tvorí krídlo, vybiehajúce
východným smerom (na obr.2 je
označené ako D). Tento výbežok je
odčlenený murovaným štítom a odlíšený od zvyšku severného krídla
výškovou úrovňou. A práve v ňom
bol zistený najhodnotnejší krov univerzitného areálu. Pozostáva z 37
priečnych väzieb. Z nich je 9 väzieb
plných, medzi ktorými sú vždy po
tri medziľahlé, avšak aj prostredná
z trojice medziľahlých väzieb má
väzný trám. Väzný trám sa teda
nachádza v každej druhej priečnej
väzbe. Ide o historickú krokvovo hambalkovú trojetážovú konštrukciu
s dvoma úrovňami hambalkov, s postrannou ležatou stolicou v spodnej
etáži a s centrálnym hrebeňovým
rámom s pätnými vzperami a s klasovými vzperami. (obr. 15,16)
Ležatá stolica v spodnej etáži sa
veľmi nelíši od ležatých stolíc popisovaných konštrukcií ostatných
častí objektu. Ležaté stĺpiky rozopiera tesne pod hambalkom situovaná rozpera, s ktorou sú stužené
pásikmi. Hrany pásikov aj stĺpikov
v mieste prechodu prvku do zhrubnutej hornej časti sú však dekoratívne vyrezávané. (obr.17) Ležaté
stĺpiky sú v pozdĺžnom smere okrem
väzníc (päťbokej prahovej, stredovej
a štvorbokej prostrednej) zavetrené systémom ondrejských krížov.
(obr.18)
Stredové zvislé stĺpiky centrálneho hrebeňového rámu, vyrastajúce
z pozdĺžneho prahového trámu sú
v priečnom smere pri päte stĺpika
stabilizované krátkymi pätnými vzperami a v úrovni hambalkov dvojicou
klasovitých vzpier. Pozdĺžne stuženie zabezpečujú ondrejské kríže
s pozdĺžnymi rozperami, situované
pod oboma hambalkami. (obr.19)
Diagonálne prvky ondrejských krížov vychádzajú z prahového trámu,
navzájom sa križujú v úrovni medzi
oboma hambalkami (v priečnych

Obr.14. Severné krídlo, pohľad na plnú priečnu väzbu západnej časti krovu.

Obr.15. Východný výbežok severného krídla, celkový pohľad na krov západným smerom.
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Obr.16. Východný výbežok severného krídla, schéma plnej priečnej väzby krovu. a. krokva, b. väzný trám, c. pomúrnica, d. výmena, e. hambalok, f. ležatý
stĺpik, g. rozpera ležatých stĺpikov, h. pásik, i. prahová päťboká väznica, j.
stredová štvorboká väznica, k. stredová päťboká väznica, l. prvky postranného ondrejského kríža, m. centrálny stĺpik, n. prahový trám, o. pätná vzpera,
p. klasová vzpera, r. prvok ondrejského kríža hrebeňového rámu, s. pozdĺžna
rozpera, t. námetok, u. dodatočná novodobá klieština.

Obr.17. Východný výbežok severného krídla, dekoratívne upravené hrany ležatého stĺpika.

Obr.18. Východný výbežok severného krídla, pozdĺžne zavetrenie ležatých stĺpikov formou ondrejských krížov.
osiach medziľahlých väzieb s väzným trámom).
Tradičné tesárske spoje (čapy,
dlaby, kampy, pláty a starší typ rybinových plátov s oblúčikovým vybratím) sú istené drevenými kolíkmi.
Tesárske značenie tvoria tesané
rímske číslice s mesiačikovou kontramarkou, rozlišujúcou protiľahlú
stranu priečnych väzieb. Systém
číslovania od I po XXXVII smeruje
vzostupne od východného štítu.
Výskyt prvkov ako sú klaso12

vé vzpery, hrebeňový rám, pätné
vzpery, systém ondrejských krížov,
zhustený počet väzných trámov, či
archaický typ rybinových plátov poukazuje na starší typ konštrukčného
riešenia krovovej konštrukcie, charakteristickej pre obdobie renesancie a neskorej renesancie, predovšetkým pre obdobie 16. a 17.stor.,8
hoci základ takejto schémy sa začína vyskytovať už v období neskorej
gotiky. (obr.20)
Záverom možno zhrnúť, že nad

komplexom krídel bývalej Trnavskej
univerzity sa vyskytujú tri odlišné
schémy krovových konštrukcií, charakteristické pre rozdielne časové
obdobia od 17. cez 18. až po 19.
stor., pričom až na krov východného
výbežku vystupujúceho z konca severného krídla je na základe zistenej
typológie väčšina jestvujúcich krovov zaraditeľná do bližšie neurčeného obdobia 18.stor. Výnimku tvorí
krov západného krídla so zachovaným vročením 1776, ktoré konštruk-

ciu jednoznačne datuje. Datované
zastrešenie západného krídla bolo
akiste ukončením už spomínanej
prestavby tejto časti areálu podľa
projektu F. A. Hillebrandta. S ohľadom na jeho podobnosť s ostatnými
konštrukciami sa javí, že i barokové
krovy ďalších krídel mohli vzniknúť
okolo tohto obdobia, do úvahy však
môžu prichádzať aj iné časové úseky
18.stor., napr. obdobie úpravy fasád
stredného dvorového krídla z roku
1716.9 Presnejšie časové zaradenie
je totiž vzhľadom na absenciu spoľahlivo datovateľných prvkov v rámci
typológie krovov 18.stor. takmer nemožné. No s predpokladom väčších
zásahov v období tesne pred, či po
presťahovaní univerzity do Budína
(1777) sme neuvažovali. Javí sa
však, že i potom - v čase fungovania Kráľovskej akadémie, mohli byť
na vyprázdnených univerzitných budovách vykonávané akési úpravy,
výsledkom ktorých bol aj datovaný
krov nad západným krídlom. To, že
aj ďalšie stavby sa opravovali po
odchode univerzity potvrdzuje napr.
existencia barokového krovu nad
východným krídlom Mariánskeho
seminára (Marianeum) na Hollého
ul., datovaného rokom 1778.10
Samostatnú a mimoriadnu hodnotu predstavuje krovová konštrukcia, ktorá bola zistená vo vybiehajúcom východnom úseku severného
krídla. Ide o neskororenesančnú formu, aká nebola doteraz nikde v rámci Trnavského kraja zistená. A hoci
zatiaľ nie je známa doba jej vzniku,
vzhľadom na typologické riešenie
sa dá usudzovať, že musela vzniknúť v priebehu 17.stor., do ktorého
býva vznik severného krídla kladený,11 resp. na prelome 17. a 18.stor.,
najneskôr však na začiatku 18.stor.
V našom prípade teda ide o pôvodný krov, pochádzajúci z obdobia
výstavby východného pokračovania
severného krídla. Ak sa podarí zistiť
datovanie tohto krovu dendrochronologickou metódou (určujúcou vek
dreva), bude to zároveň informácia
o dobe výstavby východného výbežku severného krídla . Už teraz možno
konštatovať, že po krove južnej veže
a hlavnej lode Baziliky sv. Mikuláša
v Trnave ide o tretí najstarší známy
zachovaný krov nielen v rámci mesta, ale i celého Trnavského kraja.
Neočakávaným poznatkom prieskumu je tiež zistenie pôvodného
zaklenutia drevenou klenbou nad

Obr.19. Východný výbežok severného krídla, centrálna rámová stolica pozdĺžne stužená ondrejskými krížmi.

Obr. 20. Raduň, severná Morava, Kostol Najsvätejšej Trojice. Schéma priečnej
a pozdĺžnej väzby krovu nad loďou, dendrochronologicky datovaného rokom
zoťatia použitých drevín 1598/99.
bývalou spoločenskou sálou západného krídla, ktorá sa priamo viazala
na konštrukciu krovu manzardovej
strechy.
Prvý predbežný prieskum krovov
areálu bývalej Trnavskej univerzity
priniesol viacero nových poznatkov. Pre komplexný pohľad na vývoj
týchto konštrukcií však bude nutné
zrealizovať ich podrobný výskum

spolu s dendrochronologickým vyhodnotením, ktoré môže pomerne
presne ohraničiť dobu vzniku jednotlivých konštrukcií.
Fotografie a kresby: autorka
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Die Ergebnisse der Untersuchungen
des Dachstuhls der ehemaligen Universität von Tyrnau/Trnava
Die nähere Betrachtung der Entwicklung der Dächer und ihrer Konstruktion
bringt interessante, nicht alltägliche und
grundlegende Informationen, die häufig
ergänzend und bestimmend für die Geschichte der baulichen Entwicklung des
konkreten historischen Objekts sind.
In den Komplexen der ehemaligen Tyrnauer/Trnavska Universität wurden erhaltene historische Dachstuhlkonstruktionen
festgestellt. Hier treten drei unterschiedliche Konstruktionsschemen auf, die cha-

rakteristisch für unterschiedliche Zeiträume sind, und zwar für das 17., 18. und 19.
Jh., wobei die Mehrzahl der erhaltenen
Dachstühle sich auf der Grundlage ihrer
Typologie einem nicht näher bestimmten
Zeitraum im 18. Jh. zuordnen lässt. Eine
Ausnahme bildet der Dachstuhl des Westflügels, der eindeutig mit der Inschrift auf
einem Setzholz mit 1776 datiert ist.
Aus typologischer Sicht ist die für das
17. Jh. charakteristische Konstruktion,
die sich am östlichen Ende des Nordflügels befindet, außerordentlich wertvoll.
Zusammen mit dem Dachstuhl des Südturms und des Hauptdachstuhls der Basi-

lika zu St. Nikolaus in Tyrnau (1570, 1606)
gehört er zu den ältesten bekannten und
erhaltenen Dachstuhl-Konstrukionen nicht
nur im Rahmen der Stadt Tyrnau/Trnava,
sondern auch des gesamten Verwaltungsbezirks Tyrnau.
Das unerwartete Erkenntnis betrifft die
Untergegangene Einwölbung des ehemaligen Gemeinschaftssaals des Westflügels mit einem Holzgewölbe, das unmittelbar mit der Dachstuhlkonstruktion des
Mansardendachs verbunden gewesen ist.

Abbildungen
Abb. 1. Gesamtansicht des Areals der
Universität Tyrnau/Trnava vom Turm der
Basilika zu St. Nikolaus aus.
Abb. 2. Grundriss des Areals der Universität, 18. Jh. mit ergänzender Kennzeichnung der Flügel durch die Autorin.
A - Ostflügel, B - Westflügel, C- Nordflügel, D - östliche Auskragung des Nordflügels.
Abb. 3. Ostflügel, Schema der Dachrahmenquerverbindung und eines Abschnitts
des estansicht des Westflügels.
Abb. 5. Blick in den Dachstuhl des Mansardendachs.
Abb. 6. Reste eines Simses an Wänden
im Interieur des ursprünglichen
Gemeinschaftssaals mit der Wölbung
eines Fensterbogens, erhalten über der
später eingezogenen Flachdecke.
Abb. 7. Unterseite eines Spannbalkens
mit einem Detail von Originalnägeln und
dem Rest der Flachdecke.
Abb. 8. Schema der Dachrahmenquer-

verbindung des Dachstuhls des Mansardendachs mit hypothetischer Andeutung
einer möglichen Lösung der gewölbten
Holzdecke.
Abb. 9. Westflügel, Schema der Dachrahmenquerverbindung des südlichen
Teils des Giebeldachs.
Abb. 10. Westflügel, Datierung des südlichen Teils des Dachstuhls.
Abb. 11. Westflügel, Schema der Dachrahmenquerverbindung des nördlichen
Teils des Dachstuhls.
Abb. 12. Nordflügel, Schema der Dachrahmenquerverbindung des westlichen
Teils des Dachstuhls.
Abb. 13. Nordflügel, Schema der Dachrahmenquerverbindung des mittleren
Teils des Dachstuhls.
Abb. 14. Nordflügel, Blick auf die Dachrahmenquerverbindung des westlichen
Teils des Dachstuhls.
Abb. 15. Östliche Auskragung des
Nordflügels, Gesamtansicht des Dachstuhls in Richtung Westen.

Abb. 16. Östliche Auskragung des
Nordflügels, Schema der Dachrahmenquerverbindung desDachstuhls. a. Dachsparre, b. Spannbalken, c. Mauerbank, d.
Stichbalken, e. Hahnenbalken, f. liegender
Pfosten, g. Spreize der liegenden Pfosten,
h. Band, i. fünfeckige Schwellenpfette, j.
mittlere viereckige Pfette, k. mittlere fünfeckige Pfette, l. Elemente eines seitlichen
Andreaskreuzes, m. zentrales Setzholz, n.
Schwellenbalken, o. Säulenfuß, p. Klotzstrebe, r. Element des Andreaskreuzes
im Dachfirst, t. Aufschiebling, u. späteres
neuzeitliches Zangenholz.
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ôležitým a dodnes málo poznaným obdobím dejín Trnavy
je jej predurbánne obdobie. Predpokladá sa, že na oboch brehoch
Trnávky existovali pred rokom 1238
predmestské osady. Kým o situácii
na východnom brehu Trnávky sme
informovaní podrobnejšie aj vďaka postupujúcim archeologickým
výskumom, stav poznania o pôvodnej osade na západnej strane
Trnávky je dosť odlišný. Tak ako aj
v priestore dnešnej Baziliky sv. Mikuláša máme doložené románske
a gotické sakrálne stavby (Kostol
sv. Michala, karner, Kostol sv. Mikuláša), existuje snaha identifikovať
takýto typ objektov aj v západnej
časti dnešného historického centra,
predovšetkým v priestore františkánskeho kláštora.
Prvý archeologický výskum, aj
keď bez dostatočnej dokumentácie, vykonal A. Loubal v 2. polovici
30. rokov 20. storočia v priestore
južne od Kostola sv. Jakuba. Bol tu
nájdený cintorín a karner.1 Povedľa
karneru viedli dve rovnobežné steny, ktoré sa strácali pod dnešným
Kostolom sv. Jakuba. Svoje výsledky publikoval vo forme príspevku
v zborníku Trnava 1238 – 1938.
Práve tento zborník dodnes slúži
ako jediný zdroj informácií o objavených objektoch.
Táto stavba, ktorá sa nachádzala
v subpozícii voči dnešnému Kostolu
sv. Jakuba, bola bez akéhokoľvek
reálne existujúceho písomného
dokladu interpretovaná ako pozostatok po bývalom benediktínskom
kláštore.2 Existenciu benediktín-

Kostol sv. Jakuba staršieho v Trnave
Príspevok k prítomnosti Valónov na území mesta v stredoveku

skeho kláštora na západnom brehu
Trnávky spomínajú obe základné
práce o dejinách Trnavy z rokov
19893 a 2012.4 Z nich je zrejmé, že
poznanie ohľadom vzniku a pôvodu
údajného benediktínskeho kláštora
sa za 23 rokov vôbec neposunulo
vpred.5 V tejto štúdii je predložený
pokus o čiastočné rozšírenie poznania spomínanej problematiky.
Za východisko nasledujúcich
konštrukcií treba považovať patrocínium svätého Jakuba staršieho.
Ide o veľmi starý kult, ktorého počiatky sa viažu na oblasť Pyrenejského polostrova. Okolo roku 830
našiel Theodmir, biskup z Iria Flavie, v Libredóne, neskoršom Santiagu de Compostela, ostatky sv.
Jakuba staršieho.6 Odvtedy sa úcta
k svätému Jakubovi začala šíriť po
celej Európe. Z povodia Rhôny sa
správa o nájdení hrobu svätého
apoštola Jakuba rýchlo dostala do
oblasti horného Rýna a Bodamského jazera.7 Tým, že sa svätojakubský kult uchytil v tejto oblasti, dostal
možnosť rýchlo sa rozšíriť na ďalšie
územia. Rýn totiž slúžil v stredoveku ako obrovská „diaľnica“. Tak
bolo možné, že mnohé porýnske
mestá prijali kult svätého Jakuba za
svoj a stali sa východiskom pre pútnikov smerujúcich do Santiaga de
Compostela. Kult úcty k svätému
Jakubovi sa zakorenil aj v oblasti
Valónska. Dôkazom toho je napríklad výprava veľkej skupiny pútnikov už v roku 1056.8 Túto výpravu, ktorá vyrazila z Liége (Lüttich)
a Cambrais, viedol Robert, mních
z miestneho kláštora svätého Jaku-

ba menšieho. Pútnikom sa v Santiagu de Compostela podarilo získať
relikvie sv. Bartolomeja, Pankráca,
Sebastiána a predovšetkým Jakuba
väčšieho. Relikvia sv. Jakuba väčšieho, dar navarského kráľa Garciu,
sa dodnes nachádza v belgickom
Namure.9 V dôsledku toho sa patrocínium liégskeho kláštora zmenilo
a do popredia sa dostal sv. Jakub
starší.10 Zo začiatku 12. storočia
pochádza dokonca zmienka o pútnikoch smerujúcich do Santiaga de
Compostela z Moravy a Uhorska.
Boli to predovšetkým príslušníci
šľachty, keďže tak ďalekú cestu
bolo potrebné aj dobre financovať.
Títo šľachtici (rytieri) sa mali podieľať na obnove kláštorného hospicu
Santa Cristina v priesmyku Somport.11 Ba dokonca sa uvádza, že
spomenutí rytieri založili doma pre
pútnikov vlastné hospice. Z toho vyplýva, že už na prelome 11. a 12.
storočia bola v Uhorsku s určitosťou
rozšírená úcta k svätému Jakubovi.12 Rovnaký údaj platí aj pre oblasť
južného Nemecka, kde je obdobie
rozkvetu svätojakubského kultu
ohraničené rokmi 1100–1300.13
Z neskoršieho obdobia, konkrétne
z roku 1212, pochádza záznam o
neznámom uhorskom biskupovi.14
Ten mal putovať až do Santiaga de
Compostela, no smrť ho zastihla
v Namure. Bol tu pochovaný v kostole San Albano.
Domnievame sa, že práve oblasť Liége, resp. Valónska zohrala veľkú úlohu v šírení kultu sv.
Jakuba staršieho v Uhorsku. Na
objasnenie vzájomných uhorsko-

Obr. Na vedute Trnavy zo 40.rokov 18 stor. vyznačený Kostol sv. Jakuba staršieho.
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-valónskych vzťahov je potrebné
v krátkosti načrtnúť politicko-ekonomický vývoj na dolnom Rýne, Maase a Šelde.
Oblasť Flanderska, obývaná nemecky hovoriacimi Flanderčanmi
a francúzsky hovoriacimi Valónmi,
patrila vďaka svojej geografickej
polohe k jedným z najbohatších
častí stredovekej Európy. K blahobytu prispievala aj výroba súkna,
ktoré patrilo k vôbec najkvalitnejším
v celej Európe. Mestá Cassel, Courtray a Bruggy dostali privilégiá na
podporu obchodu už v 10. storočí.15
To podnietilo sťahovanie obyvateľstva do miest, čím sa podporoval
ich rast. Enormný rozvoj miest pokračoval aj v nasledujúcich storočiach, no bol prerušovaný rôznymi
nepriaznivými udalosťami. V roku
1150 postihli Flandersko rozsiahle
povodne.16 Takmer o polstoročie
neskôr, v roku 1196, zasiahol túto
oblasť veľký hladomor.17 Tieto udalosti vyhnali veľké množstvo obyvateľstva zo svojej vlasti.
K prvému výraznému kontaktu
Valónov a Uhrov došlo v priebehu
prvej križiackej výpravy.18 Jej účastníkmi boli aj flanderskí grófi. O tom,
ako asi mohli vnímať Uhorsko, podáva správu Oto Freisinský (1112–
1158). Píše, že križiaci po svojom
návrate domov opisovali Uhorsko ako raj, dokonca ho prirovnali
k Egyptu.19 Niet preto divu, že do
obdobia prvej polovice 12. storočia
spadá jedna z väčších prisťahovaleckých vĺn zo západu, ktoré osídľovali kraje strednej Európy.20 Oblasť
Flanderska mala intenzívne kontakty s územím Uhorska aj v druhej
polovici 12. storočia. Dosvedčuje
to báseň Heinricha von Veldeke,
kde v prípade mesta Maastricht
vyzdvihuje jeho výnimočnú polohu
na križovatke obchodných ciest.
K cieľom týchto ciest zaradil okrem
Kolína, Tongernu, Anglicka, Saska,
Francúzska, Dánska a Nórska aj
Uhorsko.21 Obyvateľstvo označované ako Latini sa usadzovalo primárne v tých uhorských mestách,
ktoré existovali už pred tatárskym
vpádom.22 Boli to vôbec prví osadníci, ktorí sa venovali takmer výhradne obchodu. V listinách bývajú
označovaní pod zhrňujúcim názvom
Flandrenses. Pod týmto názvom sa
skrývalo obyvateľstvo francúzskeho, flanderského, lombardského
či valónskeho pôvodu. Ponúkali tu
kvalitné súkno a textílie výmenou
za kožušiny, vosk a najmä meď a
striebro.23
Prítomnosť Valónov ako dôležitého obchodného a remeselníckeho
elementu v stredovekom Uhorsku
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sa predpokladá už v 11. storočí.
V prvej knihe nariadení kráľa Ladislava stanovil 31. článok, že tí Latiníci, ktorí nechcú dodržiavať pôst,
môžu odísť, no peniaze musia nechať tu.24 Najstarší doklad o existencii románskych osád v Uhorsku
pochádza z roku 1096.25 Pravdepodobne prvá vlna valónskeho obyvateľstva využila významnú obchodnú
trasu vedúcu pozdĺž Rýna a Dunaja. Tým vzniklo spojenie medzi
oblasťou dolného Rýna a Uhorska.
Pozdĺž tejto cesty vznikali oporné
body, ktoré valónske obyvateľstvo
využívalo ako zastávky pri svojom
obchodovaní. Medzi tieto oporné
body s valónskymi kolóniami patrili
Kolín, Regensburg, Viedeň26, Praha27, Brno28 či Wrocław29. Určite
nemôže byť náhoda, že vo všetkých
menovaných lokalitách existujú,
či existovali kostoly alebo kláštory
svätého Jakuba. Prinesenie tohto
kultu je teda podľa všetkého možné
spojiť s valónskym obyvateľstvom.
K rovnakému záveru došiel aj L.
Kakucs, ktorý konštatoval, že všetky tri sliezske mestá s kostolmi svätého Jakuba sú spojené s flanderským obyvateľstvom (Wrocław,
Nysa a Sobótka).30 Rovnaký záver
by mohol byť aplikovaný aj na uhorské mestá obývané románskym/latinským obyvateľstvom.
Stredoeurópski panovníci vedeli
o úspechoch kolonistov zo západu.31 Preto niet divu, že počas druhej polovice 12. storočia sa vlna
valónskych, flanderských a nemeckých kolonistov objavuje v Uhorsku.
Tí sa usadzovali na dôležitých bodoch obchodných ciest, kde vytvárali akési záchytné body.32
Kým doklady o skupinovom príchode cudzích, valónskych obyvateľov do strednej Európy sú pomerne
časté, informácie o samostatných
jedincoch či malých skupinách sú
neporovnateľne zriedkavejšie, no
o to vzácnejšie. Navyše keď prvé
zmienky o nich pochádzajú už z 11.
storočia. Išlo predovšetkým o jednotlivé osoby, zvyčajne vysoko postavené v spoločenskom rebríčku
či cirkevnej hierarchii.33 Je možné
predpokladať, že k rozšíreniu kultu
sv. Jakuba staršieho ako ochrancu
pútnikov a pútnických ciest prispeli
aj liégski kanonici, ktorí boli povolaní do Veľkého Varadína.34 Medzi
nimi bol aj Leodvin, neskorší biharský biskup. Ten v roku 1064 navštívil Namur a Liége a doniesol tam
z Uhorska relikvie sv. Juraja a sv.
Michala. Vo Veľkom Varadíne, medzi východnou časťou hradu a riekou Körös, sa krátko nato usadili
cudzinci, hlavne Valóni a talianski

hostia.35 Táto štvrť sa nazývala villa Latinorum Waradiensium. V nej
stál farský kostol sv. Egídia, teda
svätca, ktorého pútnické miesto sa
nachádza na jednej z ciest do Santiaga de Compostela. Je tiež pozoruhodné, že v 12. storočí si tu johaniti zriadili špitál.36 Na tomto mieste
je treba všimnúť si viacero spoločných bodov, ktoré sa koncentrovali
v spomínanom meste: prítomnosť
latinského/valónskeho obyvateľstva
v meste, sakrálna stavba s patrocíniom sv. Jakuba staršieho a prítomnosť rádu johanitov. Rovnakú sekvenciu vytýčených bodov je možné
sledovať aj v iných mestách. Pre
lepšiu predstavu uvádzame zopár
príkladov.
V Ostrihome žil v 13. storočí významný počet románskych cudzincov, na čo poukazuje názov štvrte
– vicus Latinorum.37 Síce sa tu Kostol sv. Jakuba staršieho spomína
až v roku 1372, existovali tu ďalšie kostoly, ktorých patrocíniá nám
nasvedčujú súvislosť s putovaním
do Santiaga de Compostela. Ide
predovšetkým o kostoly sv. Márie
Magdalény a sv. Egídia, ktoré sa prvýkrát spomínajú v roku 1264, resp.
1272. V Ostrihome sa stretávame aj
s johanitmi. Pri nábreží Dunaja stál
johanitský konvent sv. Štefana, ktorý bol založený v roku 1150.
Prítomnosť valónskeho obyvateľstva je doložená aj v Stoličnom Belehrade. Mali byť usídlení v priestore
severne od hlavného námestia (v
priestore tzv. Teatrum Civitatis).38
Skupina obchodníkov tu musela byť
veľmi významná, keďže už v roku
1270 disponovala vlastnou pečaťou. Niesla nápis: S. LATINORVM.
CIVIVM. ALBENSIVM. Na západ od
Baziliky Panny Márie sa nachádzal
Kostol sv. Jakuba.39 Bohužiaľ, ďalšie údaje o ňom nie sú známe. Iste
nebude náhodné, že v meste mali
svoj kostol aj johaniti.
V Päťkostolí sa spomína Kaplnka
sv. Jakuba staršieho v roku 1333.40
Predpokladaná poloha tejto kaplnky
sa nachádza neďaleko stredovekého starého mesta. A práve tam
boli od roku 1181 spomínaní hostia
z Itálie, Francie a Nemecka. V prvej
polovici 13. storočia sa tu úcta k sv.
Jakubovi veľmi rozšírila. Päťkostolie
sa dokonca stalo centrom šírenia
kultu sv. Jakuba. V jeho okolí boli
založené cirkevné inštitúcie viažuce
sa k sv. Jakubovi. Ich vznik je spájaný s menom biskupa Bertalana
(1219-1252), ktorý mal pravdepodobne burgundský pôvod. Do Uhorska prišiel asi v sprievode druhej
Ondrejovej manželky Jolanty. V roku 1225 založil Kláštor sv. Jakuba

pre eremitov žijúcich v okolí Päťkostolia. O prítomnosti johanitov existuje len minimum správ. Listina Belu
III. z roku 1181 spomína Gileberta,
špitálneho majstra. Nemuselo však
ísť len o majstra rádu johanitov.41
Listina olomouckého biskupa
Roberta spomína v Brne cudzie
obyvateľstvo pod názvom Gallici.
Spolu s nemeckým obyvateľstvom
podliehali Kostolu svätého Jakuba.
Románskemu obyvateľstvu mala
slúžiť aj filiálna Kaplnka sv. Mikuláša. Keďže nerozumeli domácemu
jazyku, bol im pridelený taký kňaz,
ktorý ovládal ich jazyk.42 V starom
Brne mali johaniti svoju komendu.
V prípade Jihlavy sa predpokladá prítomnosť flanderského obyvateľstva.43 Možno práve preto sa jihlavské práva nápadne podobajú na
tie flanderské. Opäť treba upozorniť
na prítomnosť rádu johanitov, ktorí
mali v okolí Jihlavy veľké majetky,
mali tu vlastnú komendu a Kaplnku
sv. Jána Krstiteľa. Podľa d´Elverta
ďakujú Jihlava i Brno za svoj vznik
práve obyvateľom z Flanderska.44
Dodnes existuje v meste Kostol sv.
Jakuba staršieho z prvej polovice
13. storočia.
Vo všetkých menovaných príkladoch sa stretávajú 3 elementy: kostol s patrocíniom sv. Jakuba staršieho, prítomnosť johanitov a románskeho/valónskeho
obyvateľstva.
Predpokladáme, že toto spojenie
iste nemôže byť náhodné. Je tiež
pozoruhodné, že všetky tri spomínané elementy je možné nájsť aj
v Trnave.
S uctievaním svätého Jakuba
boli spojené aj pútnické cesty do
Santiaga de Compostela, miesta, kde sú uložené ostatky svätca.

Celá Európa bola popretkávaná
hustou sieťou ciest, ktoré smerovali k pútnickým miestam. Nebolo
to len Santiago de Compostela,
ale aj Rím, Bari, Aachen, Bamberg
či Jeruzalem. Na svojich cestách
sa museli pútnici zastavovať, aby
načerpali stratené sily. A práve na
týchto miestach vznikali kostoly zasvätené patrónom pútnických miest
– svätému Jakubovi, Martinovi či
Egídiovi. Takto na základe patrocínií je možné mapovať priebeh pútnických ciest. Cesty prebiehali primárne pozdĺž riek. Tie sa napájali
na hlavnú os strednej Európy – Dunaj, po ktorého pravom brehu viedla
stará rímska cesta. Práve k nej sa
zbiehali davy pútnikov zo severu.
Boli to pútnici tiahnuci z Wrocławi
cez Jakuszyce, Jičín, Prahu a Telč
na juh, k dunajskému brodu v Linzi
(na všetkých miestach sú pritom doložené kostoly s patrocíniom svätého Jakuba). Funkciu brodov plnili aj
Melk, Viedeň a uhorský Ostrihom.
Ďalšiu pútnickú severo-južnú tepnu tvoril aj tzv. moravský koridor
(Kraków – Olomouc – Brno – Viedeň). Podobné severo-južné tepny
na území severného Uhorska tvorili
severné prítoky Dunaja – Váh, Nitra, Žitava, Hron a Ipeľ (na východnom Slovensku Hornád).45 A práve
v blízkosti tokov týchto riek začali
vznikať sakrálne stavby s patrocíniom svätého Jakuba. Dubnica nad
Váhom, Trnava, Veľký Grob, Štvrtok
na Ostrove vymedzujú jasný smer
k Dunaju a ďalej smerom na Viedeň. V tomto svetle vznik kostola na
západnom brehu Trnávky na mieste
dnešného Kostola svätého Jakuba
staršieho dostáva jasnejšie kontúry.
S najväčšou pravdepodobnosťou

tu teda existovala sakrálna stavba,
ktorá slúžila pútnikom na ich ceste
do Santiaga de Compostela. Túto
hypotézu potvrdzuje aj prítomnosť
valónskeho obyvateľstva v Trnave,
na ktorú sa v posledných rokoch
začína poukazovať.46 Taktiež je
pozoruhodné, že mendikantské rehole františkánov a dominikánov sa
v Uhorsku prvotne začali usadzovať
v mestách s latinským obyvateľstvom. V Trnave sa nachádzali kláštory oboch spomenutých reholí.47
Sakrálnu stavbu na západnom
brehu Trnávky mohli okrem svätojakubských pútnikov využiť navyše aj
pútnici smerujúci z Prahy cez Brno
na Ostrihom, ktorých cieľom bol Jeruzalem.
Domnievame sa teda, že v Trnave neexistoval žiadny benediktínsky
kláštor. Sakrálna stavba, ktorá stála na mieste dnešného františkánskeho kostola, patrila podľa nášho
názoru k sídlisku cudzích kupcov
latinského pôvodu – Valónov. Tí,
ako významní šíritelia svätojakubského kultu v Európe, implantovali
patrocínium sv. Jakuba staršieho aj
do Trnavy. V dôsledku toho získalo predmestské osídlenie dnešnej
Trnavy potenciál napojiť sa na už
existujúce pútnické trasy v Európe.
Vďaka tomu začala už v 12. storočí
spomenutá sídlisková aglomerácia
plniť funkciu nielen obchodnej, ale
aj dôležitej pútnickej križovatky. To
mohlo akcelerovať vývoj už existujúcich osád a výrazne prispieť k právnemu ukotveniu výsad miestnych
obyvateľov.
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St. Jakobuskirche in Trnava. Ein Beitrag zur Anwesenheit der Wallonen in
der Stadt im Mittelalter.
Jakobuskult begann sich im 9. Jh. in
Europa zu verbreiten. Unter anderem griff

er das Gebiet am Niederrhein ein, darunter auch Wallonie, wo sich dieser Kult sehr
rasch einwurzelte. Seit den Kreuzzügen
kam aus diesem Gebiet nach Mitteleuropa die Bevölkerung an, die sich hier dau-

erhaft ansiedelte. Sie brachte auch der
Jakobuskult mit. Mit großer Wahrscheinlichkeit geschah das auch in Trnava. Wallonische/lateinische Kaufleute gründeten
hier die Jakobuskirche, die ein beredter
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Beweis über ihre Anwesenheit im Gebiet
der heutigen Stadt Trnava ist. Gleichzeitig
ist es aber notwendig darauf hinzuweisen,
daß diese Tat die Handelssiedlungen mit
Netz der sich nach Santiago de Compostela ziehenden Pilgerwege knüpfte. Interessanterweise verfügten die auf diesem
Pilgerwege stehenden Städte über Jako-

Abbildungen
Abb. 1. Auf einer Vedute aus den 40er
Jahren des 18. Jh. mit Kennzeichnung der
Kirche zu St. Jakobus d. Ä.
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buskirchen, als auch über wallonische Bevölkerung. Ein Beleg für die Anwesenheit
der Wallonen in Trnava ist das Auftreten
nicht nur der Johanniter, sondern auch
der Dominikaner und Franziskaner, die
sich an solchen Orten niederließen, wo
schon lateinische Bevölkerung anwesend
war. Dank der Anwesenheit dieser Bevöl-

kerung, die Jakobuskult propagierte, und
der Anknüpfung an die Pilgerwege, wurde
der stadtbildende Prozeß, unserer Meinung nach, wesentlich beschleunigt.

Martin Tibenský

V

inohradnícke právo a systém
správy viničných hôr predstavuje jednu z kľúčových otázok vo
výskume vinohradníctva a vinárstva
v minulosti. V tomto smere vzniklo
v slovenskej historiografii viacero
prác, ktoré sa prirodzene sústredili
najmä na malokarpatskú vinohradnícku oblasť, ktorá ako v minulosti
aj dnes predstavuje najdôležitejší
región pestovania viniča hroznorodého na Slovensku. Tento priestor
je nesmierne dôležitý aj z hľadiska
vzájomných interakcií s Moravou
a Dolným Rakúskom ako tradičnými centrami vinohradníctva, s čím
súvisí aj otázka proveniencie vinohradníckeho práva.
Spomedzi novších prác by som
chcel vyzdvihnúť predovšetkým nedávne výskumy Michala Franka1,
ktoré priniesli v tejto oblasti viacero
zaujímavých výsledkov. Pramenne
sa autor opieral najmä o novoveký
materiál (predovšetkým zo 16. a 17.
str.)2, prirodzene obsahovo hutnejší a formálne pestrejší v porovnaní
s často torzovitými stredovekými
písomnosťami.
Predložená štúdia je zameraná
na úrad viničného majstra ako hlavného predstaviteľa správy viničných
hôr a mala by poskytnúť pohľad

Trnavskí viniční majstri v stredoveku
na fungovanie tohto úradníka v období stredoveku. Peregovia (z nemeckého Bergmeister) mali na starosti dozor a správu nad mestskými
vinicami.3 Z mladšieho obdobia je
tiež známe, že viedli knihy kúpy
a predaja vinohradov.4 Dozerali na
správny priebeh sezónnych vinohradníckych prác a každoročne museli mestskej rade predložiť vyúčtovanie za príslušné vinice a vyplatiť
skalkulovaný zisk.5 Ich priamymi
podriadenými boli v mladšom období tzv. firáriovia - hájnici.6
Selekciu prameňov som územne vymedzil oblasťami, v ktorých
bolo možné identifikovať vinohrady
vo vlastníctve alebo prenájme trnavských mešťanov.7 Cieľavedomý teritoriálny výber bol spravený
tak, aby bolo možné využiť ucelený
komplex stredovekých prameňov,
tak listinného8 ako aj aktového
charakteru.9 Mimoriadne osožná
bola pre mňa najmä štúdia Michala Franka o malokarpatských viničných majstroch.10 Práve informácie
z mladších pereckých kníh a viničných štatútov, ktoré Michal Franko
podrobne rozobral, často doplnili
náznaky ktoré som našiel v stredovekých materiáloch.
Je zaujímavé, že všetky písom-

nosti z obdobia stredoveku, ktoré
súvisia s úradom perega, sú viazané na viničné hory a vinohrady prenajaté, a nie vo vlastníctve Trnavčanov. Takmer výlučne pri tom ide
o viničné hory, ktoré možno lokalizovať na území Červenokameňského panstva.
Ani jedna viničná hora, na ktorej
sa spomína pereg nebola v priamom
vlastníctve mesta Trnavy. Tento fakt
môže viesť k dvom domnienkam.
Za prvé: viničný majster okrem
iných povinností predstavoval najmä prostredníka medzi vlastníkmi
pôdy a nájomcami – v tomto prípade medzi vlastníkmi viničných hôr a
trnavskými mešťanmi. Azda práve
úloha akéhosi prostredníka mohla
byť v uvedenom období primárnou.
Bude zásadné sledovať najmä to,
či bol pereg delegovaný mestským
magistrátom alebo zemepánom.11
Na druhej strane možno tento jednostranný výskyt zmienok o peregoch vysvetliť ďaleko pragmatickejšie tým, že sa prirodzene vyskytli
iba v tých písomnostiach, ktoré nejakým spôsobom reflektovali spory
ohľadne viníc a viničného práva. A
práve s Červenokamenským panstvom sa Trnavčania sporili ohľadne viníc najčastejšie.12

Stredoveká vínna pivnica na trnavskej radnici. Ilustračné foto Marek Zelina
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Prvou
písomnou
zmienkou,
v ktorej sa upravujú vinohradnícke
pomery a správa viničných hôr na
vyššie vymedzenom území je dohoda medzi mešťanmi Trnavy a grófmi
z Pezinka, Pavlom a Kozmom z roku
1295.13 Dohoda všeobecne hovorí
o platbách za vinice, o pozemkovej
dani, ľudovo nazývanej purchrecht.
Okrem iného sa tu však spomína,
že do viníc môžu Trnavčania poslať
svojich vlastných ľudí, v prameni
nazvaných ako custodes.14 Nejde
teda o viničných majstrov ale v tomto prípade veľmi pravdepodobne
o takzvaných hájnikov – v nemčine
nazývaných aj Hüter. Sémantický
význam oboch označení je rovnaký
a spája sa so strážnou funkciou. Na
strážnikoch sa však Trnavčania mali
dohodnúť s Pavlovými a Petrovými
ľuďmi, ktorí dozerali na vinohrady
za ich stranu. Išlo snáď o viničných
majstrov?15 Z listiny je teda zrejmé,
že hájnikov delegoval v tomto období mestský magistrát, avšak museli
byť potvrdení aj zo strany zemepánov.
Viničný majster, alebo správca
hory, sa v tejto oblasti po prvýkrát
explicitne spomína až v roku 1337
v listine Bernarda Cymbucha, ktorou deklaroval práva a povinnosti Trnavčanov vo vinohradoch na
Červenokamenskom
panstve.16
Predmetné boli len tri viničné hory:
Ružová hora, Vlčia hora a Alechtal,
situované pri dedine Suchá nad Parnou. V rámci dohody bola určená
pozemková daň (terragium) a ďalšie poplatky, ktoré mali Trnavčania
platiť za spomenuté viničné vrchy.
Bernard Cymbuch sa zato zaviazal,
že bude horlivo chrániť vinohrady
až kým nedozrejú a nebude brániť
robotníkom a vinohradníkom v ich
obrábaní. Prostredníkom medzi
Bernardom a Trnavčanmi mal byť
podľa listiny správca týchto viníc,
ktorý zodpovedal aj za vyplácanie
pozemkových daní. Zaujímavé je latinské označenie viničného majstra
ako provisor alebo rector,17 ktoré sa
nezhoduje s neskoršími známymi
názvami pre túto funkciu - magister montium, Bergmeister, Peregmeister, či zjednodušene Pereg.
Nepochybne však treba za týmto
označením identifikovať práve perega. Z listiny bohužiaľ nie je jasné,
či si viničného majstra volili mešťania alebo bol určený Bernardom
Cymbuchom. Za povšimnutie však
stojí jasné teritoriálne vymedzenie
pôsobnosti perega, ktoré sa vzťahovalo na tri viničné hory. Z mladšieho
obdobia je známe, že viniční majstri mali často v správe aj menšie
hospodárske celky, napr. len jednu
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viničnú horu.18 Jednoznačne však
možno tvrdiť, že už v stredoveku
mali viniční majstri jasne vyčlenené
rajóny a v rámci viníc prenajatých
trnavskými mešťanmi fungovalo viacero peregov. Ani pre stredovek tak
nemožno hovoriť o funkcii jediného
mestského viničného majstra.19
Hoci už v roku 1337 boli jasne
deklarované práva a povinnosti Trnavčanov na vinohradoch Červenokamenského panstva, nový rozmer
do týchto pomerov priniesla postava Ulricha Wolfurtha, nového vlastníka panstva Červený kameň.20
Ulrich Wolfurt veľmi cieľavedome
sledujúc svoje hospodárske výnosy neraz porušil staré zmluvy platiace medzi Trnavčanmi a majiteľmi
panstva. Spory z toho vznikajúce
sa stali sprievodným programom
celého Ulrichovho života. Na druhej
strane, práve vďaka týmto šarvátkam, je dnes možné nazrieť do života trnavských viničných majstrov.
Prvý spor medzi Ulrichom a Trnavčanmi začal už v roku 1397.
Ústredným problémom boli, ako
inak, vinice a post perega. Podľa
sťažnosti Trnavčanov, Ulrich Wolfurt nerešpektujúc dohodnuté viničné práva vzal z úrody príliš veľkú
štvrtinu a navyše v nezvyčajnom
čase. V žalobe Trnavčania jedným
dychom dodali, že Wolfurt o tom
tiež neinformoval viničného majstra,
ktorý mal vinice na starosti. Z tohto
vyplýva, že pereg mal byť vždy prítomný pri výbere dávok, a mal to
rešpektovať aj majiteľ pozemkov, na
ktorých boli vinohrady. Táto listina je
zaujímavá aj z iného pohľadu. Ďalej
sa v nej totiž ponosuje aj samotný
Wolfurt, ktorý obvinil Trnavčanov,
že si po celý rok násilne určovali
jedného viničného majstra. Podľa
nariadenia listiny mali naďalej pri
jeho výbere rešpektovať Wolfurtovu
vôľu a radu. Z dokumentu je tak evidentný priebeh akejsi diplomatickej
vojny o právo voľby perega a vôbec
prvý krát je deklarované, že sa mal
v tomto období na voľbe perega podieľať vlastník vinohradov.21
Prelom 14. a 15. storočia sa
niesol v znamení komplikovanej
politiky Žigmunda Luxemburského
a o svoje miesto musel ako cudzinec v krajine bojovať aj Ulrich Wolfurt. Aj napriek týmto komplikáciám,
Ulrich veľmi bedlivo sledoval svoj
zdroj financií – vinice trnavských
mešťanov na Červenokamenskom
panstve. K vyhroteniu vzťahov s Trnavčanmi prišlo opäť v roku 1413,
kedy zástup mešťanov na čele
s richtárom vystúpil pred snemom
v Bratislave a spoločne sa sťažovali
na ďalšie prieky Ulricha Wolfurta.

Podľa ich slov im mal Wolfurt brániť v obrábaní vinohradov, v budovaní prešov a skladov na Ružovej
a iných horách. Situáciu malo opäť
vyriešiť zvolenie perega, ktorý mal
dohliadať na dodržiavanie práv.
Toho si Trnavčania síce mohli vybrať a zvoliť, ale mal byť vyhovujúci
pre Ulricha.22 Ulrichovi sa tak naďalej podarilo udržať kontrolu nad voľbou perega. V listine sa tiež píše, že
viničný majster mal byť zvolený na
jeden rok a to pre všetky vinice na
Ulrichovom teritóriu. To je zaujímavé, nakoľko je to v rozpore s listinou
Bernarda Cymbucha, ktorá presne
špecifikuje teritórium perega. Je to
v rozpore aj s inými, novšími prameňmi, o ktorých budem ešte písať.
V listine sa viničný majster označuje ako magister montanorum, čo je
tiež ojedinelé a pekne to dokumentuje vzťah perega k viničnému právu – ius montanum.
Ani po tomto výjazde na snem
sa pravdepodobne vo vzťahoch
medzi Ulrichom a Trnavčanmi príliš nezmenilo, nakoľko o rok neskôr
si nechali mešťania Trnavy potvrdiť
vyššie zmienenú listinu Bernarda
Cymbucha, ktorá zachovávala ich
práva na vinohradoch Červenokamenského panstva. Listinu si nechal nanovo vyhotoviť aj Ulrich Wolfurt.23 Nedôvera na oboch stranách
tak evidentne pretrvávala.
Ako som spomenul vyššie, v listine z roku 1413 bolo nariadené, aby
si Trnavčania zvolili jediného perega pre všetky vinice na Ulrichových
majetkoch. Vzhľadom na tento údaj
je mimoriadne zaujímavá osoba
Jána Kyselinga, prvého menovite známeho trnavského viničného
majstra. V tejto funkcii sa exaktne
po prvý krát spomína v mestskej účtovnej knihe Trnavy k roku 1416.24
V obsahovo a formálne rovnakých
zápisoch však vystupuje v tej istej
knihe už od roku 1411 a preto je
nevyhnutné predpokladať, že túto
funkciu zastával už od tohto obdobia. Iste tak muselo ísť o perega, na
ktorom sa dohodli Trnavčania s Wolfurtom. Do situácie vnáša problém
fakt, že zápisy mestskej knihy Jána
Kyselinga jasne určujú ako perega
len na Vrchu Kráľov, ktorý síce patril do Wolfurtovského domínia, rozhodne však nepredstavoval všetky
vinice Trnavčanov na tomto území,
tak, ako to vyžadovalo nariadenie
z roku 1413. Je teda zrejmé, že
niektorá zo strán toto nariadenie nerešpektovala a naďalej sa udržoval
zvyk niekoľkých viničných majstrov
pre konkrétne viničné hory.
Vďaka zachovanému aktovému
materiálu trnavskej proveniencie je

známych aj niekoľko ďalších údajov
o Jánovi Kyselingovi, ktoré vrhajú
svetlo nie len na jeho osobný život,
ale predovšetkým na funkciu perega
v stredovekej Trnave. Ján Kyseling
bol významným mešťanom Trnavy
a živil sa prestížnym remeslom zlatníka.25 Evidentne tak post správcu
viníc bol volenou funkciou a to na
isté obdobie. Jeho predstaviteľ musel byť dobre etablovaný v miestnej
komunite a mať zabezpečené príjmy aj z inej činnosti.
Ján Kyseling sa dlhodobo spomína pri mestských vyúčtovaniach dotýkajúcich sa vína a viníc. Podieľal
sa teda aj na procese exportu a importu vína do Trnavy. Post perega
rozhodne vyžadoval erudovaného
človeka, ktorý sa v problematike
vinohradníctva a vinárstva vyznal.
Ako som už zmienil, Ján Kyseling
bol viničným majstrom na Vrchu
Kráľov a za ten aj hospodársky
zodpovedal. Svedčí o tom celá rada
zápisov, ktorá dokumentuje jeho
ročné zúčtovania za túto lokalitu.26
Jána Kyselinga možno identifikovať
vo funkcii perega od roku 1411 do
roku 1416. Zo záznamov však bohužiaľ nie je zrejmá funkčná doba
perega, ani či bol Ján Kyseling
každoročne volený a potvrdzovaný
vo funkcii.
Z obdobia nasledujúcich 50 rokov sa mi nepodarilo identifikovať
žiadneho viničného majstra ani
v mestských aktách, ani v listinnom
materiáli. Mestská kancelária sa sústredila skôr na problémy s husitmi
a na Červenokamenskom panstve
prebiehala búrlivá výmena vlastníkov.27 Až po diplomatických vojnách
v 50. – 70. rokoch, po ktorých definitívne získali Červený Kameň do držby grófi zo Svätého Jura a Pezinka,
mohli sa títo sústrediť na upevnenie
hospodárskej správy na panstve. A
ako inak, vzišlo z toho v priebehu
80. a 90. rokov hneď niekoľko spo-

rov.28 Dotýkali sa prevažne výšky
viničných dávok, no post perega už
nestál v centre záujmu ani jednej
strany. Predpokladám, že v tomto
období bol už úzus voľby viničného majstra ustálený. Vďaka svedomitosti trnavských farárov, ktorí si
viedli podrobnú agendu svojich príjmov a výdavkov, možno k tomuto
obdobiu identifikovať aspoň jedného
majstra a síce istého Hanuša. Ten
v roku 1481 vyplatil farárovi Václavovi z Brna 2, 5 zlatého. Žiaľ zápis
je stručný a neprináša o tomto peregovi žiadne bližšie informácie.29
Rovnako svedomité účtovníctvo
si viedol aj správca mestského Špitála sv. Kríža pri Kostole svätej Heleny. V jeho záznamoch sa k roku
1490 objavuje mestský správca viníc Suess. Spolu s Hanušom Ledrerom30 mal v prenájme vinicu Špitála
sv. Kríža v Trnave, z ktorej mal odvádzať pravidelné poplatky. Ako je
z dokumentu zrejmé, Suess , hoci
mestský úradník, nebol príkladom
poctivosti. Špitálu totiž dlžil taxu za
5 rokov.31
S prelomom storočí - s prichádzajúcim novým vekom, dozneli
spory medzi majiteľmi Červenokamenského panstva a Trnavčanmi.
Obe strany uzavreli medzi sebou
artikuly, ktoré jasne, raz a navždy,
určili poriadky na viniciach.32 Voľbe peregov však nie je venovaný
ani jediný článok artikúl. Nakoľko
však z ďalšieho obdobia existuje
celá rada listov medzi panstvom a
mestom, v ktorých sa viniční majstri
explicitne spomínajú, obe strany
už pravdepodobne nemali potrebu
v artikulách ich zmieňovať. Systém
voľby, a ich kompetencie museli
byť v tomto období už jasne určené a domnievam sa, že práve ku
koncu 15. storočia sa voľba peregov preniesla výlučne na mestskú
komunitu. Je to zrejmé aj z obsahu
každoročných kvitancií za viničné

dávky, ktoré si Trnavčania starostlivo ukladali v mestskom archíve.
Červenokamenské panstvo pri
platbách vždy zastupoval kastelán
hradu alebo jeho úradník, komunitu
mešťanov zase viničný majster.
Vôbec prvú takúto kvitanciu vystavil úradník Juraj Belušský v roku
1509 za dávky, ktoré mu odovzdal
pereg Ružovej hory Pavol Hrnček.
Podľa potvrdenia, tak spravil na základe starej obyčaje v deň svätého
Mikuláša. Vôbec po prvý krát táto
kvitancia zmieňuje aj mestských
hájnikov (firzerov), a aj ich menuje:
Tomáša Hronka, Orzicha, Štefana
Fučíka a Jána Košúta. V kvitancii je
Pavol Hrnček označený za perega
Ružovej hory, a hôr k nej prislúchajúcich. Opäť je teda zrejmé teritoriálne vymedzenie pôsobnosti perega.
Čo je zaujímavé, Ružová hora právne predstavuje materskú vinohradnícku horu pre viacero iných.33
Pavol Hrnček zastával post perega minimálne do roku 1515, ako
to dokazujú kvitancie za poplatky
z Ružovej hory úradníkov Ladislava
z Maršovej a Juraja Trnku z Paludze. Podľa ich znenia bol vo výkone svojej funkcie naozaj svedomitý,
nakoľko poplatky odovzdával vždy
načas.34
V 16. storočí možno nájsť čoraz
viac prameňov, ktoré sa zmieňujú
o peregoch a o ich fungovaní v malokarpatských mestách. Súvisí to
najmä so zavádzaním pravidelných
takzvaných viničných a pereckých
kníh, ktoré veľmi jasne a zreteľne
definujú úlohy viničných majstrov.
Toto obdobie však už presahuje
zameranie príspevku, v ktorom som
chcel na základe niekoľkých ojedinelých zmienok priblížiť fungovanie
peregov v stredoveku a poukázať
na dobre zavedený systém viničného práva.
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Die tyranauer/trnavaer Meister des
Weinbaus
Der Weinbau hatte bereits im Mittelalter im Gebiet der Kleinen Karpaten bedeutenden Anteil am Wachstum der Städte.
Formal wurde er durch Gesetze reguliert,
die in ihrer Gesamtheit als Weinbaurecht
bezeichnet werden. Der wichtigste lokale

Abbildungen
Mittelalterlicher Weinkeller im Rathaus
von Trnava/Tyrnau. Foto: Marek Zelina.
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Vertreter dieser Gesetze waren die sog.
Weinbaumeister - die Peregos. Ihre Kompetenz im Rahmen des Weinbaus und
des Weinbaurechts griff sowohl in die Gerichtsbarkeit, die Wirtschaft als auch in die
tagtägliche Arbeit im Weingarten ein. Seit
dem 16. Jh. gibt es eine Fülle spezialisierter Quellen, die die Rechte und Pflichten
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der Peregos klar abgrenzen. Auf ihrer
Grundlage habe ich mich bemüht, die bruchstückhaften mittelalterlichen Quellen
zu verstehen und damit auch der Funktion
der Weinbaumeister im Mittelalter.

Ján Valovič

O

rgan zohrával už od 15. storočia na Slovensku významnú kultúrnu úlohu. Slúžil ako najvýznamnejší hudobný nástroj pri
kresťanských bohoslužbách. Ako
významný výtvarný artefakt patrí
k neoddeliteľnej súčasti interiérového zariadenia chrámov. V prvej polovici dvadsiateho storočia sa popri
liturgickej funkcii začína aj u nás
kráľovský nástroj presadzovať ako
koncertný inštrument. Po komunistickom prevrate v roku 1948 však
nastali v našej spoločnosti zmeny,
ktoré okrem iných zásahov do oblasti kultúry ostro vyhranili priestor
pre prezentáciu organa. Oficiálne
šírenie organovej kultúry sa obmedzilo iba na interpretáciu organovej
literatúry takmer výlučne v koncertných sálach vo vlastníctve štátu.
Pritom Slovensko v kvalite a počte
zachovaných historických organov
v rámci Európy vyniká. V mnohých, najmä vidieckych kostoloch
sa nachádzajú skutočné skvosty
kultúrneho dedičstva. K ich zachovaniu do dnešných čias výrazne prispeli tri faktory. Majstrovsky
zvládnutá stavba, kvalitné materi-

Reštaurovanie najstaršieho trnavského organa
Organ Walentina Arnolda z roku 1783 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

ály (najmä drevo) a v neskoršom
období chudoba, ktorá nedovoľovala nástroj zmodernizovať, či vymeniť za nový. Množstvo vzácnych
organov však bolo napriek tomu
neštýlovo prestavaných. Niektoré
boli zdevastované, rozkradnuté, či
jednoducho vyhodené. Navyše postupným zánikom profesie kantora,
teda učiteľa a zároveň organistu,
stratili organy ochranný dohľad.
Hudobne vzdelaných kantorov po
roku 1948 postupne nahradili odvážni hudobní amatéri. Z povedomia spoločnosti sa tak organ ako
fenomén takmer vytratil. Izolácia
v komunistickom bloku priniesla
pre organ ďalšie negatíva. Veľké
organárske firmy boli v socialistickom Československu zoštátnené a malé firmy postupne zanikli.
Oficiálne a kontinuitne v rámci
československej federácie pôsobili do roku 1989 iba tri organárske
podniky. Rieger-Kloss v Krnove,
Organa v Kutnej Hore a Drevopodnik v Brne (Varhanářství Brno-Bohunice). Tieto národné podniky
sa takmer výlučne venovali novostavbám, ktorými často nahrádzali

vzácne organové stroje v historických skriniach. Vývoj organárstva
v západnej Európe sa však uberal
iným smerom. Už od začiatku päťdesiatych rokov tu prichádza k uvedomovaniu si pamiatkovej hodnoty
organa ako komplexnej zvukovej,
technickej a výtvarnej pamiatky.
V krajinách východného bloku sa
však organ vnímal iba ako výtvarná pamiatka. Dôkazom toho bol
napríklad záznam z popisu hnuteľnej kultúrnej pamiatky v jezuitskom
Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
v Bratislave pod názvom: “Organ
drevený, barokový“. V skutočnosti
ide o „moderný“ pneumatický organ z dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia, postavený čiastočne
v barokovej skrini a v jej prístavbe
z obdobia vzniku novšieho nástroja
(1924,1927). Vzťah k historickým
organom sa na poli pamiatkovej
starostlivosti aj v praktikách organárov začína postupne formovať
až po roku 1989. Presadzujú ho
významní organoví interpreti, organológovia a nová generácia organistov, cirkevných hudobníkov
a niektorých organárov.

Obr. 1. Čiastočne zachovaný prospekt „veľkého“ organa W. Arnolda.
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Organy v trnavskej bazilike
Najstaršia zmienka o organe
v Trnave je z druhej polovice 16.
storočia. Daňové registre mesta
uvádzajú medzi inými 36 profesiami
i organárov.1 Z tohto obdobia poznáme aj trnavského majstra menom Lukas Organass. Johann Negele sa ako „organifex Tyrnaviensis“ uvádza za staviteľa organa pre
piaristický kostol v Nitre. V 16. a 17.
storočí v Trnave pôsobili i organári
Johann Christian Stephany a Marcus Denzl.2 Od týchto majstrov sa
však žiaden nástroj nezachoval.

S najstaršou hudobnou produkciou na našom území je úzko spojená i Bazilika sv. Mikuláša v Trnave.
Rozmach hudobnej kultúry nastal
v rokoch 1543 – 1820, kedy bola
Trnava sídlom ostrihomskej kapituly. Kapitula bola aj objednávateľom
dodnes zachovaných organov v bazilike. Oba nástroje postavil Walentin Arnold. Narodil sa v roku 1742
v nemeckom Mainzi. Do Trnavy sa
presťahoval z Viedne v roku 1774.3
O dôvode príchodu do Trnavy nemáme presné informácie. Je však
pravdepodobné, že sa presťahoval

Obr. 2. Podpis organára s datovaním – nápis nad krytom ventilovej komory.

kvôli získanej lukratívnej zákazke.
Do úvahy pripadá stavba veľkého
organa práve pre Trnavskú baziliku.
(obr.1) O roku vzniku tohto nástroja
zatiaľ nemáme presnú informáciu.
Je však pravdepodobné, že organ
postavil v rokoch 1774 – 1776. Dielenská kniha Arnoldovej dielne sa
nezachovala. Dostupné informácie
dokazujú, že postavil minimálne 14
nových opusov.4 Zachovalo sa niekoľko nástrojov, respektíve ich častí.
Väčšinou sú to však iba organové
skrine, pričom to najpodstatnejšie
- píšťalový fond a pôvodné traktúry
sa zachovali len zriedkavo. Výtvarná stránka organových skríň je pre
Arnolda typická a jeho nástroje je
možno spoľahlivo identifikovať podľa ustálených kombinácií prvkov aj
tam, kde priame dôkazy chýbajú.
Používa prvky klasicizmu a francúzskeho slohu louis-seize. V dispozičnom riešení (teda pri stavbe jednotlivých registrov) sa pridržiava zásad,
ktoré platili v období baroka. Arnold
bol pre organárstvo na našom území
prínosom a moderné technické prvky ktoré používal, pozitívne ovplyvňovali smerovanie organárstva.

Obr. 3. Chórový pozitív W. Arnolda situovaný na rozhraní svätyne a hlavnej lode.
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„Malý organ“ v trnavskej bazilike
Najkomplexnejšie zachovaným
Arnoldovým nástrojom je 8 - registrový chórový pozitív z roku 1783
v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave,
ktorý je zároveň aj najstarším zachovaným trnavským organom.
(obr.2) Nachádza sa na rozhraní
presbytéria a hlavnej lode. (obr.3)
Prioritne slúžil k hudobnému sprievodu spievaných modlitieb kanonikov, kedysi sedávajúcich v štalumových laviciach v presbytériu. Organ
sa zachoval takmer v pôvodnom
stave.5 Rezbami zdobený hrací stôl
je s najväčšou pravdepodobnosťou
prvý samostatne stojaci hrací stôl na
Slovensku. Pôvodné sú i prospektové píšťaly, ktoré výnimočne nepostihla rekvirácia v rokoch 1917/18.
V pôvodnom stave sa zachovala
i hracia traktúra a organová skriňa.
Farba kláves je opačná ako u moderných nástrojov. Poťahy celých
tónov sú čiernej farby z ebenového dreva. Poltóny sú zo slivkového
dreva s čiernou povrchovou úpravou a s poťahom z prírodnej kosti.
Čelá kláves sú ozdobené rytinou s
polmesiacovým motívom v drevených poťahoch zo slivkového dreva.
Rozsah klaviatúry je C-d3 s krátkou veľkou oktávou, teda 47 tónov.
Píšťalový prospekt je na vysokom
podstavci ozdobenom reliéfom sv.
Mikuláša. Mechy sú umiestnené
v sokli organovej skrine. Pôvodné
klinové mechy sa však nezachovali.6 Ich ovládanie bolo bez pochyby
riešené jedným koženým remeňom,
ktorý visel na ľavej bočnej stene
sokla organovej skrine, za jestvujúcimi úzkymi dvierkami. Drevené
registrové manubriá na vyťahovanie
sa nachádzajú po stranách manuálovej klaviatúry, symetricky po štyri
na každej strane. Týmito manubriami sa ovládajú jednotlivé zvukové
registre.
Opravy nástroja v minulosti
Dokumenty farského archívu
doposiaľ neboli komplexne preskúmané. Konkrétne informácie o nástroji sú preto strohé. Ani dôsledný
výskum počas reštaurovania nenašiel odpovede na všetky otázky.
Isté je, že nástroj prešiel viacerými
„vylepšeniami“. Podľa kvality vyhotovenia a použitých materiálov išlo
o dve veľké opravy spojené s čiastočnými prestavbami. Prvá väčšia
oprava spojená s prestavbou bola
realizovaná v 2. polovici 19. storočia. Nemoderné klinové mechy boli
odstránené iste kvôli kolísaniu tlaku
vzduchu, čo zapríčiňovalo síce mäkké, no v 19. storočí už neakceptovateľné „dýchanie organa“.

Obr. 4. Kovové píšťaly - stav pred reštaurovaním.

Obr. 5. Doplnený bočný fúz na drevenej píšťale registra Flauta amabilis.

Obr. 6. Detail tónových ventilov vo ventilovej komore - stav po reštaurovaní.
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Meno organára, ktorý realizoval
prestavbu nie je známe. Pri tejto
oprave bol nástroj preladený na
„moderné“ vyššie ladenie. Realizované bolo neštýlovým skrátením

píšťal, čo malo nielen estetický, no
kvôli posunu menzúr i negatívny
akustický dopad. V tejto podobe
organ slúžil približne ďalších 100
rokov. Druhá väčšia oprava bola

Obr. 7. Rekonštruovaná sústava mechov s možnosťou ručného ťahania.

Obr. 8. Detail kovových píšťal – stav po reštaurovaní.
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vykonaná pred rokom 1980. Opravu pravdepodobne realizovala firma
Rieger – Kloss z Krnova. Jej pracovníci, aj keď nemali žiadne pozitívne
skúsenosti s reštaurovaním historických organov, sa výnimočne snažili
pristupovať k nástroju ako k historickej pamiatke. V porovnaní s inými
„reštaurovanými“ organmi v tomto
období, pri Arnoldovom organe neprišlo k zdrvujúcim prestavbám.
Z neznámych dôvodov však bola
vykonaná výmena dôležitých častí
registrovej traktúry. Či prišlo počas
opravy vo firme ku strate komponentov, to sa už asi nedozvieme.
Pri tejto prestavbe zanikli všetky
dôležité indície, ktoré by umožnili
rekonštrukciu. Pôvodné zapojenie
registrovej traktúry bolo nenávratne
prestavané. Zmodernizované bolo
osadenie tónových ventilov, poškodené pulpety boli iba lokálne prelepené novou kožou. Najväčšiu pohromu zanechala oprava na píšťalovom fonde. Nezmyselné tmelenia
a nátery drevených píšťal zbytočne
skomplikovali neskoršie reštaurovanie. Poškodeniu sa nevyhli ani kovové píšťaly. Z dôvodu neúmerného
zvýšenia tlaku vzduchu museli byť
kovové píšťaly preintonované. Súčasne bol organ preladený na 440
Hz s temperovaným ladením, teda
na rovnakú hodnotu ako romantický III. manuálový nástroj na chóre.7
S výnimkou drevených krytých píšťal bolo ladenie devastačné.(obr.4)
Tridsať rokov po tejto „oprave“ bol
nástroj v takom stave, že sa na ňom
nedalo hrať.
Reštaurovanie nástrojovej časti
V januári 2012 sa začali prípravné práce na obnove tejto vzácnej
pamiatky. O realizáciu projektu sa
najviac zaslúžil Mgr. art. Stanislav
Šurin, PhD. Podarilo sa mu získať
podporu nielen vlastníka, ale aj priamych potomkov staviteľa, Dr. Pavla
Arnolda a Ing. Egona Arnolda. Ako
donátori projektu prispeli na reštaurovanie majoritným finančným príspevkom. Reštaurátorské práce boli
zahájené 10. februára 2012, symbolicky v deň dvojstého výročia úmrtia Walentina Arnolda. Nástroj bol
kompletne rozobraný a prevezený
do reštaurátorských dielní. Práce na
reštaurovaní organovej skrine realizoval Mgr. art. Peter Gregvorek, nástrojovú časť reštauroval autor článku. Po dôkladnom očistení všetkých
častí boli odstránené sekundárne
povrchové úpravy. Kolofóniové nátery (na drevených píšťalách, píšťalniciach, vzdušnici, registrovej traktúre...) boli odstránené chemickou
cestou. Nátery sa podarilo odstrániť

bez poškodenia pôvodných nápisov. Všetky drevené časti boli impregnované ponorom v chemickom
konzervačnom roztoku. Chýbajúce,
či poškodené časti boli doplnené.
(obr.5) Kovové časti (uholníky hracej traktúry, pánty mechu, skrutky
a pod.) boli po odstránení korózie
konzervované prípravkom na báze
prírodných voskov. Počas reštaurovania bol na lepenie použitý výlučne kostný glej v teplej forme. Spoje
lepené pri predchádzajúcej oprave
akrilovým lepidlom sme opatrne rozobrali (chemickou cestou) a obnovili štýlovým spôsobom. Na mechoch
organa boli vymenené všetky kože.
Vzdušnica bola zreštaurovaná podľa najmodernejších reštaurátorských
zásad, zrekonštruovalo sa osadenie
ventilov.(obr.6) Bez akéhokoľvek zásahu do pôvodnej konštrukcie organa bolo osadené nové elektrické
dúchadlo s roletovým regulátorom
vzduchu. Výrobou a osadením nového hriadeľa s navijakmi sa obnovilo ručné ťahanie klinového mechu
na ťahanie remeňom. (obr.7). Všetky pôvodné píšťaly sa podarilo zreštaurovať s pozitívnym výsledkom.
(obr.8) Nepôvodných sedem píšťal
sme nahradili štýlovými replikami.
Zo 470 píšťal je pôvodných 463, čo
predstavuje 98 % pôvodného píšťalového fondu. A tak i vďaka obnovenej intonácii môžeme po vyše 230.
rokoch prezentovať zvukový ideál
staviteľa. Obnovené bolo pôvodné
hlbšie ladenie s mierne nerovnomernou temperatúrou. Aj preto je zvuk
organa príjemný, s patinou histórie.
Po reštaurovaní je tlak vzduchu 62
mm v.s. (620 Pa). Nástroj bol naladený pri 12 °C na 412 Hz.
Organ sa pravidelne používa na
liturgické i koncertné účely. Je vyhľadávaným nástrojom na nahrávanie, no aj interpretáciu „starej hudby“, najmä v rámci medzinárodného
festivalu Trnavské organové dni,
ktorý sa pravidelne koná práve v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša.
Obr. 9. Organ W. Arnolda z roku 1783 – stav po reštaurovaní.
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23, 1997, č. 3-4, s. 174.
2 GERGELYI, Otmar - WURM, Karol:
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Nitra, Vinosady, Valašské Klobouky, Láb,
Kalinčiakovo, Trstín, Veľký Grob, Myjava.
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6 Pretože reštaurátorský výskum analogických riešení iných Arnoldových organov nepriniesol takmer žiadne informácie
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potrebné pre výrobu replík pôvodných
klinových mechov, reštaurovaný bol existujúci mech, osadený neznámym organárom v druhej polovici 19. storočia.
7 „Veľký“ organ W. Arnolda na západnom chóre bol bez zdokumentovania v roku 1912 odstránený. S použitím iba častí
prospektu a podstavca organovej skrine
postavila nový III. manuálový nástroj firma
Rieger Ottó – Budapest.
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Die Restaurierung der ältesten Orgel
Tyrnaus/Trnavas
Die historische Orgel ist ein einmaliges künstlerisches Klangdenkmal. Erst
nach 1989 begann Die Rettung dieses
bedeutenden kulturellen Artefakts der
Slowakei allmählich Gestalt anzunehmen. In der Slowakei gibt es eine Anzahl
wertvoller historischer Orgeln. Viele von
ihnen befinden sich schlechtem Zustand.

Deshalb ist es etwas besonderes, wenn
sich die Mittel für den teuren Prozess einer komplexen Restaurierung finden. Ein
einmaliges Projekt war in dieser Hinsicht
die Restaurierung der ältesten Orgel Tyrnaus/Trnavas. Ihr Erbauer war Walentin
Arnold (1742 - 1812). Zweihundert Jahre
nach dem Tod des Meisters entschieden
sich seine Nachkommen mit mehr als
der Hälfte der für die Restaurierung not-

wendigen Summe zur Restaurierung des
Werkes ihres Vorfahren beizutragen. Der
Restaurator, der Orgelbauer Ján Valovič,
dem diese Arbeit übertragen worden ist,
beschreibt den Restaurierungsprozess.
Dank dessen heute dieses Kleinod unter
den Musikinstrumenten in seiner vollen
Schönheit, sowohl bei Lithurgien als auch
in Konzerten erklingen kann.

Abbildungen
Abb. 1. Der teilweise erhaltene Prospekt der „großen“ Orgel W. Arnolds.
Abb. 2. Unterschrift des Orgelbauers
mit Datierung - Inschrift über der Abdekkung der Ventilkammer.
Abb. 3. Das an der Schnittstelle zwischen Kirche und Hauptschiff situierte
Chorpositiv W. Arnolds.
Abb. 4. Metallpfeifen - Zustand vor der
Restaurierung.

Abb. 5. Ergänzter Seitenbart auf einer
Holzpfeife der Flauta amabilis.
Abb. 6. Detail der Tonventile in der Ventilkammer - Zustand nach der Restaurierung.
Abb. 7. Rekonstruktion des Systems
der Blasebälge mit der Möglichkeit manueller Bedienung.
Abb. 8. Detail metallener Pfeifen - Zustand nach der Restaurierung.
Abb. 9. Die Orgel W. Arnolds aus dem

Jahre 1783 - Zustand nach der Restaurierung.
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Výsledky archívneho výskumu k dejinám hradu Korlátka*

ajstaršia
priama
písomná
zmienka o hrade Korlátka pochádza z 23. marca 1324, keď
uhorský kráľ Karol Róbert udelil Ulvingovi z Harzendorfu hrad Ecseg
v Novohradskej stolici. Panovník
darovanie hradu odôvodnil tým,
že Ulving preukázal viaceré verné
služby v časoch súperenia Karola
Róberta s ostatnými dvomi uhorskými protikráľmi. Ulvingovou zásluhou a jeho nemeckých vojakov
sa podarilo dobyť hrad a mesto Bratislava od dolnobavorského vojvodu
Otta – zvoleného protikráľa. Neskôr
sa Ulving vyznamenal pri obrane
kráľovského hradu Korlátka v čase,
keď ho obľahol bratranec oligarchu
Matúša Čáka (Chák) – Štefan Čech
(Bohemus). Počas obliehania zahynulo 13 Ulvingových servientov.1
Hrad zostal takmer po celé 14.
storočie kráľovským majetkom a plnil veľmi dôležitú úlohu pri ochrane
kupcov, prechádzajúcich po tzv.
Českej ceste. Táto významná ekonomická spojnica sa oficiálne konštituovala 6. januára 1336 po dohode medzi uhorským kráľom Karolom
Róbertom a českým kráľom Jánom
Luxemburským na podporu obchodu medzi oboma krajinami. Podľa
textu zakladajúcej listiny mala Korlátka na tejto ceste chrániť most cez
rieku Myjava pri Jablonici a kontrolovať výber mostného mýta.2
Po nástupe Žigmunda Luxemburského na uhorský trón sa začalo
obdobie viacerých donácií a zálohov na kráľovské hrady. Výnimku
medzi nimi netvorila ani Korlátka.
Žigmund ju 22. mája 1394 daroval
Stiborovi st. zo Stiboríc (†1414)
a jeho súrodencom. V rovnaký deň
Žigmundov verný šľachtic dostal aj
hrady Dobrá Voda, Plavecký hrad,
Beckov, Branč a Ostrý Kameň.3
Výstavným sídlom Stibora st.
zo Stiboríc sa stal hrad Beckov.
Korlátka tvorila súčasť rozsiahlych
majetkov a dočasne sa dostala do
rúk hlavného maršála a dvormajstra
Stibora st. Fritza z Rudiny (†1416),
ktorý ju spravoval vo funkcii provizora. Po smrti Stibora st. hrad prešiel
do rúk jeho syna Stibora ml. zo Stiboríc (†1434), ktorý po smrti Fritza
z Rudiny poveril správou hradu
svojho familiára Záviša z Gostkowa
(Zawiss z Gostussowa).4
Po smrti Stibora ml. zo Stiboríc
ostala Korlátka kráľovským hradom
iba krátko a Albrecht Habsburský ju

29. júna 1439 daroval sedmohradskému vojvodovi Mikulášovi Ujlakymu (de Wylak). Neveľké panstvo
tvorili dediny Jablonica, Rovensko,
Svätý Jur (dnes Prievaly) a k hradu
patril i výber mýta v Jablonici a Trstíne.
Po smrti Albrechta sa v čase
anarchie v roku 1440 zmocnili pohraničného hradu Česi. Listina zo
7. mája 1443 doložila, že držiteľom hradu bol známy lúpežný rytier
a husita Ján Mesenpek z Helfštýna,
ktorý získal Korlátku pravdepodobne po dohode s Ujlakym o výmene
hradu za Mesenpekom obsadené zemepanské mesto Piešťany
– správne mesto.5
V roku 1444 sa novým majiteľom
hradu stal moravský dobrodruh Jan
z Moravan, nazývaný Janda. Korlátku použil ako základňu pre nájazdy
do okolia a rabovanie majetku susedných panstiev a zemepanských
miest. Kvôli väčšej bezpečnosti nechal obohnať hrad bližšie pramenne
nešpecifikovaným typom opevnenia. Počas rokovania krajinského
snemu na jar 1445 stavy prikázali
takéto opevnenia zbúrať, ktoré slúžili ako základňa lúpežných šľachticov a bratríkov.
Na spomínanom sneme sa pravdepodobne stavy dohodli s Mikulášom Ujlakym, že Korlátku predá za
4 000 uhorských zlatých Čechovi
Jánovi Čapkovi výmenou za opustenie mesta Topoľčany. Topoľčany totiž slúžili Čapkovi ako miesto,
odkiaľ podnikal lúpežné výpravy
do širokého okolia, čo spôsobovalo
veľké straty pre kráľovstvo. Na odkúpení sa finančne spolupodieľal aj
Janda, ktorý bol potom Čapkovým
spoluvlastníkom hradu.
10. septembra 1445 sedmohradský vojvoda Mikuláš Ujlaky daroval
Korlátku mačvianskemu podbánovi
a belehradskému kapitánovi Osvaldovi st. z Bučian (†1456). K hradnému panstvu vtedy patrili na území
Nitrianskej stolice dediny Jablonica,
Rovensko, Svätý Juraj (dnes Prievaly) a majer Lieskové. Na teritóriu
Bratislavskej stolice ležala dedina
Trstín. Osvald st. ešte pred darovaním vyplatil 4 000 uhorských zlatých Jánovi Čapkovi a Jandovi, aby
opustili Korlátku, za ktorú zaplatili
Ujlakymu uvedenú sumu. Po vyplatení Čapka a Jandu ešte istú dobu
trvalo, kým Korlátku odovzdali. Budínska kapitula Osvalda st. voviedla

do vlastníctva panstva a hradu až
v roku 1446 v dňoch po 18. septembri.6
Korlátka sa v období rokov 1446
– 1473 stala trvalou rezidenciou
Osvalda st. z Bučian, jeho manželky Doroty a ich spoločného potomstva, ktoré prevzalo od hradu nové
rodové priezvisko Korlátköy (Korllathkewy). Osvalda st. kráľ vymenoval aj za nitrianskeho župana.
Rok 1473 predstavoval pre rod
Korlátköy katastrofu. Michal Korlátköy, syn Osvalda st. z Bučian sa
pravdepodobne v roku 1471 zúčastnil alebo podporoval ťaženie poľského vojska do Uhorska. Na Korlátke
asi ostala časť poľských vojakov
a spolu s nimi Michal podnikal lúpežné výpravy do okolia. Kráľ Matej Korvín tieto počiny považoval za
zradu, a preto 10. septembra 1473
poprosil slobodné kráľovské mesto
Bratislava, aby poskytlo obliehacie
stroje a zbrane na pripravované dobytie Korlátky. Hrad neodolal útoku
a následne celé panstvo skonfiškovali.7
Kráľ dal hrad do zálohu svojmu
dolno-sliezskemu miestodržiteľovi
Georgovi von Stein, čo bolo písomné doložené až k roku 1481. Matej Korvín vo februári 1484 povolil
Georgovi postúpenie Korlátky svojmu dvorskému rytierovi Johannovi
Planknerovi von Königsberg, napriek protestom Osvalda ml. Korlátköyho (†1511), syna Osvalda st. z
Bučian. O rok neskôr Matej 24. júla
1485 potvrdil, že Johannovi udelil
Korlátku s panstvom do dedičného
vlastníctva za 6 000 dukátov. Kráľ
v ten istý deň prikázal, aby Johanna
a jeho dvoch malých synov Johanna a Wolfganga voviedli do držby
hradu a panstva.
Na základe rozhodnutia súdu
mali Osvalda ml. Korlátköyho vo
februári 1487 uviesť do vlastníctva
panstva, ale ľudia bratov Johanna
a Wolfganga Planknerovcov odmietli vpustiť členov štatučnej komisie do hradu. Napriek tomu Planknerovci užívali hrad i naďalej. Pravdepodobne niekedy po roku 1494
sa Osvald ml. konečne mohol ujať
otcovho majetku vďaka úspešnej
kariére na kráľovskom dvore.8
Osvald ml. Korlátköy sa definitívne stal majiteľom Korlátky až v roku
1498. Vtedy zastával funkciu hlavného župana Komárňanskej stolice a kastelána kráľovských hradov
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Komárno a Tata. Na základe kráľovskej listiny zo 16. marca 1498
prikazujúcej voviesť Osvalda ml.
do vlastníctva hradu vykonala stolično-belehradská kapitula štatúciu
v dňoch nasledujúcich po 8. apríli
toho istého roku. Vďaka viacerým
majetkovým akvizíciám Osvalda st.
z Bučian sa rozsah panstva zväčšil a na území Nitrianskej stolice
ho tvorili dediny Horné Zelenice,
Jablonica, Rovensko, Svätý Juraj
(dnes Prievaly), Trakovice a podiel
v Kovarciach. Okrem týchto dedín
sa k panstvu priradili majery v Hlošku (v chotári Hlbokého), Kropove
(v chotári Hlbokého), Lieskovom
a Surovinách (v chotári Hlbokého).
Na teritóriu Bratislavskej stolice
panstvo tvorili dediny Trstín a Cífer
s majermi v Páci.
Osvald ml. Korlátköy získal aj
hrad Branč, kde sa v období pred
svojou smrťou pravdepodobne natrvalo usídlil. Po smrti Osvalda ml.
sa najvýznamnejším predstaviteľom
rodu stal Peter Korlátköy (†1526),
ktorý postupne získal viaceré dôležité funkcie na budínskom dvore
– kráľovského dvormajstra a taverníka.
Súrodenci Petra Korlátköyho minimálne od roku 1510 žili na hrade
Korlátka, pričom jediným mužom
medzi nimi bol barón Žigmund Korlátköy (†1546). Po smrti Petra bez
mužských dedičov sa Branč dostal
do rúk jeho zaťa Františka Nyáryho
(†1551), manžela Petrovej dcéry Alžbety Korlátköyovej (†1550). Uvedené rozdelenie hradov potvrdila
v roku 1534 deľba majetkov medzi
Žigmundom a Nyárym. Korlátka sa
podľa deľby stala rezidenciou Žigmunda Korlátköyho, posledného
mužského člena rodu a majiteľa
hradu, ktorý tu trvale býval.9
Po smrti bezdetného Žigmunda
Korlátköyho sa panstvo Korlátka
dostalo do rúk Alžbety Korlátköyovej a baróna Františka Nyáryho.
Manželia získali 16. októbra 1546
od panovníka Ferdinanda I. možnosť slobodne nakladať so svojimi
panstvami Branč a Korlátka. Vďaka
udelenej slobode sa neskorší vývoj na korlátskom panstve uberal
cestou neustálych delení majetkov
a dedení po ženských líniách. Pre
hrad to znamenalo ukončenie zásadného stavebného vývoja a majitelia sa sústredili iba na jeho údržbu, nakoľko si v dedinách panstva
postavili sídelné kaštiele a kúrie.
10. marca 1551 napísal František Nyáry svoj testament, v ktorom
Korlátku odkázal dedičom svojej
nebohej manželky po ženskej línii.
Prvú polovicu hradu a dedín zane32

