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Bývalý cintorín pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
Výsledky archeologického a architektonicko – historického výskumu

Úvod

Ú

zemie, kde prebiehal v roku
2016 archeologický výskum1
sa nachádza na východnom okraji
historického jadra Trnavy, východne od Baziliky sv. Mikuláša. Na
východe je ohraničené opevnením,
na severe nezastavanou plochou
Jeruzalemskej ulice a Bazilikou sv.
Mikuláša, na západe Bazilikou sv.
Mikuláša a nezastavanou plochou
chodníka a zelene južne od baziliky,
na juhu murovaným oplotením tzv.
Starého arcibiskupského paláca.
V území sa nachádza provizórne
vyprezentovaný objekt valcového
karnera, situovaný juhovýchodne
od presbytéria baziliky. Karner vystupuje nad úroveň dnešného terénu do výšky cca 0,75 m, pričom
vystupujúca časť je zhora aj na bokoch prekrytá lepenkou pripevnenou na konštrukcii z drevených hranolov. V skúmanej ploche sa križujú
chodníky pre peších.
ších. Chodník okolo
ší
južnej strany Baziliky sv. Mikuláša
s funkciou hlavného pešieho ťahu

z centra mesta na sídlisko
íídlisko Družba
pretína pôdorys gotického Kostola
sv. Michala, ktorý je v ňom vyprezentovaný spôsobom vyznačenia
korún jeho stien v úrovni terénu.
Veľká časť skúmanej plochy je iba
zatrávnená. (obr.1)
V okolí Baziliky sv. Mikuláša v
Trnave prebehol v minulosti už niekoľkokrát archeologický výskum. V
druhej polovici 80. rokov vykonala
Klára Meszárošová archeologický
výskum v priestore medzi bazilikou a hradobným múrom (severne
od bránky v opevnení, tzv. fortne).
Počas dvoch sezón bola preskúmaná pomerne rozsiahla plocha (cca
50 m2) a jedna zo sond siahala až
do hĺbky 6,5 m. Svojim výskumom
získala K. Meszárošová dôležité
poznatky o predmestskom osídlení, ako aj o vzniku samotných hradieb. Taktiež sa jej podarilo zistiť, že
stredoveký cintorín, rozprestierajúci
sa pôvodne okolo baziliky, rozšírili smerom na východ v 15. – 16.
stor. (až do vzdialenosti 10 m od
hradieb). Rozšírenie cintorína v re-

nesancii potvrdili superpozície novovekých hrobov voči stredovekým
sídliskovým objektov (napr. obilným
jamám). Autorka výskumu odkryla aj
časť murovaného oplotenia cintorína. Azda k najznámejším nálezom z
tohto výskumu patril poklad strieborných mincí z rokov 1188 – 1256. 2
V 90. rokoch 20. stor. skúmala
počas viacerých sezón územie južne a juhovýchodne od baziliky Klára
Füryová. Odkryla veľkú časť dnes
zaniknutého príkostolného cintorína
a Kostola sv. Michala.3 Stredoveký
vývoj a stav po poslednej gotickej
úprave kostola (pôdorys v tvare malej štvorcovej lode s polygonálnym
presbytériom a s kryptou) bol interpretovaný pomerne vyčerpávajúco
a na základe záverov jej výskