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Trnavské panstvo. Sídliskový a správny rozsah
Trnavy do polovice 13. storočia

Vladimír Rábik

V

roku 1211 daroval ostrihomský
arcibiskup Ján svojej kapitule
všetky desiatky a ostatné majetkové práva kostola sv. Mikuláša
v Trnave.1 Ide o najstaršiu písomnú
správu o trnavskom sídlisku, no jej
analýzou možno zistiť dôležité informácie o najstaršej organizácii tohto
sídliska a najmä, že pôvodný sídliskový areál Trnavy bol oveľa rozľahlejší, ako tomu bolo neskôr, po
polovici 13. storočia, a tiež, že ako
taký patril medzi dynastické majetky panovníckeho rodu Arpádovcov.
Pôvodný rozsah nám zachovala
jeho cirkevnosprávna organizácia,
ku ktorej sa vlastne vzťahujú najstaršie písomné správy o Trnave.
Pokiaľ ide o vlastnícky vzťah Arpádovcov k Trnavskému panstvu
treba konštatovať, že ho spoľahlivo
dokladajú viaceré aspekty vývoja
Trnavy i spôsob jej majetkovej držby
(venný majetok), ktorá bola dynastická a nie korunná. Trnava sa tak
stala jedným z centrálnym majetkov arpádovskej dynastie na území

Bratislavskej župy a ako taká mala
osobitnú kráľovskú správu. Rezíduá
tohto stavu sa v Trnave udržali dlho
do stredoveku a boli sprítomňované
najmä v podobe inštitúcie kráľovského hradu (hrádku, neskôr kráľovskej kúrie).2 Trnavské panstvo
tak patrilo k najstarším majetkovo-organizačným celkom na území
Bratislavskej župy s pôvodom už pri
počiatkoch a zriaďovaní uhorského
štátu a preto bolo jeho územie dôsledne rešpektované okolitými kráľovskými ištitúciami i súkromnými
majetkovými pomermi.3 Zdá sa ale,
že pôvod tejto organizácie (hospodárskej, ale aj správnej) Trnavského domínia môže byť ešte oveľa
starší a pri vzniku uhorského štátu
sa vlastne len adaptovalo na nové
majetkové a správne podmienky.
Podľa všetkého totiž bolo zrejme
centrum tohto areálu v Boleráze
s tunajším veľkomoravským hradiskom už z 9. storočia (dnes poloha
Zámok)4, voči ktorému boli ostatné
sídliská organizované po správnej

aj hospodárskej stránke. Dokladom
toho je azda sústava služobníckych
osád po obvode bolerázskeho hradiska, akými boli Smolenice, Dechtice, Sokolovce (pôvodný názov pre
Horné Orešany doložený v roku
12565), Voderady a Hrnčiarovce
nad Parnou. Význam tohto hospodárskeho a správneho celku musel
byť pomerne veľký už vo veľkomoravských časoch, pretože ležal na
jednej zo základných komunikačných spojníc Moravy s Nitrianskom
– neskôr známej ako Česká cesta.
Tomu dodávalo nielen hospodársky, ale aj strategický význam. Ten
sa ešte znásobil v čase budovania
uhorského štátu, o čom svedčí aj
prítomnosť staromaďarských strážnych kolónií. Zmenilo sa však jeho
sídlo, pre ktoré sa zvolila výhodnejšia poloha v Trnave, kde sa križovali hlavné komunikácie na iné správne centrá regiónu – Nitru, Bratislavu
a Ostrihom a bolo tu aj priame napojenie na Považie. O dynastickom
vzťahu Arpádovcov k Trnavskému

Obr. 1 Majetkové domínium mesta Trnava.
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panstvu zase svedčí skutočnosť,
že ako také a v celosti sa mohlo
v roku 1199 stať venným majetkom
dcéry Bela III., uhorskej princeznej
Konštancie (okolo roku 1180 – † 6.
decembra 1240, pochovaná v Předklášteří –Tišnov na Morave). Tá sa
v uvedenom roku stala manželkou
českého kráľa Přemysla Otakara
I.6 Práve vlastníctvo Trnavského
panstva kráľovnou Konštanciou je
jednou z najdôležitejších informácií
o tom, že nešlo o roztrúsené majetky, ale o ucelené domínium, ktoré
zahŕňalo nielen Trnavu a Boleráz,
ale aj Šelpice s Bohdanovcami a
Klčovanmi, Modranku, rovnomenný sídelný areál pri riečke Parná
na juhovýchodnej strane domínia a
celkom iste aj Hrnčiarovce nad Parnou, ako sa ešte podrobne uvedie.
Už 11. mája 1240 totiž, teda ešte za
života Konštancie, pri príležitostí darovania príjmu z dediny Boleráz trnavským františkánkam (klariskám),
kráľ Belo IV. zdôrazňuje, že dedinu
kúpil od českej kráľovnej Konštancie.7 V roku 1247, keď Belo IV. už
trnavským klariskám daruje celú dedinu Boleráz, konštatuje nielen jej
kúpu od českej kráľovnej Konštancie, ale aj veľmi dôležitý údaj, že
Boleráz bol súčasťou príslušenstva
Trnavy a kráľ ju pri tejto príležitosti z
Trnavského panstva vyčlenil a udelil jej aj súdnu a správnu exempciu
od bratislavského župana (tak ako
ju mala aj Trnava).8 O tom, že k majetku Bolerázu sa pôvodne počítala aj dedina Šelpice (no nešlo len
o Šelpice, ale aj o Klčovany a Bohdanovce) zase svedčí snaha českého kráľa Václava I., syna kráľovnej
Konštancie, darovať v roku 1249
spoločný majetok Bolerázu a Šelpíc premonštrátkam kláštora Porta
coeli v Tišnove, ktorý práve Konštancia asi v rokoch 1232 až 1233
založila. Václav pritom označuje
obe dediny za svoje vlastníctvo (villas nostras) v Uhorskom kráľovstve
a v Ostrihomskej arcidiecéze, no je
pritom zrejmé, že svoje nároky na
ne mohol odvíjať len z prípadných
dedičských práv pochádzajúcich od
jeho matky.9 Nepochybne si však
musel byť Václav aj dobre vedomý
toho, že realizácia tejto donácie je
len ťažko uskutočniteľná a preto
v závere svojej listiny aj vyjadril inak
nezvyklú vôľu (zaiste na naliehanie
adresátok donácie), že ak má byť
toto darovanie platné a trvalé, má
ho potvrdiť aj pápežská kúria. To
sa však, ako vieme z ďalších udalostí, neuskutočnilo. Listina je inak
pozoruhodná nielen okolnosťami
svojho vzniku a obsahom, pretože
českému panovníkovi muselo byť
4

veľmi dobre známe, aké boli aktuálne majetkové pomery bývalých
uhorských majetkov jeho matky. Aj
preto bola historikmi podrobená diplomatickej a historickej kritike, najobšírnejšie spolueditorkou českého
diplomatára Sášou Duškovou, ktorá
ju však po veľmi podrobnej analýze
celého súboru listín, týkajúcich sa
pôvodných majetkov kláštora Porta
coeli, v zmysle diplomatickom nespochybnila.10 Listina je teda pravá
a svedčí o snahe tišnovských cistercitiek rozšíriť majetkovú základňu
aj na uhorskú stranu. Nie je vylúčené, že sa pritom opierali aj o reálny
prísľub od svojej fundátorky, ktorá
– ako vysvitá z viacerých prameňov
– sa usilovala za účelom výstavby
kláštora o jeho čo najlepšie materiálne zabezpečenie. Aj z toho dôvodu v roku 1233 predala viaceré
svoje majetky, ktoré získala od syna
v Čechách.11 Zložitá situácia v Uhorskom kráľovstve na konci vlády Ondreja II., ktorý sa v tom čase dostal
do hlbokej defenzívy nielen pred
uhorskou šľachtou a cirkvou a bol
nútený v rokoch 1231 a 1233 potvrdiť ich rozsiahle výsady a práva,
ale aj vlastnou rodinou (najmä následníkom trónu Belom IV.), zrejme
neumožnila realizáciu tohto zámeru
Konštancie. A zdá sa, že situácia sa
nezlepšila ani po nástupe kráľovninho synovca Bela IV. na uhorský
trón v roku 1235, pretože – ako to
dosvedčujú už spomenuté listiny
– ten už pred darovaním majetkov
Trnavského panstva moravskému
kláštoru uprednostnil finančné vyrovnanie so svojou tetou, ako o tom
vieme z vlastného vyjadrenia Bela
IV., že tieto majetky od Konštancie
odkúpil.
Avšak o tom, že sa premonštrátky z Tišnova usilovali získať uhorské majetky, svedčí aj falzum hlásiace sa do roku 1239, podľa ktorého údajne Václav I. potvrdil všetky
majetky tišnovského kláštora, darované Konštanciou a markgrófom
Přemyslom (Václavovým bratom)
a súčasne sa v prospech kláštora
vzdal akýchkoľvek nárokov, ktoré
by mu po smrti svojej matky vznikli
na jej majetky, zadovážené v Uhorskom kráľovstve.12 Listina je však
falošná, pričom jej vznik je historikmi kladený do súvislostí práve
so snahou premonštrátok o nadobudnutie uhorských majetkov Konštancie po jej smrti. Vznikla azda
v čase, alebo krátko po ňom, kedy
v roku 1249 vydal svoju pravú listinu Václav I., ako sa už spomenulo.
O majetok Bolerázu a Šelpíc (spoločne s Bohdanovcami a Klčovanmi) sa teda na konci 40. rokov 13.

storočia (prípadne krátko po smrti
Konštancie v decembri 1240) rozpútala medzi trnavskými klariskami
a tišnovskými premonštrátkami intenzívna „diplomatická vojna“. Jej
počiatok spôsobilo darovanie príjmov Boleráza trnavským klariskám
Belom IV. v roku 1240 – ako sa
v listine osobitne zdôrazňuje, malo
ísť o „všetko to, čo predtým obyvatelia dediny zvykli dávať kráľovi“, teda
kráľovský príjem (predtým príjem
Konštancie).13 Klarisky v Trnave
však už v máji roku 1239 získali od
pápeža ochranu všetkých svojich
majetkov, ktoré vlastnili, prípadne
ich mali nadobudnúť v budúcnosti.14 V uvedenom roku 1239 však ich
majetková základňa spočívala len
z niekoľkých kúrií a poddanských
domácnosti, ktoré rodiaca sa klariská rehoľa (ešte pod starším označením ako rehoľa sv. Damiána)
držala priamo v intraviláne Trnavy.
O tomto (proto)mestskom majetku
nám prináša svedectvo listina Bela
IV. z roku 1264, ktorou panovník
na žiadosť trnavských klarisiek napomínal richtára a hostí mesta, aby
nevyberali žiadne dane a poplatky
od obyvateľov a remeselníkov –
krajčírov, obuvníkov a rybárov, ktorí
žili na majetkoch kláštora v meste
mimo kláštorného areálu. Súčasne
kráľ upozorňuje, že takúto daňovú
imunitu udelil panovník konventu
už dávnejšie15 – zrejme sa tak stalo už pri samotnej fundácii kláštora.
V roku 1240 sa však majetok klarisiek rozšíril aj mimo mestský areál
a trnavský kláštor tak narazil na
ambície premonštrátok z Tišnova,
čo viedlo ku konfliktu. Koncom 40.
rokov sa situácia vyostrila, pretože
v roku 1247 uhorský kráľ Belo IV.
rozšíril majetkovú angažovanosť
klarisiek na úplnú držbu Bolerázu,
ako už bolo spomenuté.16 Ako snahu zvrátiť takýto majetkový vývoj
Boleráza, možno hodnotiť už spomenutý demonštratívny pokus českého kráľa Václava I. z roku 1249
o darovanie tak Boleráza ako aj
Šelpíc. Nepochybne bol motivovaný
tišnovskými premonštrátkami. Postoj a angažovanie sa českého kráľa je však pozoruhodné aj z iného
dôvodu, pretože ten vydaním spomenutej listiny v roku 1249 vlastne spochybnil uhorské majetkové
transakcie svojej matky. Václav
azda vychádzal z toho, že majetková transakcia medzi Konštanciou
a Belom IV. ohľadom Trnavského
panstva sa pravdepodobne v rámci
arpádovskej dynastie uskutočnila
bez písomného potvrdenia, keďže
žiadne nie je známe. Ak by jestvovalo, určite by ho trnavské klarisky

(ba aj kráľ Belo IV.) využili a argumentovali ním. Zdá sa tu však, ako
keby ho nahrádzalo osobitné zdôraznenie predmetnej kúpy v Belových listinách z rokov 1240 a 1247,
teda pri hlavných donačných aktoch
uhorského panovníka uskutočnených v prospech trnavských klarisiek. V podstate tieto kráľovské
vyjadrenia (zaiste zaznamenané
na osobitnú žiadosť klarisiek) mali
za cieľ prezentovať najdôležitejší obranný argument trnavského
konventu v ich spore s tišnovskými
premonštrátkami, teda, že právo
disponovať s majetkom Bolerázu (a
celého Trnavského panstva) prešlo od Konštancie prostredníctvom
kúpno-predajnej transakcie na kráľa Bela IV.
Spor však zrejme pokračoval aj
naďalej a práve v tomto kontexte
treba vidieť aj nasledujúce udalosti,
pretože už v roku 1251 získali klarisky v Trnave od pápeža Inocenta
IV. osobitnú ochranu svojich majetkových práv. Pápež pritom (až na
dvoch miestach vo svojej listine)
zdôraznil najmä ochranu všetkých
domov, zemí, dedín a ostatných
majetkov kláštora, ktorých držbu
klariskám potvrdil svojou apoštolskou autoritou.17 Išlo teda o také
isté potvrdenie majetkových práv,
v aké dúfal, že sa uskutoční, aj Václav I. pri svojej donácii na Boleráz
a Šelpice v roku 1249 v prospech
tišnovského kláštora – to sa však
neudialo. Trnavským klariskám sa
tak podarilo získať významnú podporu a ochranu svojich majetkových
práv. Tú ešte znásobila podpora aj
od ďalšieho pápeža Alexandra IV.,
ktorý v roku 1255 prísne žiadal kráľa Bela IV., aby ochraňoval a celkovo bol nápomocný trnavskému
konventu v jeho potrebách,18 čo
tiež azda súviselo práve so spochybňovaním ich vlastníckych práv
na Boleráz. Nepochybne v dôsledku tejto žiadosti kráľ prikázal vytýčiť hranice bolerázskeho majetku
a touto úlohou poveril trnavského
richtára komesa Hencha, ktorý bol
najlepšie informovaný o rozsahu
tohto pôvodne trnavského majetku
(a ktorý až do roku 1247 aj priamo
spravoval). Po vytýčení hraníc komesom Henchom napokon Belo IV.
v roku 1256 opätovne potvrdil trnavským klariskám vlastníctvo Bolerázu a podľa relačnej listiny trnavského richtára dal do svojho privilégia
zaznačiť aj jeho podrobné hranice.19
Ako sme už vyššie spomenuli, tieto hranice podrobne rešpektovalo
aj nové ohraničenie v roku 1363,20
ktoré prirodzene už zohľadňovalo aj
ďalší majetkový vývoj v okolí Bole-

rázu a preto je v niektorých častiach
ešte presnejšie. Na základe týchto
dvoch metácií si tak možno utvoriť
podrobnú predstavu o rozsahu bolerázskeho majetku, ktorý tvoril západnú časť Trnavského panstva.21
Opísané hranice sú teda pomerne
presným označením západnej polovice Trnavského panstva, no už
sa tu ako jeho súčasť neuvádzajú
ďalšie pôvodne trnavské majetky,
ktorými boli Klčovany (v roku 1256
v rukách magistra Olivera), Šelpice
a Bohdanovce (obe dediny v rukách
členov rodu Ratold). Treba upozorniť, že práve preto je už spomenutá listina českého kráľa Václava I.
z roku 1249 dôležitá, lebo zachovala dôležitú informáciu, že aj Šelpice
boli súčasťou bolerázskeho domínia
a teda patrili pôvodne Konštancii.
Vieme však, že v skutočnosti vlastne išlo o širší sídliskový komplex,
ktorého centrom boli Bohdanovce
a zahŕňal aj Klčovany. Je to však
zrejmé už aj z hľadiska geografického rozloženia majetkov, pretože
ak podľa listiny z roku 1247 tvorili
Trnava a Boleráz pôvodne jeden
majetkovo-správny komplex, potom treba pokladať za nevyhnuté,
že jeho súčasťou museli byť aj Klčovany, Šelpice a Bohdanovce,
ktorých intravilány sa rozprestierajú medzi Trnavou a Bolerázom, ba
Klčovany a Šelpice ležia aj priamo
na Českej (veľkej) ceste, teda geograficky vypĺňajú práve ten priestor,
ktorý spája trnavský a bolerázsky
chotár a tak vlastne sceľujú územný rozsah Trnavského panstva. To,
že Klčovany a Šelpice patrili pôvodne k Bohdanovciam a spolu tvorili
jeden sídliskový komplex výrečne
zaznamenáva vo svojej listine aj
Bratislavská kapitula pri vyšetrovaní tunajších majetkových pomerov
v roku 1438, tvrdí pritom, že tomu
tak bolo od pradávna.22 Bohdanovce boli teda centrálnym sídliskom
tohto komplexu, o čom svedčí tiež
fakt, že práve tu bolo sídlo farnosti,
pričom Šelpice a Klčovany zostali
filiálkami Bohdanoviec až do novoveku. Bohdanovce sú doložené ako
starobylá farnosť už v súpise desiatkov z rokoch 1332 až 1337, keď tu
pôsobil farár Filip.23 Šelpice a Klčovany ako bohdanovecké filiálky
zaznamenáva vizitácia z roku 1634,
ktorá ešte z veľkej časti zachytáva
starší stredoveký stav.24 Ako však
vidno z opísaného priebehu bolerázskych hraníc, vlastnícke pomery
v okolí Bolerázu sa po tatárskom
vpáde začali postupne meniť a pôvodne jednotné Trnavské panstvo
sa kráľovskými donáciami rozpadalo na nezávislé majetkové celky

– v súkromných rukách boli v tom
čase už nielen Klčovany, ktoré vtedy
držal magister Oliver, ale aj Šelpice,
ktoré (zaiste spolu s Bohdanovcami) boli zase v roku 1283 predmetom majetkovej deľby v rámci rodu
Ratold.25 Výsledkom tohto procesu
bolo na druhej strane aj postupné
dotváranie neskoršieho mestského
chotára Trnavy. Ten však aj pri tom
stále na svojej severnej a východnej strane rešpektoval (a zachoval)
pôvodný rozsah pôvodného Trnavského panstva v tejto časti. Tak na
severe hraničil s chotárom Špačiniec a zemou (chotárom) križovníkov z Malženíc, ako to zaznamenáva deľba špačinského majetku
medzi tunajších šľachticov v roku
1316,26 severovýchodným smerom
zase siahal až k hraniciam Brestovian, ktoré pôvodne k Trnave nepatrili, no v tomto priestore zahŕňal
aj územie neskoršej dediny Horné
Lovčice. Dosvedčuje to listina Bratislavskej kapituly z roku 1292, podľa
ktorej šľachtic Michal, syn komesa Bacha testamentárne daroval
svoje dedičné majetkové podiely v
Lovčiciach (t. j. Dolné Lovčice) Nitrianskej kapitule, pričom išlo o majetky, ktoré ležali v bezprostrednom
susedstve majetku Trnavy.27 Išlo tu
o priestor, na ktorom vzniklo nové
osídlenie trnavských hostí, doložené vo falošnej listine údajne z roku
1258 pod označením „nova plantacio“28 a v roku 1270 ako „Nová Ves“
(Újfalu).29 Neskôr však v 14. storočí
dostalo toto sídlisko pomenovanie
„Nové Mesto“ (Nova civitas)30, no v
dôsledku úpadku tunajšieho osídlenia v 15. storočí (zrejme v dôsledku
husitských a bratríckych bojov) sa
sídlisko začalo označovať aj alternatívnym názvom Horné Lovčice, kým
pôvodné Lovčice sa zase označovali ako Dolné Lovčice – takéto pomenovanie napokon ešte do konca
stredoveku úplne prevládlo. O tom,
že Horné Lovčice boli skutočne
Novým Mestom prináša svedectvo
trnavský farár Václav v súpise príjmov trnavskej fary z roku 1481, kde
konštatuje, že obyvatelia z Horných
Lovčíc, ktoré sa inak nazývajú aj
„Nova civitas“, mali povinnosť obrábať tri jutrá zeme nazývané Pete.31
Táto informácia je veľmi dôležitá,
pretože neumožňuje hľadať „Nové
Mesto“ v inej časti trnavského chotára.
Ďalším sídliskom, ktoré k Trnave
na východnej strane pôvodne patrilo, boli dediny Modranka a Hrnčiarovce nad Parnou. O Modranke sa
už skôr konštatovalo, že pôvodne
išlo o sídlisko maďarskej strážnej
posádky, ktoré z tejto strany (z vý5

chodu) zabezpečovala arpádovský
dynastický majetok – trnavské panstvo a na druhej strane strážila aj
dôležité komunikácie, ktoré sa v trnavskom intraviláne križovali. Treba
zdôrazniť, že Modranka bola vybudovaná nielen na východnom okraji
Trnavského panstva, ale že v tomto
mieste vymedzovala aj iný sídliskový komplex, nazývaný Parná, ktorý
tiež bol pôvodne organizovaný ako
príslušenstvo Trnavy a jej domínia.
Svedčí o tom dodnes zachovaný
chotárny názov Parna v juhovýchodnej časti obce.32 Teda sčasti
Modranka vznikla ako nové sídlisko
aj na pôvodnom teritóriu zeme Parná. To svedčí o tom, že keďže sa pri
dislokácii staromaďarskej posádky
nerešpektovali pôvodné chotáre
starých sídliskových celkov, akým
nepochybne zem Parná bola, musela byť Parná už vtedy považovaná
za súčasť Trnavského panstva, čo
je ďalší nepriamy doklad toho, že tu
máme do činenia so starou organizáciou tohto domínia s počiatkami
už v období budovania uhorského
štátu. Inak Modranka už od najstarších písomných správ patrila medzi
základné majetky Trnavy, ako tomu
bolo už údajne v roku 1258, keď tu
bol richtárom komes Kunch.33 Podľa všetkého bol synom najstaršieho
podľa mena známeho trnavského
richtára komesa Hencha, po ktorom
niekedy pred rokom 1267 aj prevzal
richtársku funkciu.34 Modranka sa
napokon stala dedičným majetkom
tejto línie trnavského lokátorského
rodu (pôvodom z Budínskeho hradu), ako sme na to poukázali na
inom mieste a jej názov používali
ako šľachtický predikát dlho do 14.
storočia.35 Stále sa však počítala
medzi príslušenstvá Trnavy a keď
v roku 1270 trnavský richtár komes
Kunch žiadal uhorského kráľa Štefana V. o ochranu pre obyvateľova
hostí Trnavy a k nej patriacich dedín
voči neoprávneným nárokom šľachticov z Bratislavskej župy pri vyberaní dávok za trnavské vinice na ich
majetkoch, vystupuje medzi nimi aj
Modranka.36
Ďalším, z pôvodných majetkov,
ktorý patril k Trnavskému panstvu,
boli však aj susedné Hrnčiarovce nad
Parnou, čo dosvedčuje skutočnosť,
že i táto dedina sa už od najstarších
dokladov uvádza ako príslušenstvo
Trnavy a sídlo obývané trnavskými
hosťami. V tomto postavení vystupuje v už spomenutej listine kráľa
Štefana V. z roku 1270.37 Je dôležité
si všimnúť, že Trnava Modranku aj
Hrnčiarovce vlastnila bez toho, aby
na ne získala donančné listiny, ako
to bolo v prípade novších akvizícií,
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kde takéto vlastníctvo vychádzalo
z kráľovských donácií – to bol prípad časti zeme Parná v roku 1244
a Brestovian, získaných v roku
128038, ako sa o tom ešte podrobnejšie zmienime. Išlo tu teda o sídliská,
ktoré patrili ku pôvodným majetkom
rodiaceho sa mesta a predtým tvorili
súčasť majetkového zázemia Trnavského panstva Arpádovcov. Hrnčiarovce sa síce na krátky čas niekedy
po roku 1270 dostali do držby Artleba, najvyššieho komorníka českého kráľa (v súvislosti s obsadením
juhozápadného Slovenska vojskom
Přemysla Otakara II.), no ten krátko
na to zomrel a po odchode českého
vojska dedinu zabral uhorský kráľ
Štefan. Ten ju následne daroval magistrovi Kiliánovi, čo potvrdil v roku
1273.39 Táto donácia sa však zrejme
nakoniec nezrealizovala, pretože
Hrnčiarovce sa opätovne dostávajú do vlastníctva Trnavy. Keď totiž
v roku 1291 žiadal trnavský richtár
o potvrdenie listiny Štefana V. z roku 1270, ktorou sa určovali dávka
vyberané za trnavské vinice na území Bratislavskej župy, Hrnčiarovce
už opätovne figurujú ako poddanské
sídlisko Trnavy a jej hostí.40
Napokon posledným sídliskovým
komplexom, ktorý dotváral Trnavské panstvo bola zem Parná, ktorej
pôvodný rozsah a lokalizácia spôsobuje medzi historikmi asi najviac
nejasností. O jej príslušnosti k Trnave a k pôvodným majetkom, ktoré vlastnila aj Konštancia, prináša
výrečné svedectvo listina Bela IV.
z roku 1244. Dozvedáme sa z nej,
že uhorský kráľ Belo na žiadosť trnavských hostí im daroval zem nazývanú Parná vo veľkosti dvanástich
popluží, ktorá sa rozprestierala pri
rovnomennej rieke. Konštatoval pritom, že ju pôvodne vlastnila kráľovná Konštancia, no pred týmto rokom
už bola v rukách Derša (Dezidera)
a jeho bratov, synov komesa Ondreja, predkov šľachticov z Lefantoviec. Panovník im ju preto odňal
a ako náhradu im daroval zem Nitrianskeho hradu nazývanú Dubnica (dnes Súlovce), keďže táto zem
zodpovedala rozsahu ich pôvodného vlastníctva v Parnej.41 Zmeny
v majetkovej držbe Parny, ako ju
dokumentuje spomenutá listina, sú
teda ďalším príkladom toho, ako sa
pôvodné Trnavské panstvo po tatárskom vpáde neskoršími kráľovskými
donáciami rozpadalo na samostatné
majetkové celky, ako sme to videli
aj v prípade Bolerázu (v roku 1256),
Klčovian (pred rokom 1256) a Šelpíc
s Bohdanovcami (tiež pred rokom
1256, najneskôr pred rokom 1283).
Ako sme na to už poukázali na inom

mieste, týchto dvanásť popluží Parny sa dostalo do držby ako súkromný majetok trnavskej lokačnej rodiny
– konkrétne do vlastníctva komesa
Herborda, (zrejme) brata trnavského
richtára Hencha (ktorý zase získal
do vlastníctva Modranku), známeho
z listiny z roku 1256. Svedčí o tom aj
slobodné disponovanie s majetkom,
pretože už niekedy pred rokom 1270
časť tejto zeme Herbord predal späť
šľachticom z Lefantoviec. Dosvedčuje to listina Nitrianskej kapituly
z roku 1322, ktorou bola na príkaz
panovníka spísomnená deľba majetku Lefantovskovcov, pričom o Parne
kapitula osobitne skonštatovala, že
je v nej kostol Panny Márie a zdôraznila, že bola odkúpená od Herborda, otca bývalého trnavského
richtára Jenslina.42 Parná sa ako
majetok Lefantovskovcov uvádza už
aj v roku 1291, keď sa prvýkrát delili
rodové majetky a už vtedy sa zdôrazňuje existencia tunajšieho mariánskeho kostola,43 išlo teda o tú istú
Parnu, ktorú Lefantovskovci získali
od Herborda. Ako vieme z ďalšieho
vývoja, pre túto Parnú sa postupne
od konca 13. storočia začal používať
aj iný názov, odrážajúci mariánske
patrocínium – Biely Kostol, tak ju zaznamenáva už súpis pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia a aj
neskôr v majetku tohto rodu figuruje
už iba pod týmto názvom.44 Ba podľa údajov z delenia lefantovských
majetkov v roku 1322 sa i priamo
označovala za „kostolnú zem“ (terra
ecclesiastica), pretože práve tu bol
kostol pre celý sidliskový komplex
Parnej. V uvedenom roku 1322 sa
však uvádza aj ďalší dôležitý údaj,
a totiž, že magister Desider zakúpil
v bezprostrednom susedstve tejto
kostolnej Parnej tiež inú zem, ktorá sa taktiež nazývala Parná, a to
od Petra a Eliáša, synov Štefana.45
Jestvovala teda aj iná Parná, ktorá sa zaiste vyčlenila ako osobitný
majetkový podiel z pôvodne jednotného spoločného chotára, zrejme
asi v rovnakom čase, ako keď sa
kráľovskými donáciami dostali do
držby majetkov pôvodného Trnavského domínia aj iní šľachtici, teda
krátko po tatárskom vpáde. Túto
„druhú“ Parnú už potom v prameňoch nenachádzame, nespomína sa
ani neskôr medzi majetkami Lefantovskovcov, no zrejme bola pričlenená k chotáru Bieleho Kostola. Nie
je vylúčené, že tu ani nebolo žiadne
sídlisko a potom sa možno na ňu
vzťahuje údaj z roku 1335, keď ostrihomský arcibiskup Čanád výmenou
za iné majetky daroval kvarty z viacerých dedín na území Bratislavského prepoštstva (Bratislavskej župy)

a medzi nimi aj z dedín Hrnčiarovce
nad Parnou, Modranky a tiež Parnej, o ktorej sa ale zdôrazňuje, že
ide o zem bez obyvateľov (obrábateľov), no predsa sa obrába a platí
sa za ňu riadny desiatok v naturáliách.46 V každom prípade sa táto
Parná mohla rozprestierať len južným smerom od Bieleho Kostola,
zrejme ležala priamo medzi Bielym
Kostolom a Cíferom, ktorý bol tiež
majetkom Lefantovskovcov – odkúpenie tejto zeme zrejme aj malo za
cieľ sceliť obe dŕžavy. Inde totiž ležať
nemohla, pretože východným smerom sa rozprestierali Hrnčiarovce
nad Parnou a na západ bol trnavský
chotár, kde mesto niekedy v druhej
štvrtine 14. storočia vybudovalo
novú dedinu Ružindol.47
Napokon však treba konštatovať,
že existovala aj „tretia“ Parná, ktorá
vystupuje ako majetok Trnavy, a to
aj potom, čo v roku 1244 nadobudnutú zem Parná odpredal komes
Herbord (niekedy pred rokom 1270)
pôvodným vlastníkom, ako sme sa
už zmienili. Keď v roku 1309 pobýval ostrihomský arcibiskup v Bratislave, predniesli mu ostrihomskí
kanonici sťažnosť na bratislavského
mešťana komesa Hambatona. Kapitula ho pritom obvinila, že niekoľko
rokov neoprávnene poberal desiatky z akejsi čiastky oráčin, ležiacich
v chotári zeme Parná, ktorá patrila
do spoločného desiatkového obvodu s Trnavou a preto náležali Ostrihomskej kapitule. Miestny obyvatelia nazývali tieto oráčiny „slobodné
pole“. Komes Hambaton pritom odpovedal, že desiatkov sa v prospech
kapituly vzdá len vtedy, ak trnavský
farár Juraj potvrdí, že skutočne patria k Trnave a teda aj kapitule, čo
farár neskôr (pri pokračovaní vyšetrovania celého sporu priamo v Trnave) potvrdil.48 Veľmi dôležitá je
pritom informácia, že územie Parnej
patrilo pod Trnavu ako súčasť jej desiatkového obvodu, čo je nepochybne pozostatok pôvodného správneho usporiadania celého sídelného
komplexu Parnej ako príslušenstva
Trnavského panstva. Ako taká tak
tiež bola predmetom donácie desiatkov v roku 1211, čo bol dôvod, pre
ktorý kanonici rozpútali spor s majiteľmi Parnej alebo jej majetkových
častí. Podobne sa aj z roku 1335
zachovala správa o tom, že obyvatelia Parnej, a tiež Hrnčiaroviec nad
Parnou, Modranky a Brestovian, ako
ľudia patriaci k Trnave, držali vinice
v chotári dediny Zumberg (zaniknutá stredoveká dedina pri Pezinku),
ktorú zálohoval magister Sebeš,
syn Abraháma, grófa z Pezinku,
zvolenskému županovi magistrovi

Dončovi. Pri tejto príležitosti sa nový
vlastník dediny zaviazal, že okrem
obvyklých a stanovených dávok nebudú trnavskí obyvatelia za svoje
vinice odvádzať žiadne iné dávky.49
Parná napokon figuruje aj medzi
dedinami Trnavy, za ktoré sa mesto
v roku 1347 dohodlo s Ostrihomskou kapitulou o spôsobe výplaty
desiatkov.50 Keď v roku 1360 opäť
vypukol spor medzi Trnavčanmi
a svätojurskými a pezinskými grófmi
o výšku poplatkov a dávok za vinice
na ich majetkoch (tiahol sa až do
roku 1364), ešte stále vystupujú medzi poddanými Trnavy aj obyvatelia
Parnej.51 Potom sa však „trnavská“
Parná z prameňov vytráca a ďalšie
konkrétne správy o nej nepoznáme. Z uvedených dokladov však
vyplýva veľmi dôležitý fakt, a totiž
že v rovnakom čase (v 2. polovici
13. a v 14. storočí) jestvovali vedľa
seba až tri majetkové celky s rovnakým pomenovaním Parná. Zmena
názvu „kostolnej“ Parnej na Biely
Kostol najneskôr niekedy na začiatku 14. storočia bola teda logickým
a prirodzeným vyústením potreby
odlíšiť (vlastnícky a aj funkčne) toto
sídlisko od ostatných rovnomenných
majetkov. Otázkou však zostáva,
kde potom sa rozprestierala „trnavská“ Parná. Odpoveď treba hľadať
v transakcii, ktorá sa uskutočnila
medzi šľachticmi z Lefantoviec a komesom Herbordom z Trnavy. Ako už
bolo uvedené, ku transakcii muselo
dôjsť nedlho po kúpe zeme Parná,
najneskôr pred rokom 1270, pretože
v tomto roku Parná medzi dedinami,
ktoré patrili ku Trnave, nevystupovala. Nemožno ju podľa všetkého
stotožniť ani s dedinou Nová Ves,
pretože tu zrejme išlo o sídlisko známe ako Nové Mesto (Nova Civitas),
o ktorej vieme, že to boli neskoršie
Horné Lovčice. Celkom určite ale
vieme, že v roku 1291, keď prebiehala prvá deľba majetkov Lefantovskovcov, už Parná bola opäť ich
majetkom. Ako sa v donačnej listine
Bela IV. z roku 1244 pre Trnavčanov
konkrétne uvádza, rozsah darovanej
zeme Parná predstavoval rozlohu
dvanástich popluží, čo pri prepočítaní na dnešný rozsah (za predpokladu, že berieme do úvahy najmenší
rozsah poplužia, a teda v skutočnosti mohlo ísť aj väčšiu rozlohu)
by išlo o približne sedemsto hektárov zeme, čo predstavuje pomerne
rozsiahly majetok. Je ale zaujímavé,
že súčasný rozsah chotára Bieleho
Kostola, o ktorom nemáme informácie, že by sa oproti stredoveku zásadným spôsobom menil, dosahuje
len niečo cez dvesto štyridsať jedna
hektárov. To pri rovnakom prepočte

by zodpovedalo asi tak približne vtedajším štyrom poplužiam. Ak by sa aj
čiastočne tento rozsah zmenil oproti
stavu v 13. storočí, celkom určite nemohlo dôjsť k tak podstatnej zmene,
aby sme nemohli konštatovať, že
komes Herbord šľachticom z Lefantoviec už nepredal späť celých dvanásť popluží, ale len asi jednu tretinu,
teda okolo štyroch popluží, zvyšok
zostal v majetku mesta a vlastne bol
akýmsi súkromným majetkom Herborda a jeho potomkov. Toto je veľmi dôležitý poznatok, ktorý dovoľuje
sledovať majetkovú situáciu aj naďalej. Tým sa totiž vyrovnali majetkové
pomery v rámci lokátorskej dynastie
Trnavy. Lefantovskovci však získali
najhodnotnejšiu časť parnianskeho majetku – staré a trvalé sídlisko
(zrejme pôvodne aj centrálne pre
celú Parnú) s kostolom Panny Márie. Keďže všetky zeme s názvom
Parná tvorili pôvodne jeden celok
a nachádzali sa bezprostredne pri
sebe, bola aj táto „trnavská“ v susedstve ostatných, tým skôr, že bola
pozostatkom pôvodných dvanástich
popluží. Muselo teda ísť o územie,
rozprestierajúce sa medzi Bielym
Kostolom a vlastnou Trnavou, čo zároveň vysvetľuje, prečo už v stredoveku boli hranice Trnavy posunuté
týmto smerom až takmer k intravilánu Bieleho Kostola, ba ešte aj dnes
k Trnave patrí starobylá lokalita Kamenná mlyn, ktorá podľa všetkého
je jediným pozostatkom pôvodného
osídlenia „trnavskej“ Parny.
Dôležitou otázkou pre pochopenie celkovej situácie je tiež to, kedy
sa Trnavské panstvo napokon dostalo od kráľovnej Konštancie späť
do držby uhorských kráľov – konkrétne Bela IV. V roku 1229 totiž
ešte panstvo spravoval osobitný
úradník Konštancie – dvorský sudca
komes Kunch, ktorý vtedy odkúpil
od členov rodu Hont-Poznanovcov
majetok blízkych Bohuníc (jeho potomkovia dedinu vlastnili ešte aj 14.
storočí).52 Sám kráľ Belo IV. však pri
príležitosti darovania majetku Boleráza trnavským klariskám v rokoch
1240 a ešte aj v roku 1247 osobitne zdôrazňuje, že to bol práve on,
kto tento majetok (a to ako celé
panstvo) od kráľovnej Konštancie
odkúpil.53 K tomu mohlo dôjsť len
po jeho nástupe na uhorský trón
v roku 1235 a niekedy pred rokom
1238, kedy už Trnava bola v Belových rukách a kráľ daroval tunajším
hosťom rozsiahle výsady.54 Prechod
panstva do Belovho vlastníctva však
zároveň znamenal jeho postupný
rozpad, ako sme videli – kráľovskými donáciami sa tak dostali do rúk
šľachty postupne majetky Parná (jej
7

časť pred rokom 1244 získal komes
Ondrej a jeho synovia a je možné,
že v rovnakom čase získal ďalšiu
časť zeme istý Štefan a jeho synovia
– pred rokom 1322 túto „inú“ Parnu
od nich odkúpil Dezider, syn Ondreja z Lefantoviec), Boleráz (trnavské klarisky v roku 1247), Klčovany
(magister Oliver pred rokom 1256),

Šelpice spolu s Bohdanovcami (Ratoldovci pred rokom 1283). Trnavské panstvo teda v 11. až 13. storočí
predstavovalo jeden z najrozsiahlejších majetkových celkov na území
juhozápadného Slovenska, ktorý bol
v držbe kráľovského rodu ako súkromný dynastický majetok. To zvyšovalo prestíž jeho centrálneho síd-

liska v Trnave a tunajšieho Kostola
sv. Mikuláša. Neprekvapuje preto
ani skoré udelenie výsad tunajším
obyvateľov už v roku 1238.
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Die Trnavaer/Tyrnauer Herrschaft. Der
Umfang der Besiedelung und Verwaltung Trnavas bis zur Mitte des 13. Jh.
Die älteste bekannte schriftliche Mitteilung über Trnava stammt aus dem
Jahre 1211. Laut dieser schenkte Erzbischof Johannes/Ján von Ostrihom/Gran
seinem Kapitel die hiesige Kirche zu St.
Nikolaus mit all ihren Einkünften. Die Mitteilung selbst ist ein wichtiges Zeugnis
über die älteste Siedlungssituation und
Vermögenszugehörigkeit Trnavas, die
von Anbeginn an im ungarischen Staat
lag. Der gesamte Siedlungskomplex stellte eine umfangreiche Herrschaft dar, die
dynastisches Eigentum des Herrscherge-

schlechts der Arpaden gewesen ist. Es
bestand nicht nur aus der Ansiedlung
Trnava als seinem Verwaltungszentrum,
sondern auch aus den Dörfern Boleráz,
Bohdanovce mit Klčovaní und Šelpice,
Modranka, Hrnčiarovce nad Parnou und
dem Siedlungskomplex Parna, der südwestlich Trnavas vom südöstlichen Teil
des heutigen Modranka bis nach Zvončín
reichte (es ist nicht ausgeschlossen, dass
auch das Gebiet des späteren Dorfes
Ružindol mit eingeschlossen war). Die
Hauptsiedlung war das spätere Dorf Biely
Kostol. Das war der ursprüngliche Umfang der Herrschaft und zugleich auch der
Bereich für die Einhebung des Zehnten

der Trnavaer Kirche, den 1211 der Graner
Erzbischof Johannes seinem Kapitel geschenkt hat. Die Herrschaft Trnava wurde
zentral von Trnava aus organisiert, wo das
königliche Gehöft und das Schlösschen
mit den königlichen Beamtenlagen, und
in Trnava war zugleich auch das kirchliche Verwaltungszentrum der Herrschaft
mit der Hauptkirche zu St. Nikolaus. Weitere Kirchen waren weiters in Modranka
Kirche der hl: Maria-Magdalena; in Parna
(in Biely Kostol - die Kirche der Jungfrau
Maria), in Boleraz (Kirche des hl. Johannes des Täufers) und in Bohdanovce nad
Parnou (wahrscheinlich die Kirche des hl.
Petrus, das Patrozinium wird allerdings
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erst mit dem Konpatrozinium des hl. Paulus belegt). Es handelte sich also um eine
verhältnismäßig umfangreiche Herrschaft,
aber auch große Einnahmen, was auf ihre
Bedeutung hinweist. Ihre Höhe können
wir uns auf Grundlage der Einnahmen vorstellen, die die Pfarrer der erwähnten Kirchen in den 30er Jahren des 14. Jh. den
päpstlichen Eintreibern des Zehnten angaben. Insgesamt ging es mindestens um
385 Talente in Silber, also um fast einhun-

Abbildungen:
Abb. 1. Das Eigentum der Herrschaft
der Stadt Trnava

10

dert Kilogramm. Mit der Thronbesteigung
Bela IV. kam es zu einer allmählichen
Zerstörung der geschlossenen Herrschaft,
die Bela seiner Verwandten, der tschechischen Königin Konstanze, abkaufte. Diese hatte sie als Aussteuer erhalten. Das
erfolgte zwischen 1235 und 1238. Mit den
nachfolgenden königlichen Schenkungen
gelangten allmählich die Besitztümer Parná, Boleráz (Trnavaer Klarissinnen 1247),
Klčovany (Magister Oliver vor 1256)und

Šelpice zusammen mit Bohdanovce (Ratoldov vor 1283) in die Hände des Adels.
Einen Teil von Parna erhielten vor 1244
Komes Ondej und seine Söhne, und es ist
möglich, dass zur selben Zeit ein gewisser
Stephan und seine Söhne einen anderen
Teil Parmas bekamen. Vor 1322 kaufte ihnen dieses „andere“ Parma von Dezider,
der Sohn Ondejs aus Lefantovce ab.

Daniela Zacharová

P

opri jednoznačných, a aj pre laika nespochybniteľných zložkách
architektonického kultúrneho dedičstva (architektúra ako celok, alebo
jej jednotlivé výtvarné diela, či umelecko - remeselné prvky) sú nemenej
hodnotnou súčasťou pamiatkového
fondu aj často prehliadané historické konštrukcie, technické riešenia
stavieb a ich detaily. Avšak tieto, na
prvý pohľad neatraktívne a podceňované súčasti stavieb mnohokrát
prinášajú prekvapivé a pre poznanie
vývoja konkrétnej pamiatky podstatné informácie. Toto konštatovanie je
možné dokonale demonštrovať na
príklade krovových konštrukcií Baziliky sv. Mikuláša v Trnave.
Farský Kostol sv. Mikuláša, od
roku 2008 s čestným titulom bazilika minor, je situovaný na východnom okraji historického jadra Trnavy, na jeho najvyššie položenom

Krovy Baziliky sv. Mikuláša v Trnave
mieste. Bol budovaný priebežne od
1.tretiny 14.stor. do 1.tretiny 15.stor.
na mieste staršieho románskeho
kostola. Stavba predstavuje gotické bazilikálne trojlodie, obojstranne doplnené neskororenesančnou
prístavbou bočných kaplniek a barokovou Kaplnkou Panny Márie.
Západné priečelie armuje dvojica
murovaných veží, pochádzajúcich
z rôznych časových období stredoveku, čo sa premietlo aj do ich navzájom odlišného výrazu.1
Jedným z určujúcich znakov exteriéru baziliky je výrazné a atypicky tvarované zastrešenie veží. Ide
o mohutné osemboké prilbicové
strechy s otvorenými lucernami, pričom prilbice nad lucernami, ukončené subtílnymi vysokými ihlanmi,
sú oproti masívnym spodným prilbiciam vo výraznom objemovom nepomere. (obr.1)

Obr. 1. Strechy veží Baziliky sv. Mikuláša, pohľad zo západu.