chal Anne Korlátköyovej (†1561),
sestre svojej nebohej manželky Alžbety. Druhú polovicu hradu a dedín odkázal do spoločného užívania
Gašparovi Pongráczovi (Pongrátz)
(†1580), synovcovi Žigmunda Korlátköyho; bratom Jánovi a Štefanovi
Apponyiovcom (Apony), synovcom
Žigmunda; Žigmundovej sestre Kristíne Korlátköyovej (†1570), vdove
po Štefanovi Majthényim (Maythiny)
(†1524); a napokon ďalšej Žigmundovej sestre Barbore Korlátköyovej
(†1553), vdove po Jeremiášovi Zablathym.10
V roku sa 1560 uskutočnila štatúcia na skonfiškované majetky
Anny Korlátköyovej pre Dersffyovcov, Pongráczovcov, Apponyiovcov a Záblathyovcov. Zástupcovia
ostrihomskej kapituly prišli na hrad
Korlátka 26. septembra 1560, aby
konfiškát rozdelili na štyri časti medzi príslušníkov jednotlivých rodov.
Hrad sa rozdeľoval v tom čase na
„horný, stredný a dolný“. V priestore „dolného hradu“ sa na dvoch
miestach rozprestierali veľké a rozsiahle hospodárske budovy priamo
oproti „nižnej bráne“. Tretia časť
veľkých hospodárskych budov sa
nachádzala pri „prostrednej hradnej
bráne“. V priestore dolného hradu
bola aj „stuba“ (izba), kde bývali
hradní drábi a iní úradníci panstva.
V „strednom hrade“ existovalo
„prostredné nádvorie“, ktoré obkolesovali dve „stuby“ so spoločným
vstupným „pitvorom“. K spomínaným „stubam“ patrili dve latríny,
medzi ktorými stálo malé skladisko.
Pod opísanými priestormi sa nachádzala pivnica a kuchyňa. Vedľa kuchyne sa rozprestierala ďalšia „stuba“. Pri kuchyni stála drevená komora na ovos a drevený prístrešok
pre husi. Z priestoru oproti kuchyni
sa prechádzalo z nižšie položeného
„stredného hradu“ do vyššie položeného „horného hradu“. V tejto
časti hradu sa rozprestieralo malé
„testudo“, čiže svetlica s trámovým
stropom, s vedľajšími „pitvorom“. V
„hornom hrade“ sa ďalej nachádzala ďalšia „stuba“, situovaná východným smerom od malého „testuda“
medzi dvomi stenami „domov“
(svetlíc). Vedľa „stuby“ sa rozkladala v jednom rade ďalšia „stuba“ a
udiareň s latrínou. Pod radom týchto miestností sa tiahla vínna pivnica spolu s vedľajšou pivnicou. Zo
všetkých spomenutých priestorov
ostali spoločnými iba miestnosť pre
úradníkov a drábov, nádvoria, brány a prechodné miestnosti do jednotlivých priestorov hradu v dolnej,
strednej a hornej časti.11
Ďalší dokument približujúci po-

dobu hradu vznikol 13. decembra
1650, keď zhotovili inventár podielu panstva grófky Anny Márie Palocsayovej (†1686). Do „dolného hradu“ sa vchádzalo spoločnou bránou
s padacím mostom a menšou bránou pre peších s padacím mostom.
V priestore dolného hradu sa pri
hradnom múre nachádzali drevené
jednoposchodové stavby. Na ich
prízemí existoval spoločný pitvor,
malé spoločné stajne a spoločná
šindľová „drábska svetlica“ so sedliackou pecou. Palocsayovej patrilo poschodie s „dolnou komorou“
na uchovávanie obilia a vedľajšou
„obilnou komorou“. Na hornom poschodí ďalšej stavby v „dolnom hrade“ sa rozkladala komora na obilie
a pitvor, cez ktorý sa vchádzalo do
kamennej pivnice.
Do „stredného hradu“ sa vstupovalo spoločnou malou bránou s padacím mostom. Potom sa prechádzalo na prízemie obytných budov,
kde sa rozprestierali palocsayovské
vlastné priestory. Na ich začiatku
stál „prázdny pitvor“ pod „polkorábovou svetlicou“, vo vnútri nasledoval „obyčajný pitvor“, z ktorého sa
po pravej strane dverami vchádzalo
do svetlice a z nej do „veľkej paloty“
s menším oblokom a tromi veľkými
zasklenými zamrežovanými oblokmi. Za palotou nasledovala „šafárova svetlica“ a „tmavá pivnica“. Odtiaľ sa dvere otvárali do „obilníkovej
svetlice“, vedľa ktorej bola ďalšia
„obilníkova svetlica“. Na prvom poschodí nad „tmavou pivnicou“ stála
„veľká izba“ s dverami do komory.
Na druhom poschodí sa rozkladala
„pustá svetlica“ bez podlahy s vedľajšou komorou.
Spoločné priestory v „hornom
hrade“ tvorila pekáreň, prázdna cisterna na vodu s kanálmi, pracháreň
vedľa pekárne, skladisko a veža
s temnicou. Vlastné palocsayovské
priestory tvorila „veľká svetlica lieskovského majerníka“ so sedliackou
pecou na pečenie. Pred svetlicou
stál pitvor so zamrežovaným a zaskleným oknom, z ktorého sa vchádzalo do komory. Vedľa nej stála
„veľká stajňa“ a „menšia stajňa“,
ktorú nechali nanovo postaviť z pálenej tehly. Súčasťou tejto novej budovy bola zvnútra omietnutá „veľká
izba“. Na konci stajní boli dva drevené chlievy. Na dvore pri maštaliach
vznikla kravská maštaľ.12
V roku 1692 grófka Mária Regína
Czoborová predala svoju časť panstva Korlátka jezuitom zo Skalice a
pri tejto príležitosti zhotovili 28. mája
1692 urbár a súpis hradu. Na mieste, kde sa vchádzalo bránou do hradu, stála po ľavej strane šindľovou

strechou zakrytá budova s pivnicou,
do ktorej sa zmestilo 30 sudov vína.
Nad pivnicou sa nachádzal pitvor,
„veľká svetlica“ a komora. Strecha,
drevená chodba a schody spomenutej budovy boli v takom zlom
stave, že tam zatekalo. Do ďalšej
strednej časti hradu sa vchádzalo cez menšiu bránu. Popri múre
tu stála budova zložená z pitvora,
dvoch svetlíc – jednej veľkej a druhej menšej. Všetky strechy tejto časti i okná sa zrútili. V dobrom stave
bola iba pivnica prekrytá drevenými
latami a brána. V hornej časti hradu sa v severnej časti nachádzala
„pokladnica“ s dobre zaopatrenými
dverami. Za ňou sa smerom k veži
rozprestierali nasledovné priestory
v spoločnom užívaní všetkých komposesorov: pracháreň, pekáreň,
cisterna zhotovená z opracovaných
kameňov a veža s väznicou.13
4. mája 1697 na žiadosť dedičných spolumajiteľov Františka st.
Pongrácza a grófa Adama Batthánya (*1662 †1703) vykonala Nitrianska stolica obhliadku hradu.
Komisia prešla „vonkajšou hradnou
bránou“ a naľavo od nej jej ukázali
istú stavbu patriacu skalickým jezuitom, ktorá nemala strechu. Kvôli
zanedbanej strešnej krytine sa dve
izby so svojimi stenami nad dvomi
svetlicami nad pivnicou okolo sviatku Narodenia Pána 1696 zrútili.
Napravo od spomínanej brány stála
ďalšia stavba, ktorá patrila záložne
grófovi Alexandrovi Gvadányimu
(Kvadány). Nemala žiadne zakrytie,
a preto sa už rozpadli všetky steny,
pričom tento stav trvá už veľmi dlho
odkedy Gvadányi získal podiely na
panstve.
Potom komisia prešla po schodoch do „horného hradu“ a kade prechádzali, boli časti rodu

Pongrácz, ktoré momentálne vlastní
Ján st. Labsánszky a boli veľmi dobre opravené, pokryté a zaopatrené.
Prišli až k hradnej veži. Jej dolná
časť slúžila ako skladisko nazývané
„tárház“ a práve patrilo skalickým
jezuitom. Vrchné časti vlastnila záložne Eva Bokrosová, pričom iba
zlomok pokrývala strecha a zvyšok
bol v dezolátnom stave. V dôsledku
zanedbania sa počas Veľkej Noci
1696 zrútila časť klenieb horných
poschodí (nie je špecifikovaných
koľkých) a padajúce skaly poškodili
„dolné opevnenie hradu“.
Nakoniec komisii ukázali ruiny v
„strednom hrade“. Pred niekoľkými
rokmi sa dostal do rúk hypotečných majiteľov – Bokrosovej, jezuitov a Gvadányiho – a tí sa prestali
starať o strechy. V dôsledku toho
sa zrútili podlahy dvoch svetlíc a to
zničilo aj pivnice pod nimi. Komisia sa neskôr opýtala aj viacerých
svedkov na ďalšie podrobnosti
o škodách spôsobených záložnými
majiteľmi. Podľa ich slov Gvadányi
vlastnil v „dolnom hrade nárožnú
baštu“, ktorá mala predtým strechu.
Rovnako v jezuitskej časti sa „v dolnom hrade vedľa drábskej svetlice“
pôvodne nachádzali dve svetlice so
strechou a klenbami a pre nezáujem o údržbu sa zrútili.14
Ján st. Labsánszky začal od poslednej tretiny 17. storočia skupovať jednotlivé podiely na panstve a
pravdepodobne investoval do opravy hradu, pretože počas povstania
Františka II. Rákócziho býval na
hrade. Po smrti Jána st. sa majetku ujal jeho syn Ladislav Korlátköy,
ktorý sa usadil v kaštieli v Jablonici
a o údržbu hradu stratil akýkoľvek
záujem, a preto sa Korlátka prestala v písomnostiach definitívne objavovať.15

Po smrti Ladislava Korlátköyho
sa dedičkou všetkých majetkov stala jeho manželka Juliana Ottliková,
ktorá 15. februára 1755 rozhodla
o rozdelení majetkov medzi dcéry
a ich ženíchov. Panstvo sa rozdelilo
medzi Teréziu Korlátköyovú (*1714
†1757), vdovu po Jánovi Apponyim
(*1706 †1750); Evu Korlátköyovú (*1711 †1798), manželku grófa
Imricha Bossányiho (*1706 †1781);
a barónku Julianu Bossányiovú
(*1730 †1819), dcéru nebohej Juliany Korlátköyovej (*1710 †1734).
Menšia časť panstva ostávala v rukách Pongráczovcov.
Eva Korlátköyová v roku 1782
odkázala všetky podiely na Korlátke
svojim dcéram grófke Juliane Bossányiovej (*1734 †1805) a grófke
Anne Kristíne Bossányiovej (*1745
†1813). Spomínané sestry získali
v roku 1802 aj podiely barónky Juliany Bossányiovej. Grófka Juliana
odkázala svoj podiel svojej sestre
grófke Anne Kristíne, ktorá potom
všetko nadobudnuté vlastníctvo
poručila svojmu druhému manželovi Pavlovi Motesiczkému (*1738
†1815). V ani jednej z prevodných
listín sa o hrade nezmienili, nakoľko
bol už len zrúcaninou.16
V polovici 19. storočia došlo
k poslednej veľkej zmene vlastníkov panstva. 13. augusta 1846 kráľovský komorník Štefan Motesiczky
(*1802), vnuk Pavla Motesiczkého,
predal všetky svoje podiely kniežaťu a poľnému maršálovi Alfrédovi
Windischgrätzovi (*1804 †1862) za
900 000 zlatých konvenčnej meny.17
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Die Ergebnisse der Untersuchung der
Archivalien über die Geschichte der
Burg Korlátka
Am 23. März 1324 wird die Burg zum
ersten Mal in den schriftlichen Quellen
erwähnt. Damals übergab König Robert
die Burg Ecseg im Novohrader Stuhl Ulving von Harzendorf für seine Verdienste
bei der Verteidigung der königlichen Burg
Korlátka, als diese vom Cousin des Oligarchen Matuš Čáky - Štefan Čech belagert worden war. Während des gesamten
14. Jh. blieb die Burg eine königliche Burg,
weil sie die Fernstraße, die sog. Böhmische Straße über den Fluss Myjava bei Jablonica schützte und die Mauteinnahmen
kontrollierte. 1394 bekamen die Stibars
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von Stiborovic die Burg Korlát, und nachdem das Geschlecht ausgestorben war
bemächtigten sich ihrer vorübergehend
die Anführer der Hussiten Ján Mesenpek
von Helfštýn, Jan von Moravany und Ján
Čapek. 1445 bekam der ) Vizeban (vicebanus) von Mačov, der Belgrader Kapitän und Nitraer Gaugraf Osvald d. Ä. von
Bučany (gest. 1456) die Burg. Osvalds
Nachkommen nahmen einen neuen Familiennamen, abgeleitet von der Bezeichnung der Burg Kolátköy (Korlathkewy), an.
Der bedeutendste Vertreter des erwähnten Geschlechts war der königliche Haushofmeister und Mundschenk Peter Korlátköy (gest. 1546), der gleichzeitig auch der
letzte Besitzer war, der die Burg ständig

bewohnt hat. Nach dem Tode Sigismund
von Luxemburgs wurden Herrschaft und
Burg in weiblicher Linie vererbt, was zu
mehreren Besitzteilungen führte. In Folge
dessen blieben mehrere Beschreibungen
der inneren Gliederung der Burg aus dem
16. und 17. Jh. erhalten. Andererseits
führte das aber auch allmählich zum Verlust des Interesses an der Wartung der
Burg, weil ihre Besitzer ihre Sitze bereits
in den in den einzelnen Dörfern der Korláter Herrschaft errichteten Schlössern
und Landsitzen hatten.

Miroslav Matejka - Michal Šimkovic

I. Úvod
Architektonicko - historický výskum zrúcaniny v súčinnosti s výsledkami archívneho výskumu (samostatne publikovaného v tomto
zborníku1) priniesol nové poznatky
o architektúre a stavebnom vývoji
hradu, ktorý bol vybudovaný ako
strážny bod na západnej hranici
Uhorska. V neskorom stredoveku
hrad slúžil ako šľachtická rezidencia a vo včasnom novoveku ako zázemie rovnomenného panstva.
Pri výbere staveniska hradu bola
určujúca jeho strážna funkcia. Voľba padla na zlepencovú skalu (455
m n. m.) s výhľadom na Borskú nížinu, ktorá bola pohraničným územím
medzi Českým a Uhorským kráľovstvom. Hrad plnil významnú úlohu
v kontrole tzv. Českej cesty, vedúcej z Budína cez Ostrihom, Trnavu,
Jablonicu, Senicu, Holíč, Hodonín
a Brno až do Prahy. Malé Karpaty
prekračovala cez Biksárdsky priesmyk strážený hradom Ostrý Kameň a do Borskej nížiny vyúsťovala
v Prievaloch. Odtiaľ pokračovala

Stavebný vývoj hradu Korlátka vo svetle
architektonicko-historického výskumu
pod priamym dohľadom hradu Korlátka smerom ku Senici. (obr. 1)
II. Doterajšie poznatky o architektúre hradu
Prvý záujem bádateľov o zrúcaninu registrujeme približne od
poslednej štvrtiny 19. stor., kedy
vznikli cenné vyobrazenia hradu
od S. Werdenstettera (1874)2, J.
Könyokiho (1882)3 a D. Jurkoviča
(1888).4 Zachytávajú postupnosť
rozpadávania sa stavieb paláca
hradného jadra, hospodárskych
budov a nárožnej bašty v predhradí. Autori vypracovali aj pôdorysné
náčrty, ale stavebný vývoj hradu neanalyzovali. Moderný prístup k bádaniu o vývine hradného komplexu
priniesla D. Menclová v 30. rokoch
20. stor., keď spracovala pôdorysný
náčrt so základnou analýzou celého hradu a zdokumentovala dnes
už nezachované architektonické
detaily ako sú zvyšky krbu na 3.
podlaží hradného paláca (b) a dnes
zasypaná cisterna v severozápadnom kúte hradného jadra. Svoje

poznatky neskôr v redukovanej forme publikovala.5 Podľa Menclovej
bolo stredoveké jadro typickým príkladom tzv. bergfridovej dispozície
s valcovou vežou (a) v čele hradu
a hradným palácom (b) v chránenej
polohe vedľa veže. Túto najstaršiu
časť hradu datovala do 2. polovice
13. storočia. Do obdobia okolo polovice 15. storočia Menclová datovala
výstavbu opevnenia, ktoré malo po
obvode vymedziť priestor dnešných
predhradí. Vývoj hradu mali dovŕšiť
dostavby hospodárskych budov realizované v 16. storočí. Jej poznatky v 80. rokoch 20. stor. významne
doplnil a rozšíril M. Plaček.6 Plaček
podobne ako Menclová považoval
za najstaršiu časť hradu bergfridový
hrad z 2. polovice 13. storočia (Ia,b).
Jeho prínosom je predovšetkým
spresnenie vývoja predhradí. Do
obdobia prelomu 14. a 15. storočia
datoval výstavbu severného predhradia (II), zosilneného z vonkajšej
strany opornými piliermi trojuholníkového pôdorysu. Na predhradie
v priebehu 15. storočia nadviazalo