Obr. 2. Južná veža, trámový rošt, tesárska značka. Kombinácia tesanej
rímskej číslice a odlišujúcich znakov
v podobe vŕtaných krúžkov.
Tvar striech nezodpovedá ani
známym gotickým vežovým strechám charakteristickým najmä využitím vysokých ihlanov, ani barokovým strechám, pre ktoré sú typické
cibuľové tvary. Keďže vežiam trnavskej baziliky nezodpovedajú ani pomerne hojne zastúpené zastrešenia
veží z 19.storočia, priklonili sme
sa ešte pred terénnym výskumom
k predpokladu, že ide o veľmi ojedinelé, no autentické renesančné
riešenie.2
Systematickejší záujem o problematiku podnietila rekonštrukcia
strešnej konštrukcie južnej veže baziliky v roku 2007 a o rok neskôr aj
severnej veže. Po odstránení strešného plášťa a vybudovaní lešenia
bolo možné sa dostať k inak nedostupným častiam konštrukcií a zároveň boli vytvorené optimálne svetelné podmienky pre bezprostrednú
podrobnú obhliadku.
Krovy veží
Základnú kostru krovu južnej
veže tvorí osemboký základový
trámový rošt nesúci osem stĺpikov,
ktoré vychádzajúc nad spodnú helmicu a tvoriac tak otvorenú lucernu,
nesú základový trámový rošt vyššie
situovanej menšej helmice. Krov je
vytvorený takmer v celom rozsahu
zo smrekovca, len základové prvky
(pomúrnice, trámy roštu) sú dubové. Zo základového roštu vyrastá
šestnásť väzieb, tvoria ich štyri plné
hlavné väzby, štyri plné vedľajšie
väzby a osem medziľahlých väzieb.
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Obr. 3. Datovanie 1570 na vrcholovom veternom kohútovi južnej veže.
Väzby stužujú konštrukciu v priečnom smere a modelujú výsledný
tvar strechy. Okrem samotného tvaru strechy sa v prípade južnej veže
zistilo atypické aj tesárske značenie.
Pozostáva z tesaných rímskych číslic, ktoré sú na prvkoch základového
roštu kombinované s jednoduchými
graﬁckými znakmi.3 (obr.2)
Keďže sa od obdobia baroka
takýto spôsob značenia už nevyužíval, bolo zrejmé, že máme
dočinenia so staršou konštrukciou. Dendrochronologický rozbor
odobraných drevených vzoriek kro-

vu stanovil zoťatie použitých drevín
na rok (zimu) 1568/694, tento údaj
podporil aj dátum 1570 (obr.3) vytepaný na jednom z pier chvosta dekoratívneho vrcholového kohúta5,
pričom datovanie pekne zapadá do
sledu archívnych údajov. V mestských účtoch sa v rozpätí rokov
1567 – 1570 uvádzajú výdavky na
farský kostol. Mesto zakúpilo drevo
a uzavrelo zmluvu s tesármi, taktiež nechalo uliať zvony. 25.augusta 1570 nariaďuje arcibiskup Anton
Vrančič richtárovi a mestskej rade
použitie stavebného materiálu na

dokončenie kostolných veží. V roku
1574 boli strechy pokryté plechom
a o dva roky neskôr, v roku 1576
zvyšný plech mesto odpredalo.6 Tu
treba poznamenať, že hoci sa uvádzajú „veže“ a nie jedna veža, je
evidentné, že v danom období nadobudla súčasnú podobu len strecha južnej veže.
Hoci konštrukcia krovu severnej
veže zatiaľ nebola podrobená dendrochronologickému výskumu, už
na základe obhliadky je zrejmé že
nie je totožná s krovom južnej veže.
Rozdiely sú markantné v odlišných
hrúbkach a proﬁloch použitých trámov, no rozdielna je predovšetkým
schéma nosných prvkov, líšiaca sa
v spôsobe zostavenia priečnych väzieb. Počet priečnych väzieb je rovnaký ako v južnej veži, no v prípade
severného krovu sa vo všetkých
šestnástich poliach vyskytuje len jeden typ väzby.(obr.4)
Odlišný je tiež spôsob konštrukčného tesárskeho značenia, ktorý
pozostáva výlučne z tesaných rímskych číslic a z rímskych číslic doplnených „štítkami“ alebo „vlajočkami“.(obr.5)
O tom, v akom časovom odstupe od vzniku strechy južnej veže
vzniklo zastrešenie severnej veže
napovedajú pramene. Zachovaný
graﬁcký materiál zachytáva ešte
v polovici 17.storočia kostol s nerovnakým zastrešením oboch veží.
Takýto stav môžeme sledovať na

Obr. 4. Schémy trámových roštov a priečnych väzieb krovov oboch veží. Hore: severná veža, dole: južná veža.
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vedute z kalendárneho listu na roky
1658 a 1659 vydaného Trnavskou
univerzitou (obr.6), i na vedute obrazu horiacej Trnavy z roku 1666.
Rovnaké strechy sa objavujú až
na vedute titulného listu kalendára
na rok 1683. (obr.7)
Podľa záznamu na tabuľke
(nájdenej v krove severnej veže pri
oprave strešnej krytiny veží v roku
19587) dal v roku 1676 krov severnej veže do dnešnej podoby prebudovať po požiari mesta v roku 1666
arcibiskup Juraj Selepčéni.8 Podľa
prameňov bola strecha opravovaná
v roku 1760.9 Známa veľká oprava
krovovej konštrukcie severnej veže,
realizovaná začiatkom 19.storočia
je pomerne dobre zdokumentovaná. Zásahy a vymenené prvky sú
od originálu vizuálne odlíšiteľné, na
niekoľkých z nich sa nachádzajú ceruzou písané nápisy, vo dvoch prípadoch i s datovaním 1825. Pomerne podrobne rozkreslená výkresová
dokumentácia tejto rekonštrukcie je
uložená v Štátnom archíve v Bratislave, pobočka Trnava.
Hlavný krov kostola
Na rozdiel od veží, v prípade
hlavného krovu kostola10 - teda
konštrukcie nad hlavnou loďou
a svätyňou, informácie prakticky
absentujú. Jedným z mála známych
úprav je pokrytie strechy plechovou
krytinou z roku 1855, ktoré vykonal
„J. MOSER AUS WIEN“ (nápis s
datovaním zachytený historickej fotograﬁi), či sekundárne úpravy pätných vzpier, identiﬁkovateľné podľa
vizuálne odlišného typu dreva. Na
jednej z pätných vzpier je ceruzový
nápis dátumom 1882.11 Archívne
pramene k otázkam výstavby krovu mlčia. No v tomto prípade je na
rozdiel od vežových krovov možné
konštrukciu rámcovo slohovo zaradiť na základe typologických znakov.
V stredoveku mal kostol (tak ako
všetky gotické kostoly) hlavný podkrovný priestor rozdelený na dve
časti – na podkrovie lode a na podkrovie svätyne, ktoré boli vzájomne
oddelené murovaným štítom. V súčasnosti štít absentuje12 a podkrovie tak tvorí jeden spoločný veľkopriestor s dvoma samostatnými krovovými konštrukciami. Vzhľadom
na rozdielne výškové úrovne korún
obvodových murív lode a svätyne,
sú aj krovové konštrukcie navzájom
v nerovnakej výške – konštrukcia
nad svätyňou je oproti krovu nad loďou položená nižšie.(obr.8)
Krov nad loďou a svätyňou baziliky tvoria dve samostatné, konštrukčne identické konštrukcie,

Obr. 5. Severná veža, tesárska značka. Tesaná rímska číslica s kontramarkou
a „vlajočkami“.

Obr. 6. Veduta kalendárneho listu na roky 1658 a 1659 vydaného Trnavskou
univerzitou.

Obr. 7. Veduta titulného listu kalendára na rok 1683 vydaného Trnavskou
univerzitou.
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Obr. 8. Podkrovie kostola. Pohľad z krovu lode na konštrukciu krovu nad
svätyňou.

Obr. 9. Krov nad hlavnou loďou, schéma plnej priečnej väzby. a. krokva, b.
hambalok, c. väzný trám, d. pomúrnica, e. výmena, f. stĺpik ležatej stolice, g.
rozpera, h. pásik, i. pätná vzpera, j. päťboká prahová väznica, k. štvorboká
väznica, l. päťboká stredová väznica, m. stĺpik stojatej stolice, n. podkrokvová
vzpera, o. prahový trám, p námetok. Kresba : D. Zacharová.

Obr. 10. Krov nad loďou, južná strana,
pätná vzpera priečnej väzby č. 25.
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Obr. 11. Pozdĺžne stuženie konštrukciou formou ondrejských krížov.

hoci s miernymi odlišnosťami v niekoľkých detailoch. Obe predstavujú
krokvové štvoretážové hambálkové
krovy s troma úrovňami hambalkov.
Krov nad loďou je v priečnom
smere stužený deviatimi plnými
priečnymi väzbami, medzi ktorými
sú vždy po dve medziľahlé väzby.
Stuženie v pozdĺžnom smere zabezpečujú postranné ležaté stolice
v spodnej úrovni a vo vyššej - v druhej výškovej úrovni postranné stojaté stolice, pozdĺžne zavetrené ondrejskými krížmi. Základ plnej priečnej väzby krovu tvorí väzný trám s
dvojicou krokiev, stužených v troch
úrovniach hambalkami.(obr.9)
Krokvy vo vrchole, spojené vrcholovým čapom (na ostrih), isteným
dreveným kolíkom, sú začapované
do koncov väzného trámu. Konce
trámu sú kampované na pomúrnicu.
V spodnej úrovni sa nachádza vzperadlo, situované bezprostredne pod
krokvami a spodným hambalkom,
ktoré je tvorené ležatými stĺpikmi,
čapovanými do päťbokej prahovej
väznice (pričom väznica je na väznom tráme len položená!). Ležaté
stĺpiky sú zhruba v dvoch tretinách
výšky oproti spodnej časti v priečnom smere rozšírené, prechod z užšej do zhrubnutej časti tvorí jednoduchý dekoratívny proﬁl „rímsičky“.
Stĺpiky vzájomne rozopiera vodorovná rozpera, ležiaca tesne pod
hambalkom. Rozpera je s ležatými
stĺpikmi spojená obyčajným čapom,
poisteným dreveným kolíkom, styk
rozpery a stĺpika je však vytvorený
atypicky, v zvislej rovine. Konce nad
rozperou situovaného hambalku sú
mierne kampované na päťbokú stredovú väznicu a čapované do krokiev. Tento rám je v priečnom smere
zavetrený párom jednostranných kútových vzpier – pásikov, ktoré sú do
stĺpikov a rozpery plytko plátované
a čapované, ako aj pätnými vzperami, ktoré sú so stĺpikmi spojené
krytým rybinovým plátom a s väzným trámom nekrytým rybinovým
plátom.(obr.10)
Všetky spoje sú istené drevenými kolíkmi. V druhej výškovej úrovni sa nachádzajú postranné stojaté
stolice. Zvislé stĺpiky sú na spodnej
strane začapované do priebežných
prahových trámov uložených na
spodnom hambalku. Navrchu sú
začapované do väzníc situovaných
bezprostredne pod druhým hambalkom, ktoré sú priamo pod hambalkom vzájomne priečne rozoprené
horizontálnou rozperou. Keďže väznice majú oproti stĺpiku menšiu hrúbku, konce rozpery sú na stĺpikoch
čiastočne vyložené. Takto vytvorený
rám je v priečnom smere zavetrený

Obr. 12. Krov nad svätyňou, schéma plnej priečnej väzby. Popis jednotlivých
prvkov viď. obr.9. Kresba : D. Zacharová.

Obr. 13. Krov nad svätyňou, tesárska značka. Tesaná rímska číslica.

diagonálnymi podkrokvovými vzperami plátovanými nekrytými rybinovými plátmi do spodného hambalka
i do hornej rozpery, a taktiež k podkrokvovým vzperám protistojnými
pätnými vzperami, ktoré sú so stĺpikmi spojené krytým rybinovým plátom
a s hambalkom najnižšej, spodnej
úrovne nekrytým rybinovým plátom.
Spoje sú taktiež istené drevenými
kolíkmi. Medziľahlé väzby tvoria
v priečnom smere dvojice krokiev vo
vrchole spojených na ostrih, čapovaných do koncov krátčat uložených
na pomúrnici. Krokvy sú priečne
stužené a zároveň rozoprené troma
hambalkami v rovnakých výškových
úrovniach ako v plných väzbách, a
tiež aj pätnými vzperami, ktoré sú
rovnako ako v plných väzbách spájané s jednotlivými krokvami krytými
rybinovými plátmi a s krátčatami,
nekrytými rybinovými plátmi, rovnako istenými drevenými kolíkmi.13
V pozdĺžnom smere je krov stužený okrem vzperadiel ležatých stolíc
v spodnej úrovni a rámov s ondrejskými krížmi v druhej úrovni (obr.11)
aj výmenami čapovanými zboku do
väzných trámov, v spodnej úrovni
tiež väznicami (päťbokou prahovou,
štvorbokou stredovou a päťbokou
stredovou) a nohavicovými vzperami.
Krov nad svätyňou pozostávajúci zo siedmych plných priečnych
väzieb (vždy s dvoma medziľahlými väzbami) je ukončený päťbokou
valbou, kopírujúcou pôdorys svätyne.(obr.12) Konštrukčne ide o rovnakú schému ako má krov lode, no
v detailoch nachádzame odlišnosti.
Oproti krovu lode sa líši absenciou
rozpery stojatých stĺpikov druhej
výškovej úrovne (podkrokvové vzpery sú plátované priamo do druhého

hranolových ležatých stĺpikov bez
priebežnej zmeny v hrúbke prvku,
či použitím tradičného spoja rozpery a ležatých stĺpikov spodnej úrovne formou šikmého čapu s plytkým
preplátovaním. Na rozdiel od kon-

Obr. 14. Krov nad svätyňou s dodatočne vloženým vešadlom.
hambalka), opačnou polohou pätných vzpier druhej úrovne (z vonkajšej strany stĺpikov, pod podkrokvovými vzperami) a zjednodušenou
formou ich krytých rybinových plátov, ale tiež použitím jednoduchých
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Obr. 15. Krov nad loďou, tesárska značka. Rudkou písaná arabská číslica
19.

Obr. 16. Dóm sv. Martina v Bratislave, krov s ležatými stolicami nad svätyňou. Doba výstavby po roku 1504.
štrukcie nad loďou tvoria systém
konštrukčného tesárskeho značenia
tesané rímske číslice.(obr.13)
16

Krov nad svätyňou je v plných
priečnych väzbách doplnený aj o
konštrukčne pomerne náročné ve-

šadlá, pozostávajúce zo stredového
stĺpika – vešiaka a z viacúrovňovej
sústavy diagonálnych vzpier, tu
však ide o druhotne vloženú konštrukciu, ktorej obdobie vzniku však
zatiaľ nepoznáme.(obr.14)
Krov baziliky predstavuje už vyspelú formu ležatých stolíc s plne
vyvinutými konštrukčnými znakmi,
za ktoré sú považované: styčná poloha hambalka a rozpery, redukovaný pásik spájajúci rozperu a stĺpik,
a predovšetkým päťboké väznice,
umožňujúce kolmé spoje a dokonalejší prechod a styk prvkov vzájomne zvierajúcich iný ako pravý uhol.
No od štandardu typických barokových konštrukcií sa predsa len líši, a
to použitím niektorých netypických
detailov v spojoch, či tvaroch proﬁlov konkrétnych prvkov, a tiež prítomnosťou niekoľkých archaických
konštrukčných prvkov príznačných
pre predchádzajúce slohové obdobia. V prvom rade sú to pätné vzpery, či ondrejské kríže zavetrujúce
krokvy, ako aj stojaté stolice druhej
výškovej úrovne. Úplne ojedinelý je
spôsob tesárskeho značenia konštrukcie nad loďou v podobe arabských číslic písaných rudkou, v baroku nepoužívaný.14 (obr.15)
Prítomnosť týchto archaizujúcich
anomálií na rozdiel od bežne sa
v regióne vyskytujúcich barokových
krovov je možné vysvetliť len tým,
že ide o starší typ barokovej konštrukcie.
Krovy s ležatými stolicami sú vo
všeobecnosti mylne považované
za akýsi barokový patent, no pravdou je, že táto konštrukčná schéma
vznikla a využívala sa už v stredoveku a renesancii, i keď pravda,
hlavne v západnej Európe. Na Slovensku je takáto forma, vyskytujúca
sa pred nástupom baroka, podchytená len v jedinom prípade, a to nad
svätyňou bratislavského Dómu sv.
Martina.(obr.16)
Predstavuje goticko-renesančnú
variantu, dendrochronologicky datovanú do obdobia po roku 1504,15
ktorej charakteristickými znakmi sú
výlučne štvorboké väznice, odsadenie rozpery od hambalka a tiež
pásik, ktorý preplátoval naraz hambalok, rozperu, stĺpik i krokvu. Z nej
sa postupne vyvinula ranobaroková
forma, charakteristická práve znakmi prítomnými aj v Trnave (opísanými v predchádzajúcom odstavci).
Trnavskej konštrukcii podobné ranobarokové krovy sa v istej miere nachádzajú na území Čiech aj Moravy, pričom sú dendrochronologicky
datované do obdobia okolo polovice
17. storočia až začiatku 18.storočia.16 Na Slovensku je podobný krov

Obr. 17. Krov nad loďou, severná strana, datovanie 1606.
známy len v prípade farského Kostola sv. Kataríny v Banskej Štiavnici
a pochádza z roku 1655. Na základe známych analógií bol preto vyslovený predpoklad, že aj náš trnavský krov môže pochádzať približne
z podobného časového horizontu.
Dendrochronologickým výskumom
boli roky zoťatia drevín17 použitých
v krove lode stanovené na obdobie

rokov 1601/1602/1603 a dreviny
použité na krove nad svätyňou boli
zoťaté v rokoch 1619/1620/1621.
Odlišná doba vzniku oboch krovov
zrejme vysvetľuje rozdielne detaily
inak konštrukčne totožných celkov.
Dôvod časového posunu medzi
oboma časťami zatiaľ nie je objasnený, no v každom prípade takýto
skorý výskyt konštrukčne už vyspe-

Poznámky
– t.j. zvonového podlažia vrátane zvonov
1
ŽUFFOVÁ, Jaroslava – ZACHAROVÁ, a strešnej konštrukcie.
5
Daniela: Gotický kostol sv. Mikuláša v TrSúčasťou vrcholového ukončenia
nave, prvé poznatky o vzniku. In: Pamiat- je okrem samotného kohúta aj šesťcípa
ky a múzeá 2/2006, s.14–19
hviezda ukončená malým dvojramenným
2
Pri pokuse o komparáciu a odvodenie
krížom s dekoratívnym rytím zobrazujanalógie renesančných striech v podstate
úcim ukrižovaného Krista adorovaného
nebolo z čoho vychádzať. Prevažná väč- anjelmi a nápisom DOMINE MEMENTO
šina renesančných veží (typická najmä
MEI.
6
pre východné Slovensko) je charakterisÚdaje sú čerpané z poskytnutého rutická atikovým ukončením; renesančné
kopisu Dr. h. c. Hadriána Radvániho. Tiež:
vežové krovové konštrukcie na Slovensku
RADVÁNI, Hadrián: Niekoľko príspevprakticky nepoznáme.
kov ku Bazilike sv. Mikuláša. In: Novinky
3
Kým rímske číslice sa vyskytujú na
z radnice, ročník XXII, č. 9, s.20.
7
konštrukciách všetkých slohových období
Podobná tabuľka bola v tom istom
a používajú sa takmer až podnes, rôzne
čase vyzdvihnutá aj z krovu južnej veže.
graﬁcké symboly sú charakteristické pre- Informovala, že v roku 1643 nechalo mesdovšetkým pre obdobie stredoveku s do- to v krove vykonať opravy. Tabuľky boli
žívaním v renesancii. Na území Trnavy
z krovu vyzdvihnuté a uložené v archíve
ani na konštrukciách prebádaných dote- Farského úradu Trnava. Bližšie viď.: RADraz v rámci Trnavského kraja tento typ te- VÁNI, Hadrián: Niekoľko riadkov k vežiam
sárskeho značenia zatiaľ dokumentovaný
Dómu sv. Mikuláša. In: Novinky z radnice,
nikde inde nebol a vzhľadom k rozsiahlej
ročník XIX, č. 5, s.11–12.
8
barokizácii stavebného fondu regiónu je
Podľa listiny nájdenej v medenom tumožné podobné nálezy predpokladať len
buse nechal trnavský farár Andrej Peterﬁ
ojedinele.
(bol trnavským farárom v rokoch 1676
4
Dendrochronologický výskum reali- – 1687) pri tejto príležitosti vložiť do vrchozoval Ing. Tomáš Kyncl, Dendrolab Brno. lovej makovice relikviu z ľavice sv. Felixa
Datované boli dubové prvky – pomúrnice
a ďalších nemenovaných svätcov. Pri
a prvky základového roštu spodnej i vrch- príležitosti sňatia makovice a zdokumennej helmice. S rovnakým výsledkom boli
tovania nálezov v roku 2008 problemadatované vzorky, odobrané z dubových
tiku spracovala odborníčka z Krajského
podlahových trámov zvonice, teda z na- pamiatkového úradu Trnava Mgr. Zuzana
jvyššieho oktogonálneho podlažia južnej
Rábiková. RÁBIKOVÁ, Zuzana: Odkaz
veže. Keďže z roku 1569 pochádzal i zvon
našich predkov z veže Dómu sv. Mikulásv. Barbora (v roku 1874 preliaty F. V. Fis- ša. In: Novinky z radnice, ročník XIX, č. 2,
cherom starším), je možné do začiatku
s.17–19.
9
70. rokov 16.stor. zaradiť ucelenú koncepBolo to za pôsobenia farára Jozefa
ciu rekonštrukcie ukončenia južnej veže
Szentillonaya, ktorý spolu s listinou nechal

lej ležatej stolice nebol doteraz zdokumentovaný nikde v rámci územia
bývalého Československa. A hoci
ide o prekvapivo včasné zaradenie, výsledok korešponduje s dátum
1605(6?) dodatočne objaveným na
stredovej väznici krovu na severnej
strane lode. (obr.17).
Prítomnosť takejto modernej
konštrukcie už začiatkom 17.storočia by bola zrejme vysvetliteľná
možnosťami investora – v tomto prípade nie mesta ale ostrihomského
arcibiskupstva, disponujúceho kontaktmi na zahraničných remeselníkov. Bez prameňov, ktoré momentálne chýbajú, ostáva síce táto
úvaha len v rovine hypotézy, no ak
si uvedomíme, že takmer v rovnakom čase (20.roky 17.storočia) len
približne dvesto metrov severozápadne od farského kostola nastupuje monumentálna výstavba Kostola
sv. Jána Krstiteľa v radikálne novom
– ranobarokovom - stavebnom slohu je toto tvrdenie viac než pravdepodobné.

do veže taktiež vložiť ostatky sv. Lucida.
Pozri RÁBIKOVÁ Zuzana: Odkaz našich
predkov z veže Dómu sv. Mikuláša. Novinky z radnice, ročník XIX, č. 2, s.17–19.
10
Predmetom tohto článku nie sú krovy
bočných lodí kostola, ani krov sakristie
a Kaplnky Panny Márie Trnavskej. Vyhodnocovaniu zvyšných krovových konštrukcií kostola sa budeme venovať v nasledujúcom období.
11
Nachádza sa na južnej strane pôdorysu, na pätnej vzpere medziľahlej väzby
č. 17. H. Radváni vo svojom rukopise
uvádza aj ďalší nápis z 19.storočia: „POKRYVAČY PARŠO JOZEF, ABSOLON
VOJTECH, KOBSA STANO, 8.IV.1866“.
Nachádzať sa má v časti nad svätyňou,
nateraz však pre nedostatočné osvetlenie
a nedostupnosť väčšej časti konštrukcie zaznamenaný nebol. Je možné, že
v budúcnosti, pri vytvorení optimálnych
podmienok pre prieskum, budú zistené aj
iné, zatiaľ neznáme nápisy.
12
Či bol gotický murovaný štít odstránený v období výstavby nami popisovaného krovu, alebo až v neskoršom období
nie je zo zachovanej situácie zrejmé.
13
Veľká časť pätných vzpier bola v 19.
storočí vymenená. Zásah je odlíšiteľný
použitím iného typu dreviny (vizuálne
ľahko odlíšiteľnej od originálu), a tiež pomerne výraznou nepresnosťou spojov nových prvkov. Túto stavebnú etapu datuje
vyššie spomínaný ceruzou písaný nápis
s dátumom 1882, nachádzajúci sa na pätnej vzpere južnej strany lode, v priečnej
väzbe č. 17.
14
Tak ako v prípade tesárskeho značenia južnej veže, ani takýto typ tesárskeho
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značenia na území Trnavy, či na konštrukciách doteraz v rámci Trnavského kraja
prebádaných, zatiaľ dokumentovaný nikde inde nebol.
15
KRUŠINSKÝ, Peter – SUCHÝ, Lubor
– ĎURIAN, Karol – RYBÁRIK, Ján – GLOS,
Peter – HORANSKÝ, Peter : Historické
krovy nad Dómom sv. Martina v Bratislave. In: Sborník příspěvků k semináři konanému u příležitosti termosanace krovů
presbyteria Katedrály sv. Martina v Bratislavě. Opava, 2011, s. 38-39. ISBN: 97880-87427-16-3. Krov Dómu sv. Martina
v Bratislave bol podrobený samostatné-

mu architektonicko-historickému výskumu,
ktorý vyššie uvedený kolektív realizoval
pod záštitou Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu Stavebnej Fakulty
Žilinskej univerzity v rokoch 2009–2010.
Ide o najstarší krov tohto typu nielen na
Slovensku, ale pravdepodobne aj v okruhu susedných štátov (Čechy, Rakúsko,
Maďarsko, Poľsko).
16
Napríklad: VINAŘ, Jan a kol.: Historické krovy. Typologie, průzkum, opravy.
Grada Publishing, a.s., Praha, 2010.
17
Konštrukcia krovu je vytvorená zo
smrekovcového a borovicového dreva.

Dubové tiahla nad klenbou lode a svätyne
boli do podkrovia vložené až po polovici
17.stor., dátum zoťatia odobratej vzorky
bol určený na prelom rokov 1649/50.

Die Dachstühle der Basilika zu St. Nikolaus in Trnava/Tyrnau
Wert des derzeitigen Denkmalfonds
sind oftmals auch übersehene historische
Konstruktionen und technische Details,
die oftmals Träger überraschender und
grundlegender Informationen für die Erkenntnis der Entwicklung des Denkmals
sind. Diese Tatsache lässt sich auch am
Beispiel der Dachkonstruktionen der Basilika zu St. Nikolaus in Trnava vollendet
demonstrieren.
Die systematische Forschung im Bereich der historischen Dachstühle der Kirche, hervorgerufen durch die Erneuerung
von Dachstuhl und Bedachung der Türme
der Basilika in den Jahren 2007 und 2008,

brachte einige unerwartete Erkenntnisse
mit sich. Der Dachstuhl des südlichen
Turms stammt laut einer dendrochonologischen Datierung aus dem Jahre 1570 und
stellt im Rahmen des Bezirks Trnava die
bis jetzt älteste bekannte Dachkonstruktion dar. Der Dachstuhl des Nordturms
wird dem Jahr 1676 zugeordnet (bisher
ohne Bestätigung durch eine dendrochonologische Untersuchung).
Sofern es sich um das Schiff und das
Sanktuarium handelt, bestimmten die
Dendrodaten die Schlägerung des über
dem Sanktuarium verwendeten Holzes
mit dem Jahre 1620/1621 und desjenigen über dem Hauptschiff mit den Jahren
1602/1603, was auch durch die Datierung

1605(6?) auf einem der Dachstuhlelemente bestätigt wird. Diese Angaben stellen
den Dachstuhl des Schiffs und des Sanktuariums der Pfarrkirche von Trnava im
Kontext zur Slowakei und sogar wahrscheinlich auch zur ehemaligen Tschechoslowakei auf die Position des ältesten
belegten barocken Dachstuhls.

Abbildungen:
Abb. 1. Blick auf die Dächer der Basilika zu St. Nikolaus von Westen her.
Abb. 2. Südturm, Balkenrost, Zimmermannszeichen. Kombination eingemeißelter römischen Ziffern und unterschiedlicher Zeichen in Form gebohrter Kreise.
Abb. 3. Datierung 1570 auf dem Wetterhahn des Südturms.
Abb. 4. Schema der Balkenroste und
Querbindungen der Dachstühle beider
Türme. Oben: Nordturm, unten: Südturm.
Abb. 5. Nordturm, Zimmermannszeichen. Eingemeißelte römische Ziffer mit
Kontramarke und „Fähnchen“.
Abb. 6. Vedute eines Kalenderblattes
für das Jahr 1658 und 1649, herausgegeben von der Trnavaer Universität.
Abb. 7. Vedute des Titelblattes von einem für das Jahr 1683 von der Tyrnauer
Universität herausgegebenen Kalender.
Abb. 8. Der Dachboden der Kirche.
Blick vom Dachstuhl des Schiffes aus auf
die Konstruktion über dem Sanktuarium.

Abb. 9. Der Dachstuhl über dem Hauptschiff, das Schema der gesamten Querverbindungen. a. Dachsparre, b. Hahnenbalken, c. Spannbalken, d. Mauerbank,
e. Stichbalken, f. Pfosten des liegenden
Dachstuhls, g. Strebe, h. Gurtung, i. Fußstrebe, j. fünfeckige Schwellenpfette, k.
viereckige Pfette, l. fünfeckige mittlere
Pfette, m. Pfosten des stehenden Dachstuhls, n. Dachstuhlstrebe, o. Schwellenbalken, p. Aufschiebling. Zeichnung:
Zacharová
Abb. 10. Der Dachstuhl über dem Schiff,
Südseite, Eckstrebe der Querbindung Nr.
25
Abb. 11. Längsversteifung der Konstruktion in Form der Andreaskreuze
Abb. 12. Der Dachstuhl über dem Sanktuarium, Schema der vollen Querbindung.
Beschreibung der einzelnen Elemente
siehe Abb. 9. Zeichnung: D. Zacharová
Abb. 13. Der Dachstuhl über dem
Sanktuarium, Zimmermannszeichen. Eingemeißelte römische Ziffern

Abb. 14. Der Dachstuhl über dem
Sanktuarium mit später eingesetztem
Hängewerk
Abb. 15. Der Dachstuhl über dem Sanktuarium, Zimmermannszeichen. Mit Rötelstift geschriebene arabische Ziffer 19
Abb. 16. Der Dom zu St. Martin in Bratislava/Pressburg, Dachstuhl mit liegenden Stühlen über dem Sanktuarium. Errichtet nach 1504
Abb. 17. Dachstuhl über dem Schiff,
Nordseite, datiert 1606
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Jozef Medvecký

P

o príchode do Trnavy dostali
jezuiti do užívania stredoveký
bývalý kláštor dominikánov s kostolom sv. Jána Krstiteľa. Pôvodne
zamýšľané opravy kostola sa neuskutočnili, zbúrali ho a na jeho
mieste postavili v r. 1629–1637 od
základov nový kostol s kolégiom.
Stavby nového kostola sa ujal palatín Mikuláš Esterházy z Galanty, ktorý vybral aj staviteľa a práce
sám zadával, podstatnou mierou
ﬁnancoval aj náklady a materiál na
stavbu. Novostavbu trnavského jezuitského kostola sv. Jána Krstiteľa,
ktorej priamym vzorom bol o niečo
skorší jezuitský Univerzitný kostol
vo Viedni, 30. augusta 1637 slávnostne posvätil jágerský biskup Juraj Lippay. Monumentálny hlavný oltár chrámu je datovaný rokom 1640,
práce na exteriérovej výzdobe, v interiéri bočných kaplniek a na zariadení chrámu však ďalej pokračovali
s prestávkami vo viacerých etapách
až do záveru 17. storočia. Podieľali
sa na nej talianski štukatéri (z doložených G. B. Rosso, G. Tornini)
a viacerí viedenskí, alebo v Trnave
usadení maliari a sochári.1
Tak ako vo viedenskom Univerzitnom kostole, aj v Trnave zostala
valená lunetová klenba ústredného

Klenbové fresky Univerzitného kostola
sv. Jána Krstiteľa a otázka ich autorstva
priestoru presbytéria a lode až do
konca 17. storočia prázdna. Možno
predpokladať, že jej dekoráciu tvorila iba ornamentálna plošná výmaľba na podobný spôsob ako vo Viedni. Na rozdiel od viedenského Univerzitného kostola, ktorého interiér
prešiel potom totálnou premenou
v duchu radikálneho perspektívneho iluzionizmu (Andrea del Pozzo
1703–1709), si trnavský kostol do-

dnes zachoval svoj pôvodný ranobarokový charakter. Klenba presbytéria a lode dostala až na prelome
storočí štukovú výzdobu so vsadenými freskovými obrazmi, ktorými
bol interiér dokončený. (obr. 1)
Objednávateľom bol knieža
Pavol Esterházy, ktorý tak zakladateľské dielo svojho otca zavŕšil.
Štukovú výzdobu klenieb navrhol
a realizoval v r. 1699/1700 štukatér

Obr. 2. Sv. Ján Krstiteľ pred Herodesom, freska na klenbe presbytéria
(monogr. C. R., 1700).

Obr. 3. Sv. Ján Krstiteľ vo väzení, freska v prednej časti klenby lode (monogr. FIG, 1700).

Obr. 1. Pohľad na klenby presbytéria a lode Univerzitného kostola – katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa.
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Obr. 4. Sťatie sv. Jána Krstiteľa, detail fresky na klenbe lode.

Obr. 5. Salome a Herodias, detail
fresky na klenbe presbytéria.

Obr. 6. Portrét mládenca, detail fresky Herodesova hostina na klenbe
nad chórom.
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Pietro Antonio Conti, meno maliara
archívne pramene neuvádzajú.
Dominantou klenby sú rozmerné
oválne zrkadlá (striedané dve dlhšie
a dve kratšie) vyplnené freskami,
nadväzujúcimi na ikonograﬁu spojenú so stredovekým patrocíniom
predošlého kostola, ktoré jezuiti
prevzali. Do štyroch dejovo následných výjavov je tu rozvrhnutý príbeh
martýria kazateľa a askétu sv. Jána
Krstiteľa známy z evanjelií (Mk 6,1728), prerozprávaný v Legenda aurea
a ďalších prameňoch. Sv. Ján Krstiteľ ako Praecursor Domini – predchodca Krista-Mesiáša a ohlasovateľ jeho príchodu, je považovaný
za posledného zo starozákonných
prorokov a prvého svätca Nového
zákona. Za to, že vyčítal Herodesovi, že pojal za manželku Herodias,
ženu svojho nevlastného brata („Ján
kára Herodesa Atipasa kvôli Herodias“ na prvom výjave na klenbe
presbytéria), (obr. 2) ho v dôsledku
jej intríg dal tento tetrarcha uväzniť
(„Ján vo väzení posiela učeníkov za
Ježišom“ nad prednou časťou lode)
(obr. 3) a neskôr popraviť („Sťatie
sv. Jána vo väzení“, prostredný výjav na klenbe v lodi), (obr. 4) aby tak
údajne splnil unáhlený sľub, ktorý
dal svojej nevlastnej dcére Salome
(záverečný výjav „Salome prináša
hlavu sv. Jána na hostinu k Herodesovi“ nad organovým chórom). Maliarsky stvárnené epizódy pohnutého
príbehu svätcovho Vita sú predvedené ako jednotlivé dejstvá divadelnej
drámy. Spektakulárny charakter evokujú aj kostýmy a zasadenie ﬁgúr vo
výjavoch s viacerými priestorovými
plánmi kulisovitej architektúry, uvedených efektným repoussoirovým
motívom ﬁgúr komparzu odrezaných
rámom, zakomponovaných do popredia. (obr. 5)

Štyri na výšku komponované
rozmerné ﬁgurálne kompozície v
oválnych štukových rámoch pôsobia ako do klenby zasadené obrazy.
Namiesto barokového iluzionizmu
vertikálne rozširujúceho skutočný
priestor a perspektívnych podhľadových skratiek sú sledom jednotlivých izolovaných scén, každá s
vlastnou obrazovou perspektívou.
V čase okolo prelomu storočí, keď
aj v strednej Európe aktuálne je už
presadzovanie iluzívnej monumentálnej klenbovej fresky, predstavuje
ich aditívne usporiadanie retrospektívny koncept tzv. „quadro riportato“
17. storočia.
Prieskumy a reštaurátorské práce na klenbách kostola (Mgr. art.
Vladislav Plekanec a kol., 2008–
2011) umožnili detailne sa oboznámiť s klenbovými maľbami, ktorých
kolorit a rukopis sa na rozdiel od
ranobarokovej štukovej a maliarskej výzdoby v bočných kaplnkách
na prízemí zachoval v autentickom
stave. Výjavy sú realizované zmiešanou technikou, na freskovej podmaľbe s viditeľným nadväzovaním
denných plánov (giornata), dokončované al secco precíznou, detailnou technikou istými, miestami až
pastózne nanášanými ťahmi štetca,
ktorú však možno vnímať iba z bezprostrednej blízkosti. Pri podrobnejšom skúmaní je zrejmé, že nie sú
dielom jedných rúk, ale že sa na
nich podieľali minimálne dvaja maliari príbuzného výtvarného názoru.
O maliarskych kvalitách rutinovaných autorov svedčia zručne vystihnuté detaily, pôsobivé realistickým
stvárnením drapérií, orientálnych
odevov a doplnkov, vzácnych látok
a rekvizít, i viacerých ľudských ﬁgúr
(účesy, šperky a tváre ženských postáv vo výjave Sťatie sv. Jána, kryptoportrét mládenca v scéne Hostiny,
atď.). (obr. 6)
Kontrapunktom k naratívnemu
charakteru a ilustratívnosti hlavných výjavov a ich pestrej farebnosti sú monochrómne maľované
medailóny po stranách, vsadené v
štukových kartušiach okrúhleho tvaru, rozmiestnené v nábehoch klenby medzi lunetami. (obr. 7) Cyklus
dvanástich zobrazení v modrých
tónoch (po 6 na každej strane),
konštruovaných podľa pravidiel dobovej emblematiky, nápismi a zobrazeniami metaforicky akcentujú
Jánovo predurčenie, poslanie a úlohu. Určujúce latinské, z biblických
textov odvodené nadpisy sú na
páskach po hornom obvode medailónov: na severnej strane IOANNES
SANCT(us) IN UTERO, SANCTUS
IN DOMO PATERNA, SANCTUS IN

EREMO, SANCTUS IN AULA, (obr. 8)
SANCTUS IN CARCERE; na južnej
strane IOANES HOMO MISS(us)
ADEO, ANGELUS PARAM VIAM,
ELIAS, PLUSQUAM PROPHETA,
PRAECURSOR DOMINI, VOX
CLAMANTIS. Literárny prameň
(zrejme dielo jezuitského teológa
alebo kazateľa) cyklu dvanástich
zobrazení sa zatiaľ identiﬁkovať
nepodarilo. Na rozdiel od doslovnej
ilustratívnosti a naratívneho charakteru pestrofarebných hlavných scén,
svojou pôsobivosťou adresovaných
verejnosti, aplikovaná emblematika
monochrómnych medailónov predpokladá poučeného a teologicky
zorientovaného recipienta v akademickom prostredí.
V baroku bolo aplikovanie emblémov a ich integrovanie do monumentálnych freskových výzdob,
alebo efemérnych príležitostných
dekorácií a pod., veľmi obľúbené.
Ich obsah a charakteristickým spôsobom zašifrované významy vo
vzťahu k hlavnej idei mali navádzať
poučených divákov ku kontemplácii. Aj v Univerzitnom kostole je emblematická forma obdobným spôsobom použitá už predtým napríklad
vo výzdobe bočných kaplniek.2 Zostavovali ich erudovaní teológovia
a literáti, ktorí sa inšpirovali knižne
vydávanými ilustrovanými emblematickými kompendiami. Aj inventor
súboru freskových emblémov po bokoch klenby Univerzitného kostola
vychádza z analogických príkladov,
celý cyklus je však pôvodnou zostavou, s akou sa inde v tomto rozsahu
nestretneme. Kým napr. emblematické zobrazenia „Praecursor domini“ (ranná hviezda Fosforus, ktorá
predchádza slnko spravodlivosti
vychádzajúce spoza vrchov), alebo
„Vox clamantis in deserto“, sprevádzané štandardne ﬁgurálnym (s
puttami alebo „geniami“ ako v Trnave), alebo iba symbolickým zobrazením s motívom trúbky - poľnice
burcujúcej Božím slovom z nebies
nad krajinou, sú pomerne časté a
vyskytujú sa takmer všade, kde sú
emblémy súčasťou freskových výzdob ikonograﬁcky sa viažucich k
sv. Jánovi Krstiteľovi, viaceré ďalšie
z trnavských emblémov sú pomerne atypické. Na rozdiel od ústredných scén je každý z medailónov
namaľovaný naraz, svižným štetcovým rukopisom (korekcie vidno iba
v niektorých nápisových páskach
v hornej časti). Majstrovská je monochrómna výstavba zobrazených
ﬁgúr putti s atribútmi v naznačenom
krajinnom prostredí – od isto načrtnutých tmavých indigovomodrých
tvarov a tieňov, zosvetľovaných

Obr. 7. Medailón s emblémom „PLUSQUAM PROPHETA“ na boku klenby.

Obr. 8. Emblém „SANCTUS IN AULA“.
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Obr. 9.a. Monogram maliara na klenbových freskách.

Obr. 9.b. Monogram maliara na klenbových freskách.
škálou svetlomodrých tónov, až po
akcenty nanášané belobou (iba na
niektorých doplnené aj žltou).
Dosiaľ známe údaje týkajúce sa
stavby a ranobarokovej výzdoby trnavského Univerzitného kostola z
existujúcich prameňov vyexcerpoval a publikoval Jaroslav Dubnický
(1948). V jezuitských, ani v esterházyovských archívoch sa nepodarilo
zatiaľ nájsť ďalšie doklady, ktoré by
umožnili doterajšie poznanie podstatnejšie doplniť a spresniť a umeleckohistorické bádanie tak stojí ďalej pred otvorenými základnými otázkami. Nejasnosti sú v špeciﬁkovaní
konkrétneho podielu jednotlivých
umelcov, ktorých mená sa v prameňoch vyskytujú. Sporné je autorstvo
významných diel ďalších nemeno22

vaných štukatérov, sochárov a maliarov (obrazy hlavného oltára, štuky
a fresky poslednej dvojice bočných
kaplniek, sochy v nikách na priečelí
a bočnej fasáde kostola, atď.).
Zaujímavým, dosiaľ nepublikovaným dobovým prameňom je výročná
správa Rakúskej provincie jezuitov –
Litterae annuae za rok 1700, v ktorej
časť o Trnave obsahuje dvojstranovú pasáž, kde je úhľadne prepísaný
pomerne podrobný popis námetov
jednotlivých výjavov a emblémov
na klenbe. Mená maliarov ani autor
ideového konceptu výzdoby sa ani
tu žiaľ neuvádzajú.3
Východiskom k uvažovaniu o
otázke autorstva fresiek na klenbách
ústredného priestoru presbytéria a
lode kostola, je ich značenie iniciála-

mi FIG (na freske Sv. Ján vo väzení)
a C. R. (na obojku psa vo výjave Sv.
Ján pred Herodesom). (obr. 9 a,b)
Stotožnenie prvého z nich s E. J.
Grueberom po objavení jeho signatúry v jednej z južných bočných kaplniek, ktoré sa potom z nedostatku
iných atribúcií všeobecne prijalo, je
však značne problematické. Meštiansky maliar Erhart Josef Grueber,
doložený vo Viedni v rokoch 1688
až 1708, je tam úplne zabudnutý;
jeho občiansku existenciu dokladajú
len záznamy v matrikách viedenských farností. Z jeho diel sa mimo
Trnavy nezachovalo nič. Signované
maľby v bočnej kaplnke Univerzitného kostola, odkryté r. 1959, i jeho
archívne doložené práce pre divadlo trnavských jezuitov sú však z
roku 1692, neskôr sa jeho meno už
nespomína.4 Fragmenty dvoch výjavov na protiľahlých stenách poslednej južnej bočnej kaplnky, scelené a
doplnené retušami a neskôr znovu
zreštaurované, už nemožno považovať za autentické. V dnešnom
stave v ničom nepripomínajú fresky
na klenbách ústredného priestoru a
neumožňujú komparáciu.
Z umelcov, ktorí sa podieľali na
poslednej fáze ranobarokovej výzdoby interiéru je známe iba meno
štukatéra Contiho, ktorý ju navrhol a
so svojou dielňou na klenbách presbytéria a lode kostola zrealizoval
„secundum nobis exhibitam et a nobis subscriptam delineationem...“5
Z formulácie teda vyplýva, že Conti
palatínovi v Eisenstadte predložil aj
kresbové návrhy, ktoré Pavol Esterházy 19. júna 1699 schválil a vlastnoručným podpisom aproboval.
Súčasťou týchto nezachovaných
schválených nákresov okrem celkového konceptu štukovej dekorácie musel byť aj aspoň ideový náčrt
ﬁgurálnych kompozícií, ktoré budú
v jednotlivých oválnych zrkadlách
klenby. Z textu zmluvy tiež vyplýva,
že do Contiho celkového zmluvného honorára 3.000 ﬂ. boli zahrnuté
výdavky za materiál a práce jeho
pomocníkov - štukatérov aj maliarov, ktorých sám vyplácal.
Prvým známym dielom Pietra Antonia Contiho, štukatéra pôvodom z
Lugana, bola výzdoba interiéru pútneho kostola Boldogaszony na esterházyovskom panstve (dnes Frauenkirchen v Burgenlande), ktorý dal
Pavol Esterházy na svoje náklady
postaviť v r. 1695 –1702. Conti tu
od r. 1697 spolupracoval so svojím
krajanom, maliarom Luca Antoniom
Colombom z Arogna. Dalo by sa
preto predpokladať, že prácami v
Trnave budú poverení obaja v tom
čase Esterházym zamestnávaní