Obr. 1. Celkový pohľad na zrúcaninu hradu od východu, dnešný stav.
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Stavebný materiál zrejme pochádzal z úprav podložia staveniska,
resp. z masívu hradnej skaly. Ostrouhlé juhozápadné nárožie armovali pravidelnejšie lomové kamene.
Zistené zvyšky múrov predstavujú
pozostatky opevnenia pôvodného
hradu. Nadzemné úseky najstaršej
zástavby jadra v podobe obytnej
budovy, resp. veže sa nezachovali.
Ich polohu a rozsah (vrátane predpokladanej cisterny) môže ozrejmiť
až budúci archeologický výskum.
Nepriamym dokladom existencie
murovanej obytnej zástavby môžu
byť tehly sekundárne použité v II.
stavebnej etape.7 Prístup ku hradu
viedol zrejme od severu, z nižšie
položeného priestoru neskoršieho I.
predhradia. (obr. 3)

Obr. 2. Pôdorys a východný pohľad na zrúcaninu od Jozefa Könyökiho z roku
1882.
opevnenie úzkeho výbežku na východnom úpätí hradnej veže (III).
Do 1. polovice 16. storočia datoval
vybudovanie ďalšieho predhradia
položeného na východnej strane
hradného vrchu (IV), ktoré neskôr
ešte doplnila hospodárska budova v nároží (k). Okrem uvedeného
spresnenia vývoja hradu M. Plaček
objavil a zdokumentoval predsunuté
valové opevnenie v juhovýchodnom
predpolí hradu. (obr. 2)
III. Stavebný vývoj hradu na základe výsledkov výskumu
Ranogotický hrad z 2. polovice
13. stor.
Aktuálny podrobný výskum zrúcaniny a vyhodnotenie nálezových
situácií umožnili nový pohľad na
stavebný vývoj hradu a to predovšetkým na počiatočné obdobie
jeho existencie. Za súčasného sta36

vu poznania sa zachované hradné
jadro javí ako výsledok zložitejšieho vývoja v priebehu stredoveku.
Ku podobe najstaršieho hradu výskum priniesol vzhľadom na fragmentárne zachovanie murív len
minimum poznatkov. Ako najstaršie
architektúry sa v rámci zrúcaniny
javia zvyšky hradbového múru zachované na južnej (c) a západnej
strane. Hradba s hrúbkou 1,25 m
v zalamovaných líniách lemovala
hranu vrcholovej plošiny hradného
vrchu, klesajúcej v smere z juhu na
sever. Na južnej strane sa zachovala v dĺžke 18,8 m v deštruovanom
stave a na západnej strane v dĺžke
23,5 m, kde reprezentuje spodnú
časť zvyšku steny neskorogotického
paláca (b). Murivo hradby tvorí výlučne lomový zlepenec ukladaný do
riadkov a spájaný sivobielou maltou
z jemného riečneho piesku a vápna.

Ranogotická prestavba pôvodného hradu v priebehu 1. tretiny
14. stor.
Malý rozsah zachovania murív
pôvodného hradu naznačuje na
možnosť jeho rozsiahleho poškodenia. Takouto udalosťou mohlo byť
dobýjanie hradu spomínané v listine
z roku 1323. Poškodenie stavby sa
zrejme stalo impulzom pre radikálnu prestavbu celého sídla. Pôvodnú hradbu (c), ktorá na východnej
a časti severnej strany hradného
jadra úplne zanikla, nahradil po
celom obvode 2 m hrubý hradbový
múr.8 Východný úsek hradby plynulo kopíroval šikmé stúpanie terénu
od severu na juh. V mladšej, neskorogotickej nadstavbe sa zachovala
úroveň šikmo stúpajúcej obrannej
ochodze, vyloženej na drevených
trámoch vo výške cca 5,7 - 6 m nad
terénom. Zachovala sa aj spodná
časť murovanej predprsne zakončenej cimburím.9 (obr. 4)
Na západnej a južnej strane boli
v rámci opevnenia využité zvyšky
staršej hradby, ktoré boli zosilnené
vnútornou plentou hrubou približne
1 m, čím hradba dosiahla celkovú
hrúbku 2,3 m. Zo severnej hradby
sa v rámci steny mladšieho neskorogotického paláca zachoval len
krátky fragment aj so spodnou časťou predprsne. Za súčasného stavu
poznania nie je možné jednoznačne interpretovať 2,5 m vysoké zvislé
nárožie, viditeľné vo vnútornom líci
západnej steny mladšieho neskorogotického paláca. Ako najpravdepodobnejší sa javí predpoklad, že
ide o doklad stupňovitého priebehu
opevnenia na strmo klesajúcom
skalnom teréne.10
Prestavané opevnenie vymedzovalo dispozíciu približne štvorcového pôdorysu s rozmermi 23 x 23 m.
Poloha a rozsah obytnej zástavby

Obr. 3. Stavebno-historická analýza hradu.
1 – 2. polovica 13. stor., 2 – 1. tretina 14. stor., 3 – obdobie 14. stor., 4 – koniec 14. až 1. polovica 15. stor., 5 – 2. polovica
až koniec 15. stor., 6 – 1. polovica 16. stor., 7 – do roku 1560, 8 – koniec 16. až 1. polovica 17. stor., 9 – do roku 1650.
I - hradné jadro (horný hrad), II - 1. predhradie (severné), III - 2. predhradie(juhovýchodné) IV - 3. predhradie (východné), a - hradná veža, b – palác, c - hradba jadra, d - hradba 1. predhradia, e - budovy 1. predhradia, f - hradba
2. predhradia, g - hradba 3. predhradia, h - vstupná brána 3. predhradia, i - bašta 3. predhradia, j - mladšia hradba 3.
predhradia, k - južná budova 3. predhradia, l - severná budova 3. predhradia, m - zaniknuté prístavby k hradbe predhradia, n - priekopa
zostávajú nateraz neznáme. Vzhľadom na konfiguráciu terénu ju možné predpokladať obytnú zástavbu
na najvyššie položenej - južnej strane jadra hradu. Zachovaná výška
a stupňovité riešenie východného
úseku hradby naznačuje na možnosť situovania skrytej zástavby
práve v tejto polohe.
Vrcholnogotické prestavby hradu v priebehu 14. a 1. polovice
15. stor.
Ďalšie stavebné úpravy hradu je
možné dávať do súvisu s nárastom
významu Korlátky ako kráľovského
hradu v blízkosti tzv. Českej cesty. Intenzívnejšie využívanie tejto
obchodnej cesty sa viaže predovšetkým na dobu panovania Anjouovcov v Uhorsku. Pôvodný hrad
mal vďaka svojej polohe kontrolu
hlavne nad úsekom pohraničia na
západnej a severnej strane. Kontrole vnútrozemského úseku Českej
cesty a blízkej nížiny s kráľovským
mestom Trnava bránil blízky hrebeň
Vápenkovej skaly (467 m.n.m), výškovo presahujúci hradný vrch. Sna-

Obr. 4. Torzo východného úseku ranogotickej hradby jadra z 1. tretiny 14.
stor., ktorá sa stala súčasťou neskorogotického paláca. Vo vonkajšom plášti
torza veže sa zachovali sekundárne lôžka stropu paláca (1) a vo vyššej úrovni
dvojica kameňov vysunutých na spôsob rímsy (2).
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Obr. 5. Torzo hlavnej veže od juhovýchodu. V spodnej časti vidno malý fragment líca južného úseku hradby z 2. polovice 13. stor (1). Na vnútornom líci
veže zachytené horizontálne lôžko stropu nad 1. podlažím (2), nad ktorým je
päta mladšej kupoly (3).

Obr. 6. Detailný pohľad na špalety zamurovaného otvoru v úrovni 3. podlažia.
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ha o lepšiu kontrolu komunikácie
východne od Malých Karpát zrejme
viedla k výstavbe strážnej a obytnej
veže (a) na najvyššom bode skaly v
juhovýchodnom kúte jadra. Valcová
veža s vonkajším priemerom 10 m
a hrúbkou múrov 2,75 m mala minimálne 4 podlažia (torzo jej plášťa
má ešte dnes výšku okolo 16,7 m)
a časťou plášťa nasadala na staršiu
východnú hradbu.11 Podlažia oddeľovali drevené stropy, z ktorých sa
najlepšie zachovali lôžka trámov
povalového stropu nad 1. podlažím, naprieč podopreté nosným trámom.12 V úrovni stropu murivo veže
stužoval veniec z opracovaných hranolov.
Vstup do veže bol situovaný v
úrovni 2. podlažia pravdepodobne
v severozápadnej časti plášťa. Jeho
možnú polohu naznačuje odtlačok
mohutného hranolu konzolovito vystupujúceho z muriva veže, s hornou
hranou 50 cm nad hornou hranou
trámov stropu nad 1. podlažím.
Podľa zachovaného fragmentu
vnútorného líca 3. podlažia veže je
zrejmé, že voči lícu 2. podlažia bolo
ustúpené. V deštrukcii obvodovej
steny na západnej strane je zachovaný zvyšok lícovaného muriva,
ktorý je zrejme pozostatkom otvoru.
V ňom sa rysujú dve zvislé cezúry,
armované na spôsob špaliet s dodatočnou výplňou.13 (obr. 5,6)
Na
severovýchodnej
strane
v úrovni rozhrania 3.a 4. podlažia
vystupujú z vonkajšieho líca veže
rímsovito vysunuté ploché kamene,
naznačujúce možné prekrytie napojenia strechy priľahlej budovy. Malý
rozsah situácie však nedovoľuje jednoznačnú interpretáciu ich funkcie.
(obr. 4)
Pravdepodobne ku tejto prestavbe možno priradiť zvýšenie severozápadného úseku staršej hradby
jadra. Úprava zrejme súvisela s budovaním obytnej zástavby v tomto
priestore, ktorej dokladom je zvyšok odbúraného rizalitu (prevetu?) s
vnútornou šachtou vymurovanou z
tehál a kameňov.14 Asi v tejto etape
bol vybudovaný aj dnes už zaniknutý
objekt v severovýchodnej časti jadra,
po ktorom zostala stopa vo forme negatívneho odtlačku v jazve torza severnej steny mladšieho paláca.
Po výstavbe veže došlo neskôr k
zosilneniu jej spodnej časti vonkajšou prímurovkou s polygonálnym
pôdorysom a premenlivou hrúbkou
80 - 150 cm. V jej hmote bol osadený
drevený stužovací veniec. Dôvodom
úpravy mohli byť statické problémy
veže alebo jej nadstavba.
V širšom časovom rozpätí, pravdepodobne okolo polovice 15.

storočia, došlo ku prestavbe severozápadného úseku opevnenia
hradného jadra. Zástavba v tomto
priestore zrejme zanikla alebo bola
upravená, rizalit zbúraný a šachta
zamurovaná. Nadstavbu obvodového múru zakončovalo cimburie so
širokými ozubmi a drevenou ochodzou.15 (obr. 7,8)
Neskorogotická prestavba a rozšírenie hradu v 2. polovici až koncom 15. stor.
Zásadné prestavby stredovekého
hradu je možné datovať do 2. polovice až konca 15. storočia keď bol
hrad stálou rezidenciou Osvalda st.
z Bučian a jeho potomkov. Zvýšené
nároky na reprezentáciu a bývanie
vyššej šľachty v neskorom stredoveku sa odrazili aj na architektúre
hradného jadra, ktorého východnú
časť zaplnil štvorpodlažný palác (b),
ktorý zrejme postupne zastaval celú
plochu pôvodného stredovekého
hradu. O podobe stavebných detailov paláca dnes vypovedá torzo
okna s bočným sedadlom, zachované na východnej strane. Podľa

dobových fotografií je možné ďalšie
podobné okno predpokladať v deštruovanej strednej časti steny. Na
vnútornom líci východnej steny sa
zachovali pozostatky krbu, vykurujúceho priestor 2. podlažia. (obr.
9,10)
V severozápadnej časti paláca je
možné lokalizovať hradnú kuchyňu.
Naznačuje na to torzo tehlového
dymníka pece s blízkou výlevkou
na odpad. (obr. 11) Azda v tomto
období vznikla v severozápadnom
nároží cisterna, vymurovaná z precízne opracovaných kamenných
kvádrov. Zastavanie hradného jadra
palácovou stavbou si vyžiadalo aj
výstavbou nového okruhu opevnenia. Na severnej terase hradného
vrchu, na trase prístupovej cesty
vzniklo predhradie opevnené hradbou zakončenou asi cimburím (II).
Predpokladanú vstupnú bránu je
možné lokalizovať do zaniknutého
juhovýchodného úseku opevnenia.
Okrem zdokonalenia obrany predhradie zrejme plnilo aj hospodársku
funkciu. Z jeho pôvodnej zástavby je
možné identifikovať len pozostatok

Obr. 7. Zamurovaná šachta prevetu (?) v západnom úseku hradného
jadra. Z muriva vystupujú zvyšky
južnej bočnej steny rizalitu (1), ktorá sa v hornej časti opiera o nárožie
stupňovito klesajúcej hradby z 1. tretiny 14. stor. (2).

Obr. 8. Torzo západnej a severnej steny paláca hradného jadra. V ľavej spodnej časti vidno nárožie stupňovito klesajúcej hradby z 1. tretiny 14. stor (1). Severne od nárožia je zvyšok mladšieho tehlového sopúcha (2) a v susednej
kaverne odpadový žľab (3). Nad ústupkom sa zachovali ozuby cimburia z 15. stor. (4) Severná časť steny má atiku
v tvare cimburia, ktorá tvorila nadstavbu staršieho cimburia (5). V severnej stene nad ústupkom sa zachovala západná špaleta otvoru, ktorý mohol slúžiť na odvod vody zo strechy (6).
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Obr. 9. Torzo neskorogotického hradného paláca so zvyškom priečky v ktorej
sa zachovali dve špalety portálov (1,2) nad sebou. V pravej časti obvodovej
steny paláca sa nachádza konzola kozuba (3) a lôžka po trámoch stropu nad
2. podlažím (4). Vľavo od priečky je špaleta okna 3. podlažia (5).

Obr. 10. Detail južnej špalety okna
paláca, pod ktorou vidno líce muriva sedačky. Nad špaletou je lôžko
záklenku. Nad lôžkom po šambráne
je zachovaný fragment bočného líca
(hrany) zubu cimburia hradby z 1.
tretiny 14. stor. (viď. šípka).