Obr. 10. Heiligenkreuz, alegorická freska na čelnej stene kláštornej knižnice (C. Ritsch 1700).
umelci, ktorí tvorili osvedčený tím.
Ich spolupráca je doložená aj o niečo
neskôr pri výzdobe kostola bosých
karmelitánov Skalici, kde Conti niekedy okolo 1705 realizoval štukovú
a sochársku výzdobu na klenbách,
empore a troch oltároch a maliarske
práce – oltárne obrazy a klenbové
maľby sú Colombovým dielami.6
Maliarsky štýl a rukopis, i celkový
charakter Colombových nedávno
zreštaurovaných fresiek vo Frauenkirchen a troch v autentickom stave
zachovaných výjavov s prorokom
Eliášom v Skalici je však odlišný.
Ako autora ho v prípade trnavských
fresiek možno s istotou vylúčiť. V
roku 1700, v čase ich realizácie, bol
zrejme ešte plne zamestnaný na
rozsiahlej freskovej výzdobe klenieb
kostola a bočných kaplniek vo Frauenkirchen (dokončený a vysvätený
1702) a Conti musel preto maliarske
práce zveriť iným freskárom.
Nemenovaný dlho očakávaný
„pictor fornicis templi“ prišiel do Trnavy až 25. augusta 1700. Neskôr
sa k nemu pridal ďalší maliar a fresky klenieb dokončili za 22 pracovných dní – už 18. septembra 1700
sa uvádza, že maliari skončili všetky
práce v kostole: „Pictores absolverunt totum suum laborem in templo
nostro...“ 7 Zároveň žiadajú, aby sa
Contimu nevydávalo drevo potrebné
na lešenie, lebo im dlží ešte nejaké
splátky. Kto boli títo maliari, ktorí
zrejme iba realizovali (Contiho ale

Obr. 11. Heiligenkreuz, medailón na klenbe záhradnej sály kláštornej knižnice (C. Ritsch 1700).
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bo Colombove?) návrhy kompozícií
v štyroch veľkých medailónoch na
klenbe presbytéria a lode, nie je dosiaľ uspokojivo vyriešené. Treba ich
hľadať v “šedej zóne” medzi dnes
už polozabudnutými predstaviteľmi
vtedajšieho viedenského maliarstva
tohto prechodného obdobia, ktorého problematika je všeobecne iba
nedostatočne prebádaná. Autorsky
nesporných fresiek z obdobia okolo
1700 je málo a zostávajú preto len
viac či menej overiteľné hypotézy,
založené na štýlovokritickej analýze
a komparatívnom bádaní.
Viaceré indície napríklad umožňujú predpoklad, že nimi mohol
byť osvedčený tandem - viedenskí
maliari Carl Ritsch (doložený 1695
–1706) a Franz Joseph Graffenstein (neskorší dvorný maliar, doložený 1697–1728), ktorí sa v tom čase
spolupodieľali na viacerých freskových výzdobách vo Viedni, Dolnom
Rakúsku a Štajersku.8 Maliar Carl
Ritsch z dolnorakúskeho Säusensteinu, doložený 1695/96 v kláštore
Heiligenkreuz, od roku 1697 spolu-

pracoval s F. J. Graffensteinom vo
Viedni (fresky v sale terrene viedenského paláca Dietrichsteinovcov a v
majorátnom dome Liechtensteinovcov na Herrengasse). Známe údaje
o ich činnosti nevylučujú, že Carl
Ritsch, vyplatený v r. 1700 za fresky
v dvoch sálach knižnice kláštora cisterciátskeho opátstva Heiligenkreuz,9 (obr. 10, 11) mohol byť tým
maliarom, ktorý „po dlhom očakávaní“ prišiel 29. augusta do Trnavy a
začal pracovať na prvom z výjavov
(Sv. Ján Krstiteľ pred Herodesom na
klenbe presbytéria, značený iniciálami CR ). K nemu sa potom pridal
aj F. J. Graffenstein (iniciály FIG na
druhom výjave Sv. Ján Krstiteľ vo
väzení) a fresky spolu v septembri
1700 dokončili. O pohotovosti rutinovaných dekoratérov svedčí až neuveriteľná rýchlosť, s akou C. Ritsch
podľa archívnych dokladov zvládol
v priebehu jedného mesiaca realizovať napr. rozsiahle klenbové maľby v Hafnerbachu. Práca v Trnave,
kde zrejme iba realizovali kompozície podľa cudzích návrhov, mohla byť krátkym extempore v slede
ich objednávok. Ešte koncom toho
istého roka sú angažovaní do východoštajerského Vorau, kde svoje
schopnosti a ambície mohli naplno
rozvinúť. Ich vrcholné dielo, zachované fresky tamojšieho kláštorného
kostola dokončené r. 1703, sú jedným z prvých príkladov skutočne
monumentálnej iluzívnej freskovej
výzdoby, už bez akejkoľvek štukovej
dekorácie (konkrétny podiel každého z nich na freskovom cykle vo
Vorau nie je dosiaľ jednoznačne rozlíšený).10 Charakter a štýlové znaky
zachovaných fresiek C. Ritscha a F.
J. Graffensteina vo Vorau sú odlišné; trnavské výjavy pripomenú len
niektoré fyziognómie mužských a

Obr. 13.a. Komparácia – detail klenbovej fresky, Trnava.

Obr. 13.b. Komparácia – detail klenbovej fresky, Waldbach.

Obr. 12.a. Detail klenbovej fresky,
Vorau, 1701–1703.
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Obr. 12.b. Detail klenbovej fresky, Trnava, 1700.
ženských typov, (obr. 12 a,b) analógie v stvárnení drapérií, gestá rúk
a opakujúce sa charakteristické detaily (klenuté čelo prechádzajúce v
rovný nos, či štylizácia šikmých očí,
zjavná aj v úplne premaľovaných
klenbových maľbách C. Ritscha v
neďalekom Waldbachu). (obr. 13
a–c)
Naznačené súvislosti a indície
sú samozrejme zatiaľ iba jedným z
možných riešení otázky autorstva
trnavských fresiek. Overenie – potvrdenie alebo vyvrátenie – tejto autorskej atribúcie vyžaduje ďalšie archívne a komparatívne bádanie.11
Fotograﬁe: Vladislav Plekanec
(č.1– 8), Jozef Medvecký (č. 9 –13)

Obr. 13.c. Komparácia – detail klenbovej fresky, Heiligenkreuz.

Príloha:
Litterae Annuae provinciae Austriae
Societatis Jesu, 1700. ÖNB Wien, Hs
Cod. 12095, fol 39v-40 (Tyrnavien. Collegium); prepis pasáže o dokončení výzdoby Univerzitného kostola a opis námetov
fresiek:
[...] A toto boli približne veci, ktorými
trnavskí otcovia posledného roku sedemnásteho storočia aj sami usilovne hľadali
kráľovstvo Božie, aj iných skrze Krista
privádzali k jeho hľadaniu. Ich zbožnú námahu zohľadnilo štedré božstvo, keď tým,
ktorí hľadajú Božie kráľovstvo, pridalo bohatú hojnosť pre správu chrámov, ako pre
veľkolepú nádheru, tak aj pre vytúžené
ubytovanie našich druhov. Mnohí mecenáši k tomu prispeli, nepochybne na popud
z neba, predovšetkým najvznešenejšie
knieža Pavol Esterházy, palatín uhorského kráľovstva, ktorý v súlade s jeho domu
vrodenou zbožnou láskavosťou voči nášmu chrámu svätého predchodcu skrášlil
rozsiahlu klenbu pôvabnými sadrovými
ozdobami a maľbami zhotovenými štetcom Apellovým, zaplatiac umeleckému
majstrovi viac než 3000 rýnskych florénov.
Je to jednoducho dielo, ktoré ohúri zvedavého pozorovateľa a prezrádza štedrosť
najjasnejšieho mecenáša. Do veľkolepej
a prosto vznešenej krásy sa odel tento
príbytok Pána, susediaci s naším domom,
bazilika zasvätená svätému predchodcovi, Krstiteľovi, ktorú už temer pred 60
rokmi od základov vystaval a učinil ju jej
rozlohou, výškou, formou a majestátnosťou pozoruhodnou najzbožnejší zástupca
uhorského kráľa, najvynikajúcejší župan
Mikuláš Esterházy. Tú istú baziliku Pavol
Esterházy z Galanty, syn hodný takého
veľkého otca, taktiež uhorský palatín, s
takou štedrosťou zveľadil skvelosťou, že
svojou krásou široko predčí bohaté a nie
nepekné chrámy Uhorska.
Okrem tej umelecky podanej nádhery, ktorá vychádza z bočných oltárov a
z hlavného oltára, vnútorné stĺpy a celá
klenba sadrovým sochárskym dielom a
prizdobená najvhodnejšími výjavmi štetca

dýcha novotou, hodnou oka akéhokoľvek
pozorovateľa svojim umením, symetriou,
usporiadaním a vyberanosťou. A sochárska práca by síce jemnou rôznorodosťou
kvetov, stúh, mušlí a iných ozdôb tohto
spôsobu bola sama o sebe dostatočne
podnetná, predsa prijala aj väčšiu dôstojnosť aj väčší pôvab skúsenou rukou privolaného viedenského maliara, ktorý ju celú
osvetlil šestnástimi vyberanými umeleckými obrazmi toho druhu maľby, ktorý nazývajú fresco. Štyri z nich vo veľkých poliach
nad sanktuáriom a ostatné po dĺžke nad
chrámovou loďou oddelené od seba rovnakou vzdialenosťou podávajú významnejšie udalosti zo života svätého Jána. A
síce prvý obraz, ktorý je blízko hlavného
oltára, zobrazuje Jána primeranej postavy
(a to sa dodržiava aj na ostatných obrazoch), ako s nebojácnou tvárou karhá
krvismilné manželstvo Heroda sediaceho
na tróne, zatiaľčo sa z veže kráľovského
paláca prizerajú kráľovské manželky a
konkubíny. Druhý obraz, ktorý je neďaleko, ale o čosi menší, spodobuje Jána v
putách vo väzení, ku ktorému boli poslaní
poslovia z Jeruzalema, ktorých vidieť, že
chcú s ním jednať o otázkach. Obraz, ktorý je tretí v poradí, je prvý čo do umeleckej
kvality. Na ňom vidieť Jánovo mŕtve telo
spodobené najvyšším majstrovstvom; telesného strážcu podávajúceho Herodiade
odťatú hlavu na mise. Ale najviac priťahuje oči Herodias, ktorej sa zdá, že okrem
slova neprísluší vôbec nič, taká je strnulá.
Hlavu na mise pred hodovníkov prináša
tanečnica (toto zobrazuje štvrtý obraz),
ďaleko najväčšiu cenu za svoj tanec,
keby len poznala jej hodnotu. Tak štetec
vyjadril najhlavnejšie tajomstvá Jánovho
života, zatiaľčo rovnako jeho narodenie,
očistenie od viny pri navštívení Alžbety a
zo všetkého najznamenitejší krst Kristov
podáva hlavný oltár.
Na bokoch po oboch stranách je v
rovnakej vzdialenosti dvanásť emblémov
svätého Jána, ktoré zobrazujú jedným a
tým istým neobyčajným umením nápisy,
chvály, konečnú svätosť a 12 geniov nebeskej či fialkovej farby. Z nich prvý prijí-

ma od nebeskej ruky dosku s napísaným
poverením, že jeho úlohou bude vybrať a
kázať, a teda (ako vysvetľuje nápis nad
emblémom) ukazuje Jána ako človeka
vybraného Bohom. Na druhom embléme
je preoblečený za cestára a vybavený nástrojmi na úpravu cesty, čím sa odkazuje
na výrok: Hľa, ja posielam môjho anjela
a pripraví cestu predo mnou. Podobne
hovorí nápis: anjel pripravujúci cestu. Eliáš na ohnivom voze náhliaci sa do neba,
ktorý je na treťom embléme, reprezentuje
moc Jánovu a jeho záväzok, že je viac než
Eliáš, a to isté, čiže viac než prorok, pravdivo zaznamenáva aj genius. Na štvrtom
obraze je naznačený baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Výsadu predchodcu naznačuje genius hovoriaci s rannou hviezdou Fosforom, ktorá predchádza slnko
spravodlivosti. Na šiestom obraze možno
vidieť genia burcujúceho trúbou božieho
slova podľa odobrujúcej chvály od Jánovho príbuzného; k tomu je zhora pripojený
nápis: Hlas volajúceho. Posledný emblém
zobrazuje genia Jána, príbuzného Slova,
ako vkladá na hlavu korunu geniovi Spasiteľa, čím ukončuje Jánove tituly. Zostávajúci piati geniovia hovoria o jeho svätosti a
prehlasujú ho za svätého v tomto poradí:
Prvý z nich je obtočený hadom, ktorý je
však prebodnutý šípom, označuje Jána
svätého od lona matky, čiže najsvätejšieho; druhý ho označuje za svätého v dome
otca tým, že ho osvetľuje milosť Ducha
Pána formou zostupujúcej holubice; tretí
označuje svätého na púšti, kde je vnorený do hĺbania o božích veciach; štvrtý je
svätý na kráľovskom dvore, šliape po žezle a korune; posledný je svätý vo väzení,
zobrazený radostný vprostred tŕňov a krížov. K maľbám je pripojený na znak vďaky
rodový štít najvznešenejšieho mecenáša,
spodobený jemnou rukou.
(slovenský preklad Alexandra Dekanová)
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Der Gewölbefresken-Zyklus in der Universitätskirche des hl. Johannes des
Täufers und die Frage nach ihrer Urheberschaft
Die ehemalige Jesuiten- und Universitätskiche in Trnava ließ Nicolaus
Graf Esterházy, Palatin von Ungarn
1629–1637 errichten. Erst in den Jahren
1699/1700 erhielten die Gewölbe eine
Stuckverzierung mit eingesetzten Fresken, mit denen die Dekoration des Innenraums abgeschlossen wurde. In vier
Szenen wird hier die Erzählung vom Martyrium des Vorläufers Christi und Wegbe-

reiters seiner Ankunft, dem hl. Johannes
dem Täufer entfaltet. Die Hauptszenen
sind von emblematischen Abbildungen
in kleineren Medaillons begleitet, welche
die Bestimmung des hl. Johannes, seine
Tätigkeit und seine Mission metaphorisch
akzentuieren.
Die Gewölbedekoration wurde von dem
Stuckateur P. A. Conti entworfen und realisiert. In diesem Beitrag wird eine neue
Lösung der Frage nach der Urheberschaft
der Fresken vorgeschlagen, die bis jetzt
dem Wiener bürgerlichen Maler E. J. Grueber zugeschrieben werden. Als Ausgangs-

punkt für den Versuch einer Zuschreibung
konnte man die Initialen auf den Fresken
den Wiener Maler C. Ritsch („C. R.“) und
F. J. Graffenstein („FIG“) zusprechen, die
sich zu dieser Zeit gemeinsam an mehreren Freskoarbeiten beteiligten.

Abb. 7. Medaillon mit dem Emblem
Abbildungen:
Abb. 1. Blick auf das Gewölbe des „PLUSQUAM PROPHETA“ an der Seite
Presbyteriums und Langhauses der Uni- des Gewölbes
Abb. 8. Emblem „SANCTUS IN AULA“
versitätskirche - der Kathedrale des hl. JoAbb. 9.a. Hl. Johannes im Kerker, Dehannes des Täufers
Abb. 2. Hl. Johannes d. T. vor Herodes, tail mit den Initialen FIG
Abb. 9.b. Hl. Johannes vor Herodes,
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d. T. (Ausschnitt)
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Abb. 5. Hl. Johannes d. T. vor Herodes,
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Abb. 6. Porträt eines Jünglings, Detail
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Abb. 13.c. Komparation – Detail von
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26

Peter Kučera

S

tephaneum je označenie budovy, ktorá v minulosti poskytovala
prístrešie pre Seminár sv. Štefana
prvého uhorského kráľa a bola súčasťou univerzitného areálu Trnavskej univerzity1. Historicko-archívny
výskum bol zameraný na obdobie
rokov 1526 – 1777. Táto štúdia
predstavuje čiastkový výstup z prebiehajúceho výskumu so zameraním na vývoj vlastníckych vzťahov
budovy.2
I. Dedičstvo rodu Zavary de
Majthény
Prvým vlastníkom budovy, ktorého môžeme spoľahlivo identifikovať, bol Krištof Zavary de Majthény

(†1572), ktorý pochádzal z rodu
Majthény, vedľajšej vetvy starobylej slovenskej rodiny Diviackovcov.3 Jeho pradedo Gregor (1388
– 1488) získal za zásluhy v protitureckých bojoch od kráľa Žigmunda
Luxemburského v roku 1434 hrad
Sivý Kameň s panstvom v okolí
Kamenca pod Vtáčnikom. Po smrti Ctibora II. zo Ctiboríc, keď kráľ
Žigmund Luxemburský konfiškoval Ctiborove majetky, Gregor ako
jeho kapitán na Čachtickom hrade
vydal tento kráľovi, ktorý sa mu za
to odmenil. V Trnave vydal listinu,
ktorou Gregor a jeho spolukapitán
Ján Ujfalussi získali ako kompenzáciu za peniaze preinvestované
do Čachtického hradu do zálohu
bývalý Ctiborov majetok v Zavare4
a Žlkovciach. Gregor mal päť synov;
prvorodený syn Žigmund Majthény
(†1480) sa usadil na panstve Zavar
a založil zavarskú vetvu rodu, ktorá
si k priezvisku Majthény písala aj de
Zavar alebo Zavary / Savary (Za-

Historický vývoj vlastníckych vzťahov Stephanea
varský). Žigmund mal syna Juraja
(†1524) a dcéru Eufrozínu. Juraj sa
oženil s Katarínou de Zavar de Ujfallu, ktorá svojmu manželovi ako
veno priniesla tretinový podiel na
bývalom Ctiborovskom majetku Zavar a Žlkovce, ktorý patril jej rodine,
a pravdepodobne aj pôvodné bánffyiovsko-postctiborovské majetky
Rakovice, Kočín, a Šterusy. Z manželstva Juraja a Kataríny sa narodili
Krištof (†1572) a Gregor.5 Krištof je
vyššie spomenutý vlastník budovy
Stephanea v Trnave.6
V daňových registroch z roku
1556 je uvedený záznam označujúci ako vlastníka domu istého Sawaryho. Uvádza sa, že ide o dva navzájom susediace domy,7 teda išlo
o dve samostatné parcely s dvoma
samostatnými domami, ale pravdepodobne už v tomto období boli oba
navzájom stavebne prepojené. Lokalizáciu objektu potvrdzujú záznamy v Protokole výpovedí a zmlúv
magistrátu Trnavy z 8. a 10. mája
1561 o kúpe a následnej donácii
domu na rohu dnešných ulíc J. Hollého a M. Schneidera –Trnavského,
pôvodne stojaceho na rohu dnešného Šľachtického konviktu. Dom kúpil
ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh8 od Margaréty, vdovy po Štefanovi Bakalaureovi. Podľa zmluvy bol
umiestnený v susedstve domu Jána
Brohora na severnej strane a domu
šľachtica Krištofa Zavaryho na južnej strane.9 V daňovej knihe Trnavy
z roku 1556 je ako vlastník uvedený Sawary a v zmluve z roku 1561
Krištof Szawary. Pretože Krištofov
otec Juraj zomrel už v roku 1524 a
v ďalších rokoch sa stal dedičom
panstva Zavar Krištof a nie jeho brat
Gregor, je možné identifikovať Sawaryho z daňovej knihy roka 1556
ako Krištofa. Krištof tak vlastnil dom
minimálne od roku 1556 do svojej
smrti v roku 1572. Krištof Zawary
de Majthény sa oženil s Kristínou
Potornay a mali dve dcéry, Magdalénu, ktorá sa vydala za Andreja
Zichyho, a Katarínu, neskôr vydatú
za Juraja Literáta de Szent-György.
Krištof Zavary zomrel v roku 157210
a dedičmi trnavského domu sa stali
obe dcéry.
Medzi rokmi 1579 a 159411 prišlo
zrejme k dohode medzi švagrami
ohľadom vlastníctva domu. Juraj
Literát s manželkou sa z budovy
vysťahovali12 a jediným vlastníkom
podľa daňových registrov z rokov

1594 – 160113 sa stal Andrej Zichy
s manželkou. Z manželstva Andreja
a Magdalény sú doložené dve dcéry, Katarína a Dorota,14 Medzi rokmi
1601 a 1604 sa dom dostal do vlastníctva dcéry Doroty, ktorá sa vydala
za Gašpara Echyho (Éczi). Gašpar
Echy je v daňových registroch uvádzaný ako vlastník budovy v rokoch
1604 – 1612.15
Z ďalšieho vývoja majetkových
pomerov vyplýva, že Dorota priniesla do manželstva s Gašparom
Echym okrem pozemkového majetku v Zavare, Kočíne, Rakoviciach
a Šterusoch16 aj dom v Trnave. Z
manželstva sa narodili dve dcéry,
Uršula a Katarína.17 Uršula sa vydala za uhorského šľachtica Gašpara Szegedyho (1572 – 1629),18
ktorému priniesla ako veno panstvo Zavar19 a časť majetkov Kočín
a Šterusy.20 Katarína sa vydala za
moravského šľachtica Gabriela Horeckého z Hôrky a do manželstva
priniesla ako veno majetky Rakovice,21 časť majetkov Kočín a Šterusy22 a dom v Trnave. Katarínin
manžel Gabriel Horecký z Hôrky
(1586 – 1658) pochádzal zo starobylého moravského šľachtického
rodu,23 ale otec mu okrem šľachtického titulu nezanechal žiaden väčší
majetok. Matka Alena však synovi
zabezpečila významné dedičstvo,
pretože jej matka Anna pochádzajúca z uhorského rodu Bánffy24 bola
dedičkou panstiev Beckov, Budatín
a Korlát a jej otec Gabriel Mayláth
bol vlastníkom panstva Koryčany s
hradom Cimburk na Morave, ktoré
kúpil v roku 1570 ďaleko od tureckého nebezpečenstva. Gabriel tak
dedičstvom po matke zdedil kory-
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čanské panstvo a časť bánffyovského dedičstva.25 Po roku 1623 sa
usadil na Morave a dom v Trnave
odpredal, pravdepodobne kvôli finančnej núdzi.26 Podľa daňových
kníh bol Gabriel vlastníkom domu v
rokoch 1619 – 163127, potom sa po
80 rokoch dostal kúpou mimo vlastníctva rodinne spriaznených osôb.

II. Palác Imricha Lóšiho
Imrich Lóši (Lósi) bol blízkym
spolupracovníkom kardinála Petra
Pázmaňa a pred kúpou domu býval v Trnave na viacerých miestach
v menších meštianskych domoch,
ktoré sa dedili a darúvali medzi členmi kapituly. Od roku 1622 bol generálnym vikárom, de facto zástupcom
kardinála. Spoločenské postavenie
a príjmy umožnili Lóšimu zvažovať
reprezentatívnejšie a pohodlnejšie
vlastné bývanie. Podľa daňových
registrov sa stal ďalším vlastníkom
Stephanea. Dom preukázateľne
vlastnil medzi rokmi 1632 až 1637.28
Keď sa Lóši stal arcibiskupom, už
tento dom nepotreboval, pretože
mal doživotne k dispozícii arcibiskupský palác, a tak sa ho rozhodol
predať palatínovi Mikulášovi Eszterházymu. Predaj sa uskutočnil medzi
rokmi 1637–1639.
III. Eszterházyovský mestský palác
Mikuláš Eszterházy zastával
funkciu palatína a spolu s ostrihomským arcibiskupom, bol najvýznam-

Poznámky
1
K dejinám univerzity z pohľadu súvekého autora pozri: JURÍKOVÁ, Erika:
Matthias Bel a Trnavská univerzita. In: Latina v církevním a světském školství. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. - Kabinet pro klasická
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nejším hodnostárom krajiny. Zo
záznamov vyplýva, že bol vlastníkom domu najneskôr od roku 1639.
Zomrel v roku 1645 zanechajúc po
sebe troch synov. V záznamoch
sú označovaní haeredes Palatini
Eszterhazy
dediči-spoluvlastníci
v rokoch 1645 – 1660. Ladislav zomrel v roku 1652 vo veku 26 rokov
v bitke pri Vozokanoch a majetok
zdedili nedospelí Pavol a František.
Ešte v roku 1660 sú v daňových
záznamoch uvádzaní ako vlastníci
domu obaja, no v roku 1669 je už
vlastníkom len František. Po jeho
smrti v roku 1683 spravovala majetok za synov Antona a Jozefa, ktorí
vtedy študovali na Trnavskej univerzite, ich matka. Františkova vdova
je v daňových knihách ako vlastník
uvádzaná do roku 1693, potom syn
Anton. V dome naďalej bývala jeho
matka aj mladší brat, ktorý stále študoval na univerzite, pravdepodobne teológiu v seminári sv. Štefana,
ktorý bol umiestnený v tom čase pri
starom arcibiskupskom paláci na
Kapitulskej ulici.
Od roku 1701 je František
Eszterházy označený v daňových
záznamoch ako platiteľ dane. Jeho
brat Anton slúžil vo vojenských
službách u arcibiskupa Koloniča,
v roku 1703 však prestúpil do proti-habsburského rákoczyovského
tábora. Keďže hlavná línia rodu na
čele so strýkom palatínom Pavlom
bola pro-habsburská a Anton sa postavil proti kráľovi, v roku 1705, keď
Anton na Šintavskom hrade sústredil odporcov proti kráľovi, František
vojensky zasiahol, vyhnal brata a
zbavil ho všetkých rodových majetkov. Ten potom ušiel k Rákoczymu a v exile zostal až do smrti.
František Eszterházy po skončení
štúdia v Trnave odišiel študovať za
kňaza do Ríma. Teologické štúdiá
však predčasne ukončil, z Ríma
sa vrátil do Viedne, kde doštudoval matematiku a prírodné vedy.
František sa vypracoval na jedného
z najvýznamnejších predstaviteľov
kráľovstva, keď sa stal chorvátskym
bánom. Vlastníkom Stephanea bol
až do roku 1713, keď sa rozhodol
odpredať budovu cirkvi.

IV. Seminarium Antiquissimum
Sancti Stephani Regis Hungariae
František Eszterházy mestský
palác predal ostrihomskej kapitule
za 4 000 zlatých. Obratom peniaze
kapitule po podpise zmluvy daroval,
aby sa účelne využili hlavne pre
potreby seminára.29 Z peňazí sa vystavala väčšia časť dnešnej budovy
seminára.30
10. mája 1724 bola urobená obhliadka susedného domu – domu
oltára sv. Alžbety, ktorý sa nachádza pri východnej stene Stephanea.
Richtár spolu s dvoma kanonikmi
skonštatoval, že tento dom susedí
na jednej strane s domom kanonika
Medňanského a na druhej strane so

Seminárom sv. Štefana. Uvedená
obhliadka sa pravdepodobne udiala
kvôli plánom prestavby a rozšírenia
budovy Stephanea.31
V roku 1777 bola Trnavská univerzita presťahovaná do Budína.
Seminár však v budove zotrval až
do roku 1782, keď ho premiestnili do Bratislavy. Z budovy sa stala
Invalidovňa pre vojenských vyslúžilcov.
Fotografie (ilustračné): Elena Sabadošová

studia, 2009, s. 161–178 a JURÍKOVÁ, meraný na výskum histórie Stephanea
Erika: Elegans est urbs Tyrnavia et com- a jemu predchádzajúcich, resp. susediamoda habitatu = Latinský opis súvekej
cich domov a štyroch pôvodných parciel
Trnavy očami Mateja Bela. In: Sambucus
v rovnobežnej línii s ulicou M. Schneidera
4. Trnava: Filozofická univerzita Trnavskej -Trnavského smerom k Synagóge a paruniverzity v Trnave, 2009, s. 135, 146.
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Die Erneuerung der Straßenfassaden
des Stephaneums in Trnava/Tyrnau
Das Objekt des ehemaligen Stephaneums, das im östlichen Teil des städtischen Denkmalreservation Trnava liegt,
besteht aus einem Eckgebäude im Typ
eines städtischen Adelspalais, mit einer
in die Halenárska Straße orientierten
Stirnfassade und einer in die Straße M.
Schneider-Trnavský orientierten Seitenfassade. Im Zusammenhang mit dem Ziel
der Erneuerung der Straßenfassaden
wurden Denkmaluntersuchungen durchgeführt - eine restauratorische und eine
architektonisch-historische Untersuchung

und in Bezug zum gesamten Gebäude
eine Sichtung der Archivalien. Es war das
Ziel der restauratorischen Untersuchung
den Zustand der historischen Schichten
einschließlich der Stuckverzierungen und
der Steinelemente zu bewerten und eine
Empfehlung für die Restaurierung auszuarbeiten. Die architektonisch-historische
Untersuchung hatte die Dokumentierung
des freigelegten Mauerwerks zum Ziel,
die Fundsituation zu bewerten und eine
Stilpräsentation der Fassaden zu empfehlen. Am Mauerwerk des ältesten Objekts
des Blocks, das rahmenmäßig ins 14. Jh.
datiert wird, wurden im Nordwestteil Tei-

le des heutigen Gebäudes freigelegt. Die
Oberflächenbehandlung bildete berappter
gespachtelter Verputz mit gemalten Quadern. am Ende des 15. Jh. wurde das Objekt auf seiner Südseite bis zur heutigen
Durchfahrt verlängert und wahrscheinlich auch an der Südseite, wodurch eine
Doppelgliederung entstand. In dieser Zeit
hatte das Gebäude zwei oberirdische Etagen. Im zweiten Viertel des 17. Jh. kommt
es zu einem umfangreichen Umbau, der
von der Verlängerung des westlichen
Straßenflügels in südliche Richtung charakterisiert wurde. Hinter der Südfassade
des älteren Objekts entstand eine Durch
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fahrt. 1714, als František Esterházy das
Stadtpalais an das Kapitel von Ostrihom/
Gran verkaufte, wurde das Gebäude zu
einem Seminar - dem Stephaneum - umgewidmet und wurde Bestandteil der Trnavaer Universität. Ein Teil des Westflügels
des älteren Palais wurde abgetragen und
eine neue südwestliche Gebäudeecke geschaffen. Die Oberflächengestaltung der
Fassade wurde durch eine Kombination
von dunkelgrauer, weißer und roter Farbe
vorgenommen. Ihr kontrastierender Ton
wurde einerseits zur Unterstützung der
plastischen Stuckelemente genutzt, aber
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auch zur Eliminierung der zu großen Länge der Fassade und ihre Unterteilung in
zwei unterschiedliche Farbabschnitte. Die
nachfolgenden Eingriffe waren nur lokaler
Art. Über der Attika des Portals der Durchfahrt wurden zwei Steinreliefs mit mehreren Figuren angebracht. Das Zwillingsfenster über dem Portal wurde vermauert
und an seiner Stelle ein einfaches Fenster
geschaffen. In seinen Brüstungsspiegel
wurde ein Rundrelief mit der Madonna
eingelassen. Andere Regelungen brachten für die Gebäudearchitektur keinen
konzeptionellen Beitrag. Die Archivalien

mit den Belegen der Eigentümer vom 16.
Jh. an und das freigelegte Mauerwerk deuten schon im Vorhinein eine umfangreiche
Bauentwicklung an. Die anschließende
Untersuchung der Interieurs ermöglicht
es, die in der Untersuchung der Fassaden
skizzierten Veränderungen zu bestätigen.
Der Erhaltungszustand des Originals der
stilistischen Schicht bestimmte die Präsentation der Fassade im spätbarocken
Ausdruck.

Elena Sabadošová

Informácia o nálezoch na uličných fasádach
bývalého Stephanea v Trnave

O

bjekt bývalého Stephanea sa
nachádza vo východnej časti
Mestskej pamiatkovej rezervácie,
v historickom centre mesta Trnava
vymedzenom hradbami. Predstavuje nárožnú budovu, s priečelím
orientovaným do Halenárskej ulice a bočnou fasádou do ulice M.
Schneidra – Trnavského. Typologicky prináleží mestským šľachtickým štvorkrídlovým palácom s dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím.
Súbežne s archívnym a reštaurátorským výskumom uličných
fasád Stephanea bol realizovaný architektonicko – historický výskum, vyvolaný zámerom sanácie
zavlhnutých murív, obnovy omietok
a výmeny okenných výplní. K dispozícii boli nálezové situácie odkryté
po odstránení vlhkosťou a zvetraním poškodených omietok, najmä
v dolných častiach uličných fasád,
tiež v deštrukciách pri kamenných
obrubách otvorov. Cieľom výskumu
bolo zdokumentovať odkryté murivá,
vyhodnotiť nálezové situácie a spracovať návrh obnovy. Závery výskumu v dotknutých častiach uličných
fasád, na ktorých boli identifikované
staršie murivá, naznačili etapizáciu
stavebného vývoja objektu.
Hmotové substancie najstaršieho
objektu, s rámcovým datovaním najhlbšie do 14. storočia1, boli odkryté
v severozápadnej časti dnešnej
budovy. Podľa predbežných zistení
prináležia prízemnému, podpivničenému blokovému objektu, postavenému z tehál, s nárožiami spevnenými zmiešaným murivom. Severný obvodový múr tohto objektu,
s viditeľnou cezúrou v mieste jeho
severovýchodného nárožia, zaberal dĺžku štyroch osí dnešnej budovy a západný múr mal šírku dvoch
osí. Na severnej fasáde zo strany
Ul. M. Schneidra – Trnavského boli
odkryté dve pôvodné vetrákové pivničné okná so strmo zošikmeným
prekladom. Reštaurátorským odkryvom sa našli aj fragmenty pôvodnej
povrchovej úpravy. Do nahrubo vyhladenej, mierne zvlnenej omietky
bez povrchového náteru bolo bielymi linkami namaľované kvádrovanie. Linky kvádrov namaľovali
na ryhy vopred vtlačené do mokrej
omietky.(obr.1) Toto kvádrovanie,
vzhľadom na jeho blízkosť k nárožiu
môžeme interpretovať ako nárožné,
ale nie je vylúčené, že prechádzalo

Obr. 1. Detail omietky na severnej uličnej fasáde pri severozápadnom nároží
s maľovaným kvádrovaním bielymi linkami.

Obr. 2. Fragment kamenného rebra v murive na západnej uličnej fasáde pri
severozápadnom nároží.
po celej fasáde ako celoplošná sieť.
Zo strany Halenárskej ulice boli pri
nároží v murive zistené sekundárne
použité fragmenty architektonických
článkov, niektoré i s opakovanými
bielymi nátermi. Medzi nimi sa nachádzalo gotické kamenné klinové
rebro (obr.2) naznačujúce, že v danej polohe mohol byť rozobratý starší
gotický objekt, zaklenutý rebrovou
klenbou, ktorý po zbúraní nahradil
objekt s fasádami zdobenými maľovaným kvádrovaním.
K tomuto blokovému objektu bolo
ešte koncom 15. storočia z južnej
strany pristavané krátke, podpivničené krídlo, siahajúce po dnešný
prejazd. V tomto čase mala budova
už dve nadzemné podlažia, ale voči
dnešnej korune múrov bola nižšia.
Sprístupnenie interiéru objektu po-

Obr. 3. Narušený odľahčovací oblúk
okna na poschodí pri juhozápadnom nároží západnej fasády.
31

Obr. 4. Dodatočné kruhové podstavy na klenbe prejazdu pod zvýšenou podlahou poschodia.

Obr.5. Groteskný maskarón na hlavici pilastra priečelia.

Obr. 6. Mestský palác Daun – Kinských, z rokov 1713 – 16 (J. L. von
Hildebrandt), detail štukovej grotesky
v prejazde.

Obr. 7. Viacfigurálny reliéf so sv. Štefanom, sv. Ladislavom, sv. Imrichom a
cirkevnými hodnostármi.
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čas výskumu umožnilo identifikovať v miestnosti nad prejazdom dva
okenné otvory, situované v bočnej
– južnej fasáde pristavaného krídla.
Predĺžením staršej blokovej stavby
južným a pravdepodobne i východným smerom2 vznikol dvojkrídlový
objekt v pôdoryse písmena „L“.
V druhej štvrtine 17. storočia dochádza k rozsiahlej prestavbe objektu, ktorú charakterizovalo opätovné predĺženie jeho západného
krídla južným smerom. Nález prerušeného odľahčovacieho oblúka
okna (obr.3) a rozobratého muriva
v juhozápadnom nároží dnešnej
stavby dokladajú, že krídlo pokračovalo ďalej ako súčasné. V preluke za južnou fasádou staršieho
objektu vznikol prejazd, do ktorého
sa vchádzalo kamenným portálom
s podobnými slohovými prvkami,
aké evidujeme na portáli bývalého
Generálneho seminára, tzv. Rubrora (Seminár červených klerikov,
dnes Gymnázium Jána Hollého) z
roku 16493.
Stephaneum malo v danej stavebnej etape dve nadzemné podlažia a úpravu uličnej fasády tvorila
omietka s vyhladeným povrchom,
pretretým bielym vápenným náterom. Jeho koruna bola nižšia ako
súčasná, rešpektovala výšku starších častí severne od prejazdu.
V roku 1714 sa obytná budova palácového typu – už ako Stephaneum, stala súčasťou komplexu
Trnavskej univerzity. Rozsiahla prestavba, ktorá vzápätí nasledovala,
jej vtlačila reprezentačný dobový
výraz. Plány prestavby sa nezachovali, no právom sa pripisuje
významnému rakúskemu architektovi Johannovi Lukasopvi von Hildebrandtovi (*1668, Janov, †1745,
Viedeň), resp. jeho okruhu.
Uličné krídla do svojho organizmu včlenili staršie konštrukcie,
objekt nadstavali a zvýšili podlahu
poschodia. Vytvorili nové, väčšie
okná s kamennými obrubami, s rozoklanými frontónmi s plastickými
šiškami na prízemí a na poschodí
s omietkovými šambránami. Vyvýšená nadokenná rímsa je položená
na konzolách. Okná na prízemí,
orientované do Ul. M. Schneidra
– Trnavského boli chránené ornamentálnymi mrežami. Zvýšenie nivelety horného podlažia dokladajú i
kruhové konštrukcie postavené na
klenbe prejazdu, ktoré mali funkciu podpory pre vyššiu podlahu.
(obr.4) Južná časť západného
krídla staršieho paláca bola zbúraná za súčasného vytvorenia nového juhozápadného nárožia. Uličné
fasády prízemia, dolu ohraničené

Obr. 8.Viacfigurálny reliéf s donátormi, vľavo kruhový medailón s Madonou.
soklom a na rozhraní podlaží kordónovou rímsou, získali vodorovné rastrovanie pásovou rustikou
a na poschodí vertikálne členenie
pilastrami s driekmi zužujúcimi
sa v smere nadol. Pilastre a okná
vyzdobili štukovou ornamentikou
(obr.5) s využitím tzv. barokovej
grotesky, ktorú rozvinul Claude Bérain (*1640, †1711) ako dekoratívnu
formu bez symbolického posolstva,
postupne vytláčajúcu francúzsky
mriežkový ornament. V rakúskej
oblasti sa baroková groteska objavuje po roku 1710 a nachádzame ju
aj v tvarosloví viedenského mestského paláca Daun – Kinských,
ktorý v rokoch 1713 – 16 postavili
podľa návrhu architekta Johanna
Lukasa von Hildebrandta. Podobnosť so Stephaneom nachádzame
v členení rizalitu na hornom podlaží s dolu sa zužujúcimi pilastrami
a uplatnením grotesknej štukovej
výzdoby, v tomto prípade v prejazde.
(obr. 6) V trnavskom prostredí zasa
nachádzame podobnosť v tvarosloví rámovania okien prízemia
Stephanea s ozdobnými prvkami
vstupného portálu Seminára sv.
Vojtecha (Adalbertinum) z roku
17154. Portál s hornými ušnicami,
vlysom so štvorcovými prvkami po
stranách, s rozetami a rozoklaným
nadstavcom radíme do jednej slohovej skupiny.
Zo starších prvkov architekt Stephanea do nového priečelia zahrnul
portál prejazdu, nad ktorý situoval
združené okno. Povrchovú úpravu
fasád vytvoril v kombinácii tmavošedej, bielej a červenej farby, využijúc
ich kontrastné vyznenie na zvýraznenie plastických štukových prvkov.

Obr. 9. Detail združeného okna nad prejazdom s grafickým vyznačením časti
jeho obrysu.
Snaha eliminovať veľkú šírku fasád
sa prejavila ich predelením na dva
farebne kontrastné úseky.
V blízkom časovom období sme
zaznamenali už len menšie úpravy
hlavnej fasády. Na rímsu prejazdového portálu boli inštalované dva
kamenné viacfigurálne reliéfy, znázorňujúce svetských a cirkevných
predstaviteľov, pričom na reliéfe
nad severným pilastrom portálu so
znakom Uhorska drží kľačiaci sv.
Štefan podušku, v póze odovzdávania svojej kráľovskej koruny Panne
Márii. (obr.7) Na reliéfe nad južným
pilastrom archívny výskum (Ing. Kučera) identifikoval znak rodového
Koháryovského erbu, spodobeného
kľačiaceho kardinála Pázmanyho a
stojaceho grófa Štefana Koháryho
II. (obr.8), ktorý bol podporovateľom
vzdelanosti talentovaných chlapcov

z chudobných rodín. Vo svojej závete zanechal finančné prostriedky
nadáciám, reholiam a dobročinným
ústavom5 a bol i jedným z hlavných
donátorov Stephanea. Pôvodné
umiestnenie reliéfov a reliéfneho
medailónu nie je známe, predpokladáme, že boli prenesené z inej
budovy alebo boli vytesané v čase
prestavby a dodatočne osadené až
po úprave fasády. Osadenie oboch
reliéfov si vyžiadalo useknutie kordónovej rímsy a narušenie omietky
s viditeľnými stopami po sekundárnom zásahu.
V rámci úprav združené okno
nad portálom zamurovali a v jeho
mieste vytvorili okno jednoduché
(obr.9) a do jeho parapetného zrkadla umiestnili kruhový reliéf s Madonou. Výraz priečelnej fasády po
úprave zachytáva nedatovaná kres33

Obr. 10 a. Detail kovania.

Obr. 10 b. Detail okenného rámu.

ba podľa pôvodiny plánu a kresby,
uloženej v diecéznej knižnici v Ostrihome6. Výplň prejazdu je zaznačená ako dvojkrídlová s obdĺžnikovým
dverným krídlom pre peších v stredovej osi, rastrovaná kosoštvorcovou
skladbou dosák. V oknách poschodia evidujeme svetlé okenice. Na
kresbe už nepozorujeme kontrastné
farebné riešenie fasády priečelia.
Existencia podnes zachovaných
originálov barokovej slohovej vrstvy
predurčila prezentáciu fasád v koncepcii baroka z prvej štvrtiny 18.

stor. Metodický zámer si vyžiadal
riešiť okenné výplne, pretože súčasné, pochádzajúce z mladších
stavebných úprav, boli v narušenom technickom stave a investor si
želal ich výmenu. Inventarizáciou
okenných výplní sa zistilo niekoľko
originálnych prvkov, datovaných
do 70. rokov 18. storočia. Tieto sa
stali východiskom pre obnovu okenných výplní. Zachovali sa v otvoroch
schodiska v severnom krídle stavby
a už len samostatné rámy okien boli
zistené zo strany interiéru vo dvoch

severných, zamurovaných oknách.
Predstavovali štvorkrídlové, šesťtabuľkové výplne jednoduchého typu,
s charakteristickým pevným krížom,
na averze s profilovaným polkruhovým prútom, v priesečníku s kosoštvorcovým štítkom. Kovanie zdobia
tepané ornamenty. (obr.10 a) Do
okien na prízemí priečelia pribudli
dekoratívne košové mreže.
Následné úpravy už nepriniesli
žiadny koncepčný prínos. Mali utilitárny charakter a prejavili sa len ako
čiastkové, resp. udržiavacie. Omiet-

Obr. 11. Náčrt stavebnej etapizácie západnej fasády, hore suterény západného krídla.
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Obr. 12. Návrh prezentácie západnej fasády po obnove.
ky fasád boli niekoľko krát opravené,
pretierané nátermi, postupne zanikli
pásy rustiky. Množstvom náterov
bola degradovaná ostrosť profilácie
plastických štukových prvkov až tak,
že niektoré prestali byť čitateľné.
Koncom 19. storočia boli vymenené okenné výplne za tzv. krabicové, dvojité a začiatkom 20. stor. do
portálu prejazdu osadili historizujúcu
dvernú výplň.