Obr. 11. Detail torza sopúcha (1) s
odpadovým žľabom (2) v severozápadnej časti paláca.

rovaním hradu juhozápadným smerom na najnižšiu terasu hradného
vrchu. (obr. 13) Vzhľadom na to, že
ide o priestor, ktorý nebol prirodzenou konfiguráciou hradného vrchu
vôbec chránený, išlo zjavne predovšetkým o snahu získať priestor pre
hospodárske zázemie hradu. Najstaršiu časť zástavby predstavuje
rozsiahla budova s obrannou aj hospodárskou funkciou, priložená k päte hradnej skaly (k). Aktívnu obranu
jej predpolia umožňovali strieľne pre
ťažšie palné zbrane v úrovni jej 1.
podlažia. Druhé podlažie plnilo pravdepodobne hospodársku funkciu.
Je možné len predpokladať, že výstavba budovy bola sprevádzaná aj
opevnením priľahlej plochy. Vzhľad
tohto opevnenia však nepoznáme,
lebo v samotnej stavbe sa nezachovali žiadne pozostatky po nadväzujúcej fortifikácii. Preto je možné, že
jej prepojenie s vyššie položeným
hradným jadrom zabezpečovalo
predovšetkým spomenuté opevnenie úzkeho skalného výbežku pod
vežou (III,f). (obr. 14)
Pravdepodobne s krátkym časovým odstupom vzniklo opevnenie,
uzatvárajúce areál rozsiahleho tretieho predhradia (IV,g). Datovanie
jeho výstavby sa opiera o popis hradu z 26. septembra 1560 vytvorený
v rámci konfiškácie majetku Anny
Korlátköyovej, kde sa už spomína
opevnenie a budovy dolného hradu
s bránou. Nové predhradie, ktoré sa
k hradu pripojilo z východnej strany,
opevnilo v predpolí plochu s rozlohou cca 50 x 44 m. Na severozápadnej strane ho uzatvárala dodnes
čiastočne zachovaná hradba zosilnená polkruhovou nárožnou baštou
(i). (obr. 15) Na čelnej strane, oproti
dobre prístupnému predpoliu, pred-

budovy stojacej v severovýchodnom
kúte. (obr. 12)
Premeny hradu v priebehu 16.
stor.
Stavebné fázy hradu na sklonku
stredoveku patria k najmenej prebádaným stránkam jeho vývoja. Do
1. polovice 16. storočia je možné
rámcovo datovať opevnenie úzkeho skalného hrebeňa, klesajúce od
hradného jadra na juhovýchod (III).
Subtílny hradbový múr (f) s hrúbkou
80 cm, vybavený strieľňami pre ručné palné zbrane, mal zrejme znemožniť útočníkom priamy prístup ku
hradnému jadru od juhu. Zároveň je
však možná aj jeho súvislosť s rozši40

Obr. 12. Pohľad do priestoru prvého predhradia od juhu so zvyškami mladšej
zástavby. Ku hradbe predhradia je na škáru pristavané torzo veľkej renesančnej hospodárskej budovy vpravo (viď. šípka).

Obr. 13. Opevnenie juhovýchodného skalného výbežku z 1. polovice 16. storočia. V pozadí priestor hradného jadra s
torzom veže.
hradie chránila priekopa a murovaná hradba (g) vedená po vnútornom
okraji priekopy (n). Tento úsek opevnenia je dnes úplne deštruovaný a
dokladom jeho existencie sú okrem
náznakov muriva na hrane priekopy
iba stopy po odbúraní hradby na fasáde nárožnej bašty (i). Zaniknutá
hradba, v ktorej bola situovaná brána
(h), sa zrejme napojila na západné
nárožie staršej budovy (k), osadenej
na južnom úpätí hradnej skaly. Dominantnou stavbou na severnej strane nového predhradia bola mohutná
štvorpodlažná budova (l) s obytnou
i hospodárskou funkciou, vybudovaná v mieste dotyku so starším stredovekým predhradím. Ich vzájomné
prepojenie zabezpečoval mohutný
oporný pilier trojuholníkového pôdorysu. Stavbu a jej polohu je možné
dávať do súvisu s rozsiahlou obnovou susedného stredovekého predhradia. Jeho narušené hradby boli
obnovené16 a z vonkajšej strany
ich spevnili masívne oporné piliere trojuholníkového pôdorysu.17 Na
vnútornej strane opevnenia vznikli
obytné budovy prepojené s novovybudovanou stavbou na západnej
strane.18 (obr. 16)
Len rámcovo je možné datovať
do obdobia okolo polovice 16. storočia adaptáciu hradného paláca
(b). Podľa zachovaného torza jeho
západnej steny zrejme išlo o jeho
rekonštrukciu, ktorú si vyžiadala zrútená časť steny severozápadného

Obr. 14. Severovýchodná stena hospodárskej budovy druhého predhradia s
dvojicou zamurovaných strieľní (1) a mladším oknom obytnej miestnosti 2.
podlažia (2). K budove sa prikladá vysoký hradbový múr z 1. polovice 17.
storočia (3).
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nárožia.19 Obnovená západná stena
dostala cimburie s výrazne dovnútra
sklopenými prelukami a von vyspádovanými ozubmi. Pravdepodobne
išlo o ukončenie atikového múru,
prekrývajúceho konštrukciu dovnútra spádovanej strechy. Dokladom
podobného zastrešenia paláca by
mohol byť zvyšok otvoru na severnej
strane horného podlažia, ktorý zrejme slúžil na odvodnenie vnútorného
úžľabia strechy.20 (obr. 8)

Obr. 15. Torzo renesančnej nárožnej bašty. Z ľavej strany je k bašte na škáru
pristavený vysoký čelný hradbový múr. Vpravo od bašty sa nachádzajú zvyšky
severovýchodného úseku renesančného opevnenia z polovice 16. stor. súčasného s baštou.

Obr. 16. Severná časť prvého predhradia s renesančnými hospodárskymi budovami zosilnenými trojuholníkovými opornými piliermi. V hornej časti vidno
zamurované staršie otvory (viď. šípky).

Obr. 17. Celkový pohľad do priestoru druhého predhradia. V prieluke čelného
hradbového múru bola situovaná hradná brána.
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Záverečné prestavby hradu koncom 16. a v priebehu 17. stor.
Posledné prestavby hradu je
možné datovať do obdobia vymedzeného približne koncom 16. až
1. polovicou 17. storočia. Pozornosť bola venovaná predovšetkým
adaptácii budovy v juhovýchodnom
nároží tretieho predhradia (k), v ktorej vznikli zaklenutá pivnica, obytné
priestory, skladisko a obranné podkrovné podlažie so strieľňami. Podľa
zachovaného odtlačku bola ukončená šikmou pultovou strechou, krytou
plným atikovým múrom. Napriek
rozdeleniu medzi viacerých majiteľov v nepokojnom 17. storočí hrad
stále plnil obrannú funkciu. Pôvodná
hradba predhradia (g) orientovaná
proti juhovýchodnému stúpajúcemu
predpoliu sa zrejme ukázala ako nedostatočná, a tak najneskôr v priebehu 1. polovice 17. storočia postavili
nový, 8 m vysoký hradbový múr (j).
Bol ukončený obrannou ochodzou
a predprsňou, kde sa striedali jednoduché štrbinové a lopatkové strieľne.
(obr. 17,18) Nová hradba, vedená
priamo medzi juhovýchodnou hospodárskou budovou (k) a polkruhovou baštou (i), prebrala nosnú
obrannú funkciu a staršia hradba
z polovice 16. storočia začala plniť
úlohu vonkajšieho, tzv. parkanového múru. Vybudovanie vyššieho obranného múru si vyžiadalo aj
zvýšenie staršej nárožnej bašty (i).
V hradbe je dnes preluka, situovaná
v mieste úplne deštruovanej vstupnej brány (h). Ukončenie hradby na
oboch okrajoch a malý zvyšok nárožia naznačujú, že múr sa tu pripojil
k vnútornej strane staršej bránovej
budovy. Podľa inventára hradu z
13. decembra 1650 sa do „dolného
hradu“ vchádzalo spoločnou bránou s padacím mostom a menšou
bránou pre peších s padacím mostom.21
V neskoršom období boli zo strany nádvoria k múru pristavené dnes
úplne zaniknuté budovy. Ďalšie zásadné prestavby hradu sa už nerealizovali a stavebný vývoj komplexu
sa pred polovicou 17. storočia skončil. Opravy na prelome 17. a 18. sto-

ročia mali zrejme za cieľ iba sfunkčniť ešte obývateľné budovy, pričom
ostatné stavby boli ponechané napospas osudu.
Kresby a fotografie: M. Matejka

Obr. 18. Detail štrbinovej (vľavo) a lopatkovej strieľne (vpravo) v predprsni
čelného múru druhého predhradia. V lôžkach pod strieľňami sa nachádzali
nosné trámy ochodze.
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na svoju polohu v kúte medzi palácom a
hradbou I. predhradia mohla okrem hospodárskej plniť aj obrannú funkciu, spočívajúcu v kontrole severozápadného predpolia hradu.
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staršej hradby. Typom konštrukcie sa cisterna hlási skôr do neskorogotického ob-

dobia, pričom však samozrejme nemožno
vylúčiť jej výstavbu v priebehu 16. storočia. Konštrukcia plášťa z opracovaných
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maximálnej miere zabezpečovať jej vodotesnosť.
20
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Heslo Hrad Stará Ľubovňa. In: Ivan Rusina (ed.): Renesancia. Dejiny slovenského
výtvarného umenia. Bratislava: SNG a
Slovart 2009, s. 743.
21
Zistená situácia je v rozpore s kresbou Jozefa Könyökiho, ktorý na pohľade
zachytil v múre len jeden portál brány
ukončený polkruhovým oblúkom.

Die bauliche Entwicklung der Burg
Korlákatka im Licht einer architektonisch-historischen Untersuchung
Die architektonisch-historische Untersuchung der Ruine der Burg Korlátka
brachte neue Erkenntnisse über die bauliche Entwicklung des Baudenkmals. Die
Anfänge der Burg reichen bis in die Mitte
des 13. Jh. zurück, als eine Wehrmauer
für die Umfassung eines nicht näher bekannten Wohnbaus errichtet wurde, für
die Ziegel verwendet worden sind. Ein
markanter Umbau der frühgotischen Burg,
mit dem gewiss auf die Folgen einer Belagerung reagiert worden ist, erfolgte im

ersten Drittel des 14. Jh. Während des 14.
Jh. entstand auf der Westseite des Kerns
ein bewohnter Wehrturm. Im 15. Jh. wurde die Burg um das Vorwerk erweitert und
der Kern mit einem spätgotischen Palais
ausgefüllt. In der ersten Hälfte des 16. Jh.
wurde der südöstliche Kamm befestigt,
unter dem ein Gebäude sowohl mit Verteidigungs- als auch Wirtschaftsfunktion
entstanden ist. Bis 1560 wurde auf der
Ostseite des Areals ein II. Vorwerk mit
einer Eckbastion und einem von einem
Graben geschützten Wirtschaftsgebäude
errichtet. Wohn- und Wirtschaftsgebäude
entstanden auch im I. Vorwerk, wobei es
zu einem großen Umbau seiner Umfas-

sungsmauer gekommen ist. Das Palais
des Burgkerns erhielt eine Attika in Zinnenform. Im Verlauf der 2. Hälfte des 16.
Jh. und in der ersten Hälfte des 17. Jh.
wurde das Wirtschaftsgebäude auf der
Südseite umgebaut, an das eine hohe
Stirnmauer mit Schießscharten und einer
aufgestockten Eckbastion angebaut worden ist. An die Umfassungsmauer lehnten
sich heute nicht mehr vorhandene Wirtschaftsgebäude an. Die Arbeiten im 17.
und 18. Jh. dienten lediglich der Instandhaltung der bewohnten Objekte.

Abbildungen
Abb. 1. Gesamtansicht der Ruine von
Osten, derzeitiger Zustand.
Abb. 2. Grundriss und Ansicht der Ruine von Süden von Jozef Könyöki aus dem
Jahre 1882.
Abb. 3. Bau-historische Analyse der
Burg.
1 - zweite Hälfte des 13. Jh., 2 - erstes
Drittel des 14. Jh., 3 - 14. Jh., 4 - Ende
des
14. Jh. bis erste Hälfte des 15.
Jh., 5 - zweite Hälfte des 15. Jh., 6 - erste
Hälfte des
16. Jh., 7 - bis 1546,
8 - Ende des 16. Jh. bis Mitte des 17. Jh.,
9 - bis 1650.
I - Burgkern (Oberburg), II - Vorwerk
(nördlich), III - 2. Vorwerk (südöstlich), IV
- 3. Vorwerk (östlich), a - Burgturm, b - Palais, c - Burgmauer des Burgkerns, d Burgmauer des 1. Vorwerks, e - Gebäude
des 1. Vorwerks, f - Burgmauer des 2. Vorwerks, g - Burgmauer des 3. Vorwerks, h
- Eingangstor des 3. Vorwerks, i - Bastion
des 3. Vorwerks, j - jüngere Burgmauer
des 3. Vorwerks, k - südliches Gebäude,
l - nördliches
Gebäude, m - nicht
mehr vorhandene Zubauten an der Burgmauer der Unterburg, n – Graben.
Abb. 4. Torso des östlichen Abschnittes
der frühgotischen Burgmauer des Burgkerns vom 1. Drittel des 14. Jh., die Bestandteil des spätgotischen Palais wurde.
Im äußeren
Mantel des Turmtorsos sind sekundäre Lager der Palais-Dekke erhalten (1)
und im höher gelegenen Niveau zwei vorgezogene Steine
auf Art eines Gesimses (2).
Abb. 5. Torso des Hauptturms von Südosten her. Im unteren Teil ist ein kleines
Fragment aus der 2. Hälfte des 13. Jh.
zu sehen (1). In der inneren Flucht des
Turms sind
sekundäre horizontale Lager der Decke über der 1. Etage
erfasst (2), über denen
der Fuß
einer jüngeren Kuppel liegt (3).
Abb. 6. Detaillierter Blick auf die zuge-

mauerte Leibung einer Öffnung auf dem
Niveau der 3. Etage.
Abb. 7. Zugemauerter Lüftungsschacht
(?) im Westteil des Burgkerns. Aus dem
Mauerwerk treten Reste der südlichen
Seitenwand des Risalits hervor (1), die
sich im oberen Teil auf die Ecke der stufenweise abgesenkten Burgmauer vom 1.
Drittel des 14. Jh. stützen.
Abb. 8. Torso der westlichen und nördlichen Wand des Burgkerns. Im linken
unteren Teil ist die Ecke der stufenweise
abgesenkten Burgmauer vom 1. Drittel
des 14. Jh. zu sehen (1). Nördlich der
Ecke befindet sich der Rest eines jüngeren Abzugs aus Ziegeln (2) und in der
benachbarten Kaverne eine Abflussrinne
(3). Über dem zurückgesetzten Mauerwerk sind Zähne von Zinnen aus dem 15.
Jh. erhalten (4). Am Nordteil der Wand
ist eine Attika in Zinnenform erhalten, die
einen Aufbau auf ältere Zinnen bildet (5).
An der Nordwand über der Zurücksetzung
ist westlich die Leibung einer Öffnung erhalten, die dem Abflusswasser des Dachs
dienen konnte (6).
Abb. 9. Torso des spätgotischen Burgpalais mit den Resten einer Trennwand in
der zwei übereinanderliegende Leibungen von Portalen erhalten sind (1, 2), im
rechten Teil der Umfassungsmauer des
Palais befindet sich eine Kaminkonsole
(3) und die Lager einer Balkendecke über
der 2. Etage (4). Links der Trennwand befindet sich eine Fensterleibung aus der 3.
Etage (5).
Abb. 10. Detail einer südlichen Fensterleibung des Palais, unter der die Flucht
des Mauerwerks einer Sitzbank zu sehen
ist. Über der Leibung ist das Lager eingewölbt. Über dem Lager ist das Fragment
der seitlichen Leibung (Kante) des Zahns
einer Zinne vom 1. Drittel des 14. Jh. erhalten (siehe Pfeil).
Abb. 11. Detail des Torsos einer eines
Abzugslochs (1) mit Abfallrinne (2) im

nordwestlichen Teil des Palais.
Abb. 12. Blick auf das erste Vorwerk
von Süden her mit den Resten einer jüngeren Bebauung. An die Burgmauer des
Vorwerks ist in der Fuge der Torso eines
großen Renaissance-Gebäudes angebaut (rechts - siehe Pfeil).
Abb. 13. Befestigung des südöstlichen
Ausläufers des Felsens von der ersten
Hälfte des 16. Jh. Im Hintergrund der
Burgkern mit dem Torso des Turms.
Abb. 14. Die Nordöstliche Wand eines
Wirtschaftsgebäudes des zweiten Vorwerks mit zwei vermauerten Schießscharten (1) und einem jüngeren Fenster des
Wohnraums in der 2. Etage (2). An das
Gebäude ist eine hohe Mauer aus der ersten Hälfte des 17. Jh. angelehnt. (3).
Abb. 15. Torso einer Eckbastion aus
der Renaissance. Auf der linken Seite ist
an der Fuge eine hohe Staumauer errichtet. Rechts der Bastion befinden sich die
Reste des nordöstlichen Abschnitts der
Renaissance-Befestigung aus der Mitte
des 16. Jh. zusammen mit der Bastion.
Abb. 16. Nordteil des ersten Vorwerks
mit Wirtschaftsgebäuden aus der Renaissance, die mit dreieckigen Stützpfeilern
verstärken ist. In der Krone sind die Zäsuren vermauerter Zinnen zu sehen (siehe
Pfeil).
Abb. 17. Gesamtansicht des zweiten
Vorwerks. Das Burgtor war in die Baulükke der Burgmauer situiert.
Abb. 18. Detail einer Schießscharte
(links) und einer Schaufelscharte (rechts)
in der Brustwehr der Stirnmauer des zweiten Vorwerks. In den Lagern unterhalb der
Schießscharten befanden sich die Trägerbalken für den Laufgang.
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