Archívne údaje a odkryté murivá v interiéri už dopredu naznačujú
bohatý stavebný vývoj. Následný
výskum umožní dopovedať premeny objektu, získané z poznatkov na
odkrytých murivách na uličných fasádach načrtnuté v tomto príspevku.
(obr. 11)
Prezentácia uličných fasád v barokovej forme (obr.12), doplní trnavské historické jadro o unikátnu

stavbu, ktorej groteskná plastická
výzdoba a farebný kontrastný rozvrh
nemá v našom regióne porovnateľný pendant.
Autor fotografií a grafických príloh: Elena Sabadošová.

Poznámky
1
K rámcovému datovaniu prispeli nálezy na bočnej fasáde časti Starej radnice v
Bratislave datované do 14. storočia (13201370), s typovo podobnými vetrákovými
otvormi i povrchovou úpravou s kvádrovaním, v tomto prípade sieťového typu. In:
Sabadošová, Elena: Architektonicko-historický výskum Starej radnice v Bratislave,
výskumná časť, Bratislava, 2006.
2
Pre datovanie východnej prístavby na
fasádach neboli zistené relevantné identifikačné nálezy, odvodili sme ich z rozmeru pivničného priestoru.

3
Tento portál má niektoré prvky výzdoby identické s portálom Stephanea - členenie pilastrov bosami, profiláciu hlavíc,
páskový lem a diamantovanie v cvikoch.
4
Datovanie podľa chronositika v nadpraží.
5
Cirbus profile 2009-2012 http://cirbusprofile.webnode.sk/o-mne/ : Štefan
Koháry II.
6
Šľachtický konvikt a Seminár sv. Štefana (Stephaneum). Grafický list známy
z viacerých reprodukcií. Kameňotlač vyhotovená vo Viedni v roku 1856. Autor
L. Czerny. In: RADVÁNI, Hadrián: Stará

Trnava v obrazoch, Spolok sv. Vojtecha,
Trnava 1994, s. 50.

Mauerwerk der westlichen Straßenfassade bei der nordwestlichen Hausecke.
Abb. 3. Ein beschädigter Entlastungsbogen in der Etage bei der südwestlichen
Hausecke der Stirnfassade
Abb. 4. Runde Grundflächen im Ge-

wölbe der Durchfahrt unter dem erhöhten
Fußboden der Etage.
Abb. 5. Grotesker Maskaron im Kapitell
eines Pilasters der Stirnseite
Abb. 6. Das Stadtpalais Daun-Kinský
aus den Jahren 1713-16 (J. L. von Hilde

Das gemeinsame Resümee ist dem
Beitrag beigefügt: Die historische Entwicklung der Eigentumsbeziehungen,
S. 29.

Abbildungen:
Abb. 1. Detail von Verputzungen der
nördlichen Straßenfassade an der nordwestlichen Hausecke von mit weißen Linien gemalten Quadern
Abb. 2. Fragment einer Steinrippe im
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brandt), Detail der Stuckgroteske in der
Durchfahrt
Abb. 7. Relief des hl. Stephan mit mehreren Figuren
Abb. 8. Ein Relief mit Stephan Koháry II.
mit mehreren Figuren, links ein Rundmedaillon mit der Madonna
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Abb. 9. Detail des Doppelfensters in der
Durchfahrt mit grafischer Markierung seines Umrisses
Abb. 10. Detail der Fensterfüllung
Abb. 11. Skizze der Etappen der Westfassade, oben die Souterrains des Westflügels

Abb. 12. Entwurf für eine Präsentation
der Westfassade nach ihrer Erneuerung

Juraj Puškár

B

arokový palác – Seminár sv.
Štefana v Trnave – bol postavený v r. 1724 ako súčasť univerzitných budov. Je to dvojpodlažný
štvorkrídlový palác so stredným
uzavretým pozdĺžnym dvorom, okolo ktorého vedie spojovacia chodba.
Súčasťou objektu je oktogonálna
kaplnka zaklenutá kupolou a vyzdobená freskou. Autorom maliarskej výzdoby je Johann I. Cimbal.1
(obr.1)
Čelná - západná fasáda, orientovaná do Halenárskej ulice je 10
– osová. Rytmus osí je 4 – 1 – 5,

Seminár sv. Štefana (Stephaneum) v Trnave –
reštaurovanie uličných fasád
pričom v strednej osi je situovaný
vstupný kamenný portál. Bočná –
severná fasáda, ktorá je orientovaná do ulice M. Schneidera –Trnavského je 14 – osová. V okenných
otvoroch prízemia severnej fasády
je zachovaných 12 plochých kovaných prevliekaných mreží. Fasáda
je horizontálne členená kordónovou
rímsou, v prízemí je rustika. Obdĺžnikové okná s kamennou ušnicovou
šambránou sú na prízemí ukončené
rozoklaným frontónom s píniovými
šiškami. Vo vlyse medzi šambránou a frontónom je štuková výplň

Obr.1. Seminár sv. Štefana, západná fasáda orientovaná do Halenárskej ulice, začiatok 20.stor. Foto: archív Krajského pamiatkového úradu Trnava.

Obr. 2. Seminár sv. Štefana, severná fasáda orientovaná do Ul. M. Schneidra
–Trnavského, stav pred reštaurovaním. Foto: J. Puškár.

ohraničená maskarónmi alebo rozetami. Výplne sú riešené odlišne
nad každým okenným otvorom. Na
poschodí sa opakuje rytmus zdvojených pilastrov s kompozitnými hlavicami, podobne ako na západnej
fasáde. Pod novšími nátermi fasád
sa zachovali zvyšky pôvodného
viacfarebného riešenia plastickej
dekorácie s maskarónmi, zatiaľ jedinými svojho druhu na Slovensku.
Sokel je kamenný s neskoršími cementovými nátermi. (obr.2)
Ako reštaurátori sme sa po prvýkrát dostali do styku s objektom
Stephanea v jarných mesiacoch
roku 1999, keď nás jeho vlastník Arcibiskupský úrad Trnava vyzval, aby
sme vzhľadom na havarijný stav fasád spevnili rozpadávajúce sa časti
omietok. Vtedy sme stabilizovali najpoškodenejšie časti oboch uličných
fasád. V priebehu prác nás Krajský
pamiatkový úrad Trnava požiadal,
aby sme zrealizovali prvý zisťovací výskum fasád objektu. Vykonali
sme ho v priebehu asi 3 – 4 týždňov
a po prvýkrát sme mali možnosť si
uvedomiť nádhernú a unikátnu štukovú výzdobu, dovtedy ukrytú pod
1 – 2 cm hrubou vrstvou nekultúrnych, sekundárnych povrchových
úprav, špín, depozitov a holubích
guánov. Tento prvý zisťovací výskum predstavoval asi 50 – 60 sond
rozličných veľkostí, ktoré sme približne rovnomerne rozmiestnili na
oboch fasádach a vo všetkých výškových úrovniach. Pretože výskum
sa musel vykonať rýchlo a zároveň
s upevňovaním omietok, prenajali sme si vysokozdvižnú plošinu.
Vlastník objektu však v tom čase
akémukoľvek výskumu nebol priaznivo naklonený, preto sme za spomenutú prácu nikdy nedostali honorár. Na základe realizovaných sond
sme však získali pomerne presný
obraz o farebnej a štukovej výzdobe
objektu, čo sa neskôr ukázalo ako
rozhodujúce.(obr.3,4)
Po viac ako ôsmych rokoch od
prvého výskumu nás vlastník a zároveň investor požiadal o spracovanie Návrhu na reštaurovanie fasád
Stephanea. Zmluva s ním bola podpísaná v auguste roku 2007 a následne septembri začali reštaurátorské práce.
Vlastník objektu v roku 2000 až
2007 kompletne opravil strechu celej stavby a prakticky ju vyprázdnil.
V letných mesiacoch 2007 bol vy37

pracovaný sanačný posudok, ktorý
však bol veľmi necitlivý k zachovaným výtvarným hodnotám fasád
a objektu. Nedal sa preto použiť.
Po realizácii veľkoplošných sond z
„Veľkého doplnkového výskumu“
začatého v septembri 2007 sme
zistili a doslova i cítili, že prízemné
časti až do výšky 4,5 m boli hlavne
na ulici M. Schneidra -Trnavského
mimoriadne zavlhnuté a silne deštruované. Degradácia nádherných
štukových omietok postúpila v tom
čase natoľko, že v úrovni pod kordónovou rímsou bolo uvoľnenej
80% omietkovej plochy a v úrovni
2,5 m nad zemou bolo takmer 95%
omietkovej plochy úplne zničenej.
Už prvý posudok zavlhnutia objektu z mája –júna 2007 (prof. Bako)
konštatoval, že objekt je mimoriadne zavlhnutý. Prieskum z mesiacov
máj – jún 2008 potvrdil hrozivé infor-

mácie o stave zavlhnutia a o obsahu najnebezpečnejších solí. Vlhkosť
v priebehu roka vôbec nepoklesla,
niekde dosahovala úroveň až 13,5
% (15 % zavlhnutie znamená, že
tehly sú položené vlastne vo vode!).
Tento stav vlhkosti mal v minulosti
niekoľko zásadných príčin:
• Strecha – do objektu zatekalo
cez poškodenú strechu a komíny na viac ako 100 miestach a
niekde veľmi intenzívne.
• Na objekte boli v obrovskom
množstve, prakticky všade v interiéri, ale i v exteriéri použité silno
cementom nastavené omietky, v
suterénnych častiach to bola súvislá vrstva hrubá od 3 do 7 cm
až modrého betónu.
• V interiéri boli realizované betónové podlahy a na steny bol do
výšky cca 1,5 m - 2 m aplikovaný
asfaltový náter s takmer betó-

Obr. 3. Východná časť severnej fasády, výzdoba v nadpraží okna prízemia,
stav počas reštaurátorského výskumu. Foto: J. Puškár.

Obr. 4. Východná časť severnej fasády, výzdoba v nadpraží okna prízemia,
stav po reštaurovaní. Foto: K. Klačanská.
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novými omietkami. Kde neboli
omietky sa nachádzali mramorové obklady a v exteriéri sme zistili mimoriadne silné cementové
omietky siahajúce do výšky zhruba 2 - 3 m.
• Rozsiahlym spôsobom zatekali žľaby a dažďové zvody a to v
átriu aj na fasádach. Mnohé povrchy stien v interiéri boli v styku
s exteriérovými fasádami viacnásobne natreté hrubou olejovou
farbou alebo vykachličkované
až po strop (klenbu) na čisto cementovom lepidle.
• Vnútorné kanalizačné rozvody v
minulosti rozsiahlo zatekali. Objekt bol podmáčaný zo severovýchodnej strany zrejme aj spodnou vodou (to je i do súčasnosti
najväčší problém) a nanešťastie
bola väčšina sanitárnych zariadení (kúpeľne, sprchy, spoločné WC i práčovne) situovaných
smerom do ulice M. Schneidra
-Trnavského, ktorá je zatienená objemnou budovou bývalého
Šľachtického konviktu a naviac
je bez priameho slnečného svitu,
keďže je orientovaná v smere východ – západ.
Severná fasáda pozdĺž Ulice M.
Schneidra –Trnavského je dlhá 61
m, na východnom konci má výšku
10,5 m a na západnom konci výšku 11,7 m. Fasáda má v každom
z oboch podlaží 14 okenných osí,
z nich sú dve západné okenné osi
sekundárne zamurované.
Západná fasáda, orientovaná do
Halenárskej ulice má dĺžku 41 m a
rovnakú výšku 11,7 m. Má 10 okenných osí na poschodí aj prízemí.
Jedna os na prízemí je vyhradená
neskoro- renesančnému portálu.
Objekt prešiel v minulosti zložitým vývojom od neskorogotických
prízemných pivničných častí cez
renesančné prestavby až po definitívne reprezentačné riešenie vrcholného až neskorého baroka roku
1724. Táto etapa bola predmetom
nášho reštaurátorského výskumu
a obnovy. Výskum stanovil farebnosť jednotlivých častí fasád so štukovou výzdobou, portálu s reliéfnou
výzdobou. (obr.5,6,7)
Reštaurovanie rešpektovalo
návrhy statického zabezpečenia
niektorých narušených častí hlavne
použitím vhodných technologických
postupov, v plnej miere sa bral do
úvahy komplexný návrh vlhkostnej
sanácie objektu.
Petrografická analýza kamenných častí potvrdila primárne použitie dvoch druhov materiálov, z nich
staršie - rekryštalizované vápence
pochádzajú z Karpatských vrchov

Chtelnice a na Dobrej Vode a mladšie - vápencové sedimentované
horniny ľudovo nazývané „rakušáky“ pochádzajú z pohoria Leitha v
Rakúsku. Všetky ostenia okenných
otvorov prízemia a reliéfna výzdoba nad portálom sú z „rakušáku“ a
architektúra hlavného vstupného
portálu a niektoré odkryté kamenné
detaily fasád sú z dobrovodského
kameňa. Stratigrafia vrstiev, zistená
v povrchových sondách na fasádach podporená mikrochemickou
analýzou konštatuje, že na objekte je v zásade 9 vrstiev farebných
úprav. Deviata vrstva - posledná viditeľná úprava je však poprepájaná
s množstvom novších i celkom nových zásahov. Vrstva 1 (primárna);
vrstvy 2 – 5 sa snažili napodobniť
originál, keď nie vo farebnosti, tak
aspoň v remeselnej kvalite. Vrstvy 6
– 9, ale najmä 8 – 9 sú doslova barbarské, hrubé od 0,5 až do 1,8 cm,
miestami i viac, premiešané s cementmi. Medzi jednotlivými vrstvami sú medzivrstvy prachu, holubích
výkalov a iných nečistôt, ktoré v
priestoroch kordónovej rímsy dosahujú až 40 cm hrúbky.
Primárna farebná úprava však
remeselným spracovaním povrchu
a umeleckou virtuozitou štúk všetku
námahu čistenia vynahrádza. Prvá
vrstva je kombinácia tehlovo až
terakotovo vyfarbených štukových
detailov na podklade, kde sa strieda smotanovo biely náter s teplým
tmavom šedým až modro -čiernym
náterom.
Prieskum odhalil aj niektoré
zvyšky povrchovej úpravy objektu
z neskoro renesančnej etapy. Je
tu zachované kvádrovanie na ploche steny orientovanej do Ul. M.
Schneidra –Trnavského, medzi 2.
a 3. osou od západu vo výške približne 3,5 m od zeme.
Od 15. septembra 2007 sme začali s celoplošným čistením fasády
od sekundárnych farebných úprav.
Mechanické čistenie približnej plochy 500 – 550 m2 prebiehalo skalpelmi a špachtľami. Zároveň sme
začali dlhodobé upevňovanie vrstiev
fasád medzi korunnou a kordónovou rímsou axilátovou živicou NA
2000802 riedenou v pomere 1:10.
Museli sme odstraňovať množstvo
zvyškov nosičov elektrických vedení, ako aj iné prekážky (nevhodné a
upchané dažďové zvody). Niektoré
časti čistených fasád mali tendenciu
rozpadať sa pod rukami. Najspodnejšie časti fasád tvorené výhradne
barbarskými cementovými omietkami sme odstraňovali tak, aby sme
aspoň zachránili to, čo pod nimi
ostalo – najmä zvyšky hlbokých čas-

tí pásovej rustiky. Omietková plocha
fasád vo výške medzi 2 – 2,5 m nad
zemou po kordónovú rímsu bola
na 90 % oddelená od hmoty muriva. Na jej upevnenie sme vytvorili
tzv. terče- navŕtali sme do muriva
diery a cez ne sme napúšťali nízko
expanznú polyuretánovú penu na
vopred prchavými látkami zmáčaný
povrch. Terče majú vysokú nosnosť
v strihu a tak sme na 1 m2 aplikovali cca 5 dier. Týmto spôsobom
sme celú uvoľnenú plochu omietok
„zavesili“ na polyuretánové pružné
terče, ktoré však nebudú viditeľné
zvonka (sú zrejmé len z dokumentácie). Spodný okraj primárnych
omietok sme vyplnili pieskovou vápennou zmesou, pojenou axilátom,
aby sme urobili uzáver na postupné
vypĺňanie dutiny medzi primárnou
omietkou a murivom. Tento proces
trval 3 – 4 mesiace.
Zároveň s reštaurovaním fasády
sa započalo so znižovaním terénu
v interiéri a s odstraňovaním vnú-

torných cementových omietok vo
výške od 0 do 150 cm. Všade bol
predtým realizovaný zisťovací reštaurátorský výskum. Potrebovali sme
urobiť všetko preto, aby budova začala dýchať a vysušovať sa. Na horných očistených a upevnených fasádach sme začali s tmelením. Originál korunnej rímsy sa z celkovej
dĺžky 61 m zachoval len v dĺžke 4,5
m. Klasickou remeselnou technológiou sme rímsu pomocou mostíka
nahodili opäť. Jej výska je 125 cm,
s profiláciami až 150 cm a dĺžka 61
m. Na túto prácu sme spotrebovali
zhruba 3,5 – 4 tony materiálu.2
Po ukončení hmotovej a povrchovej rekonštrukcie korunnej rímsy
začalo objemové rekonštruovanie
celého pásu fasády 2.nadzemného
podlažia, vymedzeného korunnou
a kordónovou rímsou. Prebiehalo doplnenie chýbajúcich častí architektonicko - výtvarných prvkov.
Niektoré časti, napr. celá nárožná
bosáž na severovýchodnom konci

Obr. 5. Severná fasáda, pohľad od východu, stav po reštaurovaní. Foto: K.
Klačanská.

Obr. 6. Výrez z východnej časti severnej fasády, stav po reštaurovaní. Foto:
K. Klačanská.
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Obr. 7. Východná časť severnej fasády, výzdoba okolo okna poschodia, stav po
reštaurovaní. Foto: K. Klačanská.
fasády, bola vyhotovená v ateliéri
a do fasády sa kotvila a vzájomne
prepájala. Chýbajúca ornamentika
hlavíc alebo zložitých výtvarných
častí, napr. podokenných zrkadiel
sa najprv podľa fotografií nakreslila a potom na mieste modelovala
a dobrusovala. (obr.8,9)
Veľmi zložitý problém sa ukázal
s oknami a ich osteniami, lebo tie
boli koncom 19. storočia drasticky
upravené na von a dnu otváravé,
čo nezodpovedalo stavu, do ktorého sme budovu potrebovali dostať
– teda stavu okien dnu otváravých.

Tento stavebný zásah v 19. stor.
ostenia okien natoľko poškodil, že
sme ich museli urobiť na základe
fragmentárnych nálezov prakticky
nanovo.
Podobne rozsiahla deštrukcia bola
i pri kordónovej rímse, ktorej škridlovú krytinu sme museli kompletne
rozobrať a nanovo zložiť prakticky
len z nových škridiel, maximálne podobných originálu, ktoré bolo potrebné doviezť zo Slovinska. Tieto práce
prebiehali hlavne v 2. polovici roka
2008. Na spodnej časti fasády, ktorá
medzičasom intenzívne schla a boli

z nej priebežne oprašované a vysávané výkvety vodou - rozpustných
solí, prebiehalo čistenie kovových
mreží od nekultúrnych zásahov a ich
chemické ošetrenie. Hmota kamenných šambrán okien a rozoklaných
nadokenných frontónov s píniovými
šiškami bola očistená, spevnená organokremičitanmi a veľké odlomené
časti opätovne prilepené s pridanou
vnútornou nosnou konštrukciou. Do
konca roku 2008, kedy nám už citeľne poklesla vlhkosť v dolných častiach fasády (pásovej rustiky) orientovanej do Ul. M. Sch.Trnavského,
boli kompletne hmotovo rekonštruované všetky okenné otvory vrátane
výzdoby 1.nadzemného podlažia.
V roku 2009 sme postupne tvarovo rekonštruovali celú pásovú rustiku prízemnej časti fasády do Ul. M.
Sch.Trnavského sanačnou omietkou
„San Marco“ v zásade klasickým postupom. Hrúbka tejto omietky dosahuje od 2,5 – 6 cm. Tu je na mieste
spomenúť, že zničené časti plasticity rizalitu fasády bolo treba nanovo
vymurovať. V hornej časti fasády
prebiehalo dobrusovanie s povrchovou fixáciou a v prízemnej časti zase
celkove hmotové konsolidovanie
a následná rekonštrukcia pivničných
okien s kamennými šambránami
i výroba nových košových mreží navrhnutých podľa analógií.
Medzi 2. a 3. okennou osou prízemia sme priznali veľkú analytickú

Obr. 8. Severná fasáda, pohľad od západu, stav po reštaurovaní. Foto: K. Klačanská.
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Obr. 9. Západná časť severnej fasády, výzdoba okolo slepého okna poschodia,
stav po reštaurovaní. Foto: K. Klačanská.
sondu s prezentáciou neskororenesančnej povrchovej úpravy a kvádrovanie svetlou linkou na povrchu.
V jarných mesiacoch roku 2009
boli vyrobené a osadené dve vzorky
okien, ktoré zodpovedali hmotovo
a výrazovo oknám z roku 1724 s kovaniami a obrtlíkmi ( samostatný výskum na okenné výplne - E. Sabadošová, presné zameranie v interiéri existujúceho originálu - I. Puškár )
a malo sa začať s výrobou a osadením všetkých okenných otvorov na
fasáde, vrátane tých, ktoré boli od
19. storočia zamurované.
Definitívna fixácia, farebná po-

vrchová úprava a hydrofobizácia,
ktoré boli pripravené, tak čakali na
osadenie okien od augusta do septembra 2009, ale zostali len v polohe čakania. V tomto období prišlo
k výmene vedenia Arcibiskupského
úradu v Trnave vrátane veľkej časti
personálu. Táto výmena zdá sa, znamenala asi zmenu priorít pri spolufinancovaní reštaurovania a obnovy
niektorých častí pamiatkového fondu v správe a vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Trnavskej arcidiecézy.
Čakanie sa natiahlo až do jarných
mesiacov roku 2011, kedy už nebolo možné v tejto fáze rozpracova-

časti Zadunajska. BURAN, Dušan a kol.:
Poznámky
1
Johann Ignáz Cimbal (*1722, Bílovec, Dejiny slovenského výtvarného umenia
†1795, Viedeň) rakúsky maliar, ktorý pra- - Barok. SNG, Bratislava: 2003, s. 54
2
PUŠKÁR, Juraj: Seminár sv. Štefana
coval tiež v Maďarsku, hlavne v západnej

nosti a reštaurovania fasády ďalej
čakať. Reštaurovanie tejto obrovskej a zložitej fasády, exponovanej
severozápadným smerom sa musí
realizovať v jednom celku, takže
všetkým, čo problematike rozumejú,
nemusím nijako zvlášť ozrejmovať
ako sa takáto neželaná, takmer 20-mesačná prestávka môže zle prejaviť. Našťastie sme práce pred koncom apríla 2011 naštartovali a sfinalizovali do konca 2011 všetko, čo
sa dalo vrátane fixácie, kompletnej
farebnej úpravy a čiastočnej hydrofobizácie. Čiastočnej preto, lebo pri
okenných otvoroch sme ju nemohli
naniesť, keďže okná nie sú žiaľ doteraz vymenené a namontované.
Umelokamenný sokel s odkvapovou
strieškou (odvetrávaný) je novotvar,
pretože sa nám nepodarilo identifikovať jeho pôvodné riešenie. Sokel,
ktorý bol takmer dokončený do polovice novembra 2011 bude definitívne dokončený na jar roku 2012
a tým sa ukončí i celé reštaurovanie
fasády orientovanej do Ul. M. Sch.
Trnavského na objekte Stephanea
v Trnave.

– STEPHANEUM - v Trnave. In: Zborník
prednášok VIII. medzinárodného seminára o reštaurovaní. 2008, s.116 – 127

Das gemeinsame Resümee ist dem
Beitrag beigefügt: Die historische Entwicklung der Eigentumsbeziehungen,
S. 29.

Abbildungen:
Abb. 1. Das Seminar St. Stephan, die
in die Halenárska Straße orientierte Westfassade, Anfang des 20. Jh. Foto: Archiv
des Kreisdenkmalamtes Trnava
Abb. 2. Das Seminar St. Stephan, die in
die Straße M. Schneider-Trnavský orien-

tierte Nordfassade, Stand vor der Restaurierung. Foto: J. Puškár
Abb. 3. Ostteil der Nordfassade, Dekor
im Leibungssturz eines Fensters im Erdgeschoss, Stand während der Restaurierungsarbeiten. Foto: J. Puškár
Abb. 4. Ostteil der Nordfassade, Dekor

in der Leibung eines Fensters des Erdgeschosses, Stand nach der Restaurierung.
Foto: K. Klačanská
Abb. 5. Nordfassade, Blick von Osten
her, Stand nach der Restaurierung. Foto:
K. Klačanská
Abb. 6. Ausschnitt des Ostteiles der
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Nordfassade, Stand nach der Restaurierung. Foto: K. Klačanská
Abb. 6. Ausschnitt des Ostteils der
Nordfassade, Stand nach der Restaurierung. Foto: K. Klačanská
Abb. 7. Ostteil der Nordfassade, Dekor
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um die Fenster der Etage, Stand nach der
Restaurierung. Foto: K. Klačanská
Abb. 8. Nordfassade, Blick von Westen
her, Stand nach der Restaurierung. Foto:
K. Klačanská
Abb. 9. Westteil der Nordfassade, De-

kor um ein Blindfenster in der Etage,
Stand nach der Restaurierung. Foto: K.
Klačanská.

Roman Macura

P

redpokladá sa, že káva pochádza z juhozápadnej Etiópie. V
14. storočí sa dostala na Arabský
polostrov. Obchodným centrom
sa stalo prístavné mesto Mokka,
dnešné al-Mukha v Jemene. V 15.
storočí prenikla do Osmanskej ríše.
Európa začala kávu spoznávať od
konca 16. storočia. Turci si ju brali
so sebou aj na vojenské výpravy do
juhovýchodnej a strednej Európy.
Prvé kaviarne v Európe boli otvorené v Benátkach, Oxforde, Londýne v polovici 17. storočia. Nasledovalo francúzske Marseille a Paríž. V
Paríži propagoval kofeínový nápoj
turecký vyslanec, ktorý ho servíroval pri prijatiach s cukrom, čím eliminoval jeho horkú chuť. Svoj podiel
mal aj kráľovský dvor vo Versailles,
ktorý nielen kávu, ale aj čaj a čokoládu, povýšil medzi nápoje vhodné
pre kráľa a jeho dvoranov.
Prvá viedenská kaviareň sa
otvorila verejnosti v roku 1685. Armén Ján Theodat získal privilégium
na varenie a predaj kávy na 20 rokov.1 Zmienky o najstaršej kaviarni
v Pešti pochádzajú z roku 1714. V
roku 1729 boli v Pešti už traja kaviarnici (Balázs, Franz Reschfellner
a Francesco Bellieno2).
Počiatky kaviarenstva v strednej
Európe sa datujú na prelom 17. a
18. storočia a za týmto trendom

Trnavské kaviarne a kaviarnici v rokoch 1718–1850
nezaostávala ani Trnava. Hlavným
prameňom pre vyhľadanie kaviarnikov boli daňové knihy3. Ich štúdiom
sa podarilo zistiť najstaršiu kaviareň
v meste, ktorú v roku 17184 otvoril
Ján Edler. Edler prišiel do mesta z
nemeckých krajín (ex Germania).
Miesto pre svoju kaviareň našiel v
dome na Radlinského č. 2. (obr.1)
Podnik prevádzkoval asi päť rokov,
potom ho zatvoril a živil sa ako
krajčír. Takýto neúspech nebol v
začiatkoch kaviarenstva ojedinelý.
Zákazníci si museli na túto novinku
zvyknúť, museli jej prísť na chuť. Zároveň treba povedať, že káva bola
veľmi drahá a mohli si ju dovoliť iba
bohatí mešťania a šľachta. V rokoch
1724 – 1731 nastala krátka prestávka, od roku 1731 existujú v Trnave
kaviarne nepretržite.
V septembri roku 1731 boli s týždňovým odstupom prijatí za mešťanov dvaja kaviarnici: František Kuš
zo Sliezska a František Plank z Prahy. Od spomínaného roku mala Trnava v sledovanom období dve kaviarne, s výnimkou dvoch kratších
období: 1776-1786 (jedna kaviareň)
a 1808-1819 (tri kaviarne).5
Kaviarnici umiestňovali svoje
prevádzky do samého centra mesta, jeho najrušnejšej časti – do komunikácie medzi Dolnou a Hornou
bránou, najmä v blízkosti radnice.6

(obr.2) Najdlhšie, takmer polstoročie, sa udržali kaviarne v dome na
Hlavnej č. 9 a na Štefánikovej č.
47. (obr.3,4) V dome na Hlavnej
č. 7 bola kaviareň prevádzkovaná
takmer tri desaťročia.(obr.5) V štyroch domoch boli kaviarne od 14 do
20 rokov, vo zvyšných dvanástich
osem a menej rokov.
Väčšina kaviarnikov podnikala v
prenajatých priestoroch. Rozhodovala dobrá poloha a samozrejme
cena, kvôli ktorej neváhali presťahovať kaviareň. Extrémnym príkladom
bol Alojz Kohutek, ktorý za päť rokov
vystriedal 4 miesta. Nájmy uzatváral
na jeden rok. Mestský kapitán mu
prenajal priestory za 132 zlatých,
ani nie po roku si našiel o 7 zlatých
lacnejší podnájom. V podnikaní sa
mu nedarilo a kaviareň, resp. zariadenie kaviarne v roku 1775 predal
za 500 zlatých.7
Pretože profesia kaviarnika bola
novým zamestnaním, niektorí vykonávali aj svoje pôvodné remeslo. Fridrich Dachrat mal v dome na
Hlavnej č. 9 aj kníhviazačskú dielňu. V súpise majetku po jeho smrti
je uvedené knihárske náradie a hotové knihy v hodnote 40 zlatých pripravené na predaj do Šaštína.8 Bernard Rott bol zasa obchodníkom.
V roku 1749 kúpil za 1800 zlatých
Dachratov dom9, začal prenajímať

Obr. 1. Dom na Radlinského č. 2. Foto: R. Macura.
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Obr. 2. Vyznačenie kaviarní v r. 1718 -1850 na Nemecskayovom pláne Trnavy z r. 1865.
miestnosti domu pre kaviareň, no
od roku 1753 ju prevádzkoval sám.
Svojou povahou mali k sebe blízko povolania hostinského a kaviarnika. Zaujímavá zámena sa udiala
v roku 1816. Jozef Hoffmann prevádzkoval kaviareň vo vlastnom
dome, známej redute na Štefánikovej ulici, dnešné číslo 38. Rozhodol
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sa, že kaviarenskú koncesiu predá
a začne podnikať ako hostinský.
Kúpil obchodnú značku hostinca U
zlatej koruny a hostinské právo.10
Kaviareň predal za 1000 zlatých Jozefovi Keillovi11, ktorý mal dovtedy
prenajatý mestský hostinec U čierneho orla. Po Hoffmanovej smrti kúpil redutu s hostincom U zlatej koru-

ny ďalší kaviarnik Matúš Ekhart. Do
svojej smrti prevádzkoval aj hostinec a kaviareň na Štefánikovej ulici
vedľa kláštora.
Okrem kúpy sa niektorí muži stali
kaviarnikmi sobášom s kaviarnikovou vdovou. Helena Kušová sa po
smrti manžela Františka vydala za
Fridricha Dachrata. Anna Terézia,

rodená Pirchnerová, mala postupne troch manželov: Juraja Vakla,
Jakuba Veca a Mateja Engstlera.
Alojz Kohutek získal kaviareň vďaka sobášu s Annou Chovankovou,
vdovou po Jozefovi Lemasonovi.
Posledným príkladom je Františka
Kampfmüllerová, najprv manželka
Petra Seica, potom Jána Karnera.
V trnavskom archíve sa zachovali inventáre kaviarní z rokov 1745,
1764, 1819 a 1843. Najstarší bol
vyhotovený po slovensky po smrti
Fridricha Dachrata.12 Hneď na prvom mieste zoznamu je biliardový
stôl obtiahnutý zeleným súknom.
Hráči mali k dispozícii 16 palíc,
osvetlený bol 8 svietnikmi. Biliard
ako francúzsky import sa stal súčasťou kaviarní od ich fungovania a
zároveň charakteristickým znakom
spolu s novinami. Podľa zapísaného
riadu predával Dachrat v kaviarni na
Hlavnej č. 9 okrem kávy aj čaj a čokoládu. V kuchyni sa našli v dvoch
okovoch pomarančové kocky, pol
súdka citrónovej kôry, v komore 12
funtov kávy.
Vybavenie kaviarne v dome na
Hlavnej č. 17 podľa inventára z
roku 1764 je podobné.13 (obr. 6)
Pre hostí bolo pripravených 6 stolíkov a 16 kresiel, nechýbal biliardový stôl. Miestnosť osvetľoval luster
a 20 nástenných lámp, na stenách
viseli 2 veľké zrkadlá v pozlátených
rámoch a 14 na plátne maľovaných
obrazov. V presklenej skrini bol uložený medený, mosadzný a cínový
riad na kávu, čaj a čokoládu: šálky,
kanvice a podnosy na servírovanie.
K inventáru kaviarne patrili aj stojacie hodiny.
V zozname hnuteľného majetku kaviarnika Antona Miškolciho z
roku 1819 je zaznamenaná licitácia zariadenia kaviarne z dôvodu
daňových nedoplatkov.14 Predmety
sa vydražili za takmer 500 zlatých.
Štvrtinu ceny zaplatili dražitelia za 6
tzv. trumeau zrkadiel. Po dražbe už
v profesii nepokračoval.
Predtým ako sa vdova po Petrovi Seicovi vydala za Jána Karnera, nechala oceniť svoj hnuteľný
majetok.15 Podľa zoznamu sa javí
v porovnaní s tromi predchádzajúcimi ako najväčšia16: 2 biliardové
stoly osvetlené 10 lampami, 25 kožených kresiel, 2 kožené kanapy,
veľký okrúhly stôl, 7 hracích stolov
a 7 zrkadiel. K dispozícii boli pravidlá biliardu a tabuľa s divadelnými
oznamami.
Fungovanie kaviarní bolo zo strany mesta pomerne prísne regulované a kontrolované. Napr. hudba v
kaviarňach nebola takou samozrejmosťou ako v hostincoch. V januári

Obr. 3. Dom na Hlavnej č. 9. Foto: R. Macura.

Obr. 4. Dom na Štefánikovej č. 47. Foto: R. Macura.

Obr. 5. Dom na Hlavnej č. 7. Foto: R. Macura.
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Obr. 6. Inventár kaviarne Mateja Engstlera z r. 1764. Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava.
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1771 si kaviarnici u mestskej rady
vymohli, aby trikrát do týždňa mohli
u nich hrať hudobníci.17 Keď žiadal
o osem mesiacov neskôr súhlas na
hudobné produkcie Kohutek, nedostal ho.18 Dôvodom bolo zabránenie
hádkam a ďalším výtržnostiam. Bernardovi Rossymu19 sa na ďalší rok
podarilo vymôcť hudbu aspoň v čase
fašiangov, mestský kapitán bol však
povinný mocou svojho úrad dozerať
na kaviarenských hostí.20 Kaviareň
mohla byť otvorená iba do 10. hodiny
večer. Toto nariadenie sa všeobecne nedodržiavalo21, o čom svedčí
opakované vydávanie kráľovských
nariadení. Hostia sa chceli zabávať
a kaviarnik zase zarábať. V nedele a v sviatky sa zakazovali všetky
hry vrátane biliardu do 16. hodiny.22
Ďalšie nariadenie, ktoré sa nedodržiavalo, bol zákaz hazardných kartových hier a hier v kocky, aj napriek
prísnym trestom. Napr. podľa nariadenia z roku 177023 mal mestský kapitán kontrolovať kaviarne, previnilcovi hrozila pokuta 300 zlatých, 100
zlatých mal dostať udavač (suma, za
ktorú sa dal kúpiť dom pod hradbami
alebo majer na predmestí). Zákaz sa
zopakoval aj v roku 1784, trest hrozil aj úradníkom za zatajovanie, mali
byť odvolaní z úradu.24
Ako vyzeral nočný život v zábavných podnikoch, ilustruje vyšetrovanie bitky a nactiutŕhania z roku
1745.25 Celý konflikt vyvolali dvaja
lokaji grófky Pálfiovej. Najprv sa prišli zabávať do hostinca U červeného
vola. Hrala tam hudba a istý krajčírsky tovariš tancoval menuet. Jeden
z lokajov hodil hudobníkom zlatý
peniaz, aby preňho zahrali menuet.
Tovariš, ktorý im tiež zaplatil, chcel
počuť zase štajerský tanec. Strhla
sa bitka, tovariš vytiahol kord a nakoniec ho odviedli drábi do mestskej
väznice (predsa teda bola hudba
zdrojom hádok). Pálfiovskí lokaji,
dobre naladení, sa premiestnili do
Dachratovej kaviarne oproti radnici.
Ešte si ani víno ani kávu nepýtali,
hneď začali robiť krik. Jeden z nich
sa opäť nepatrične prejavil a vymočil
sa v predizbe. Keď to kaviarnik zistil,
napomenul ho. Lokaj mu vynadal do
kujónov a flegelov a kebyže chce,
môže sa vymočiť aj v izbe, lebo on
je sluha grófky Pálfiovej. Zaujímavá
je výpoveď jedného svedka, ktorý
uviedol, že do kaviarne prišiel hrať
karty so susedmi, aby mu prešiel
čas. Hádka v kaviarni sa odohrala
v októbri okolo polnoci, čo svedčí
o pomerne živom nočnom živote.
Kaviarnikom okrem mestskej
vrchnosti hrozilo obmedzovanie aj
zo strany konkurencie. Vtedy si museli chrániť svoje písané aj nepísané

výsady. To bol napr. biliard. Keď si
nájomca mestského hostinca U čierneho orla zaobstaral biliardový stôl,
kaviarnici sa obrátili so sťažnosťou
na mestskú radu a uspeli.26 Kaviarnici stáli pravdepodobne za udaním kupca Schmichea, že predáva
kávu, a to najmä slúžkam, ktoré
takto okrádajú svojich pánov. Kupec
dostal zákaz predaja kávy.27 Nič si

však z toho nerobil a kávu predával
ďalej, ako to dokladajú sťažnosti o tri
roky neskôr.28 Schmicheus nechcel
prísť o svojich zákazníkov a vyžiadal
si povolenie na predaj kávy, ktorá
z väčšej časti obsahovala jačmeň.
Magistrát súhlasil29 s predajom aj
preto, aby chudobnejší ľudia mohli
piť aspoň kávovinový nápoj.30
Cieľom príspevku bolo odhaliť

Poznámky
1
V roku 1714 existovalo vo Viedni 11
kaviarní. Kaviarenstvo v priebehu ďalších
desaťročí zažívalo rozmach, v 19. storočí
sa viedenské kaviarne stali vzorom, ktorý
sa napodobňoval aj v iných európskych
mestách. Vyspelá a obľúbená kaviarenská kultúra sa dočkala svojho oficiálneho
uznania 10.11.2011, keď ju UNESCO
uznalo za nemateriálne kultúrne dedičstvo.
2
V trnavských daňových knihách z rokov 1750 a 1751 je zapísaný kaviarnik
Ján Jakub Bellieno (Belleno). Možno sa
domnievať, že boli v príbuzenskom vzťahu
(otec a syn?).
3
Daňové knihy z rokov 1718 -1850.
Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava (ďalej len ŠABA, pobočka TT), archívny fond Magistrát mesta Trnavy(ďalej len
MG TT).
4
Je pravdepodobné, že kaviareň začal
prevádzkovať v období, keď bol prijatý za
mešťana: 12.11.1718. ŠABA, pobočka TT,
MG TT, Matrika prijatých mešťanov.
5
Na prelome 19. a 20. storočia boli v
Trnave štyri kaviarne.
6
Výnimku tvorí kaviareň umiestnená v
dome na severovýchodnom okraji Trojičného námestia, kde ústila Hornopotočná ulica. Prevádzka sa tu od 30. rokov
19. storočia udržala vyše storočia, v poslednom období pod názvom Kaviareň
Gschwendt.
7
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, Deputationalia, rok 1775, sign. 2-43-17.
8
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, Deputationalia, rok 1758, sign. 2-24-8.
9
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, Pozemková kniha IIm/1 (Liber fundi 1717-

1759), 18.4.1749.
pisnice mestskej rady II/24, 26.11.1770,
10
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, De- s. 103.
24
putationalia, rok 1816, sign. 2-117-36.
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, Zá11
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, De- pisnice mestskej rady II/28, 7.5.1784, s.
putationalia, rok 1816, sign. 2-118-8.
108.
12
25
Ref. 8.
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT,
13
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, De- Inquisitiones, škatuľa č. 7, 22.10.1745, f.
putationalia, rok 1764, sign. 2-30-20.
183-188.
14
26
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, DeŠABA, pobočka Trnava, MG TT, Reputationalia, rok 1819, sign. 3-1-44.
lationes, 12.10.1832.
15
27
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, DeŠABA, pobočka Trnava, MG TT, Záputationalia, rok 1843, sign. 3-68-15.
pisnice mestskej rady II/34, 21.12.1792,
16
Ref. 6.
s. 459.
17
28
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, ZáŠABA, pobočka Trnava, MG TT, Zápisnice mestskej rady II/24, 11.1.1771, s. pisnice mestskej rady II/37, 19.2.1795, s.
5.
54.
18
29
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, ZáŠABA, pobočka Trnava, MG TT, Zápisnice mestskej rady II/24, 23.9.1771, s. pisnice mestskej rady II/37, 13.3.1795,
134.
s.89.
19
30
Bernard Rossy je totožný s kaviarniObľuba kávy vyvolala onedlho aj
kom Bernardom Rottom. Po roku 1762
opačné reakcie, kritiku kávičkárov. Huzmenila rodina meno na Rossy, v da- mornou formou si ich podal Johann Seňových knihách z rokov 1763 a 1764 sa
bastian Bach v Kávovej kantáte z roku
používajú obidva tvary. Kvôli nedostatku
1734. Umiernenosť v pití kávy má v názve
porovnávacích prameňov je to nejedno- skladba Carla Gottlieba Heringa – C-a-f-fznačné pri kaviarnikovi s menom Kvakedl -e-e, trink nicht so viel Kaffee.
(1750-1751) a Vakl/Bakl (1751-1756), nevie sa či je to jedna osoba.
20
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, Zápisnice mestskej rady II/24, 13.1.1772, s.
4.
21
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, Zápisnice mestskej rady II/25, 23.5.1777,
s. 91; Zápisnice mestskej rady II/36,
19.9.1794, s. 365; Zápisnice mestskej
rady II/37, 2.1.1795, s.4,5.
22
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, Zápisnice mestskej rady II/24, 15.1.1773, s.
5.
23
ŠABA, pobočka Trnava, MG TT, Zá-

Die Trnavaer/Tyrnauer Kaffeehäuser
und Kaffeesieder in den Jahren 17181850
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Geschichte der Kaffeesiederei in Trnava von
der Ankunft des ersten Kaffeesieders in
der Stadt bis in die Mitte der 19. Jh. Das
erste Kaffeehaus wurde 1718 von Jo-

hannes Edler unweit des Rathauses gegründet, der aus den „deutschen Landen“
(ex Germania) stammte. Nach etwa fünf
Jahren schloss er das Kaffeehaus wieder,
wahrscheinlich weil es nicht genügend
Gäste gegeben hat. Seit 1731 gibt es in
Trnava ununterbrochen bis heutigen Tags
Kaffeehäuser.

neznáme skutočnosti o trnavských
kaviarnikoch a ich podnikaní do roku
1850. Bokom historického bádania
by nemalo zostať ani mladšie obdobie. Určite zaujímavé bude porovnanie s dejinami kaviarenstva iných
slovenských miest, najmä blízkej
Bratislavy.

Die Kaffeehäuser befanden sich meistens in gemieteten Räumen, die im Stadtzentrum lagen, vor allem in der Nähe des
Rathauses. Die Kaffeesieder, die zugleich
die Besitzer der Häuser waren, in denen
sich die Kaffeehäuser befanden, waren
in der Minderheit. Von den erhaltenen
Inventaren erfahren wir etwas über die
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Einrichtungen der Kaffeehäuser. Ein nicht
wegzudenkender in ihnen Bestandteil war
der Billardtisch; Kaffee, Tee und Schokolade wurden in Gefäßen aus Zinn, Kupfer
und Porzellan gereicht.

Die Kaffeehäuser wurden zu einem beliebten Bestandteil des täglichen Lebens.
Außer dem koffeinhaltigen Getränk boten
sie Zeitungen zum Lesen an, in ihnen wurde Karten gespielt (obwohl Karten spielen

und Würfeln verboten waren), aber sie
waren auch eine Bühne für Scharmützel
und Schlägereien.

Abbildungen:
Abb. 1. Das Haus in der Radlinského
Nr. 2. Foto Macura
Abb. 2. Gekennzeichnete Kaffeehäuser
der Jahre 1718-1850 in Trnava auf dem
Plan Nemecskays vom Jahr 1865

Abb. 3. Das Haus in der Hlavná Nr. 9.
Foto: Macura
Abb. 4. Das Haus in der Štefánikova Nr.
47. Foto: Macura
Abb. 5. Das Haus in der Hlavná Nr. 7.
Foto: Macura

Abb. 6. Das Inventar des Kaffeehauses Matej Engstlers aus dem Jahre 1764.
Foto: Staatliches Archiv Bratislava, Zweigstelle Trnava
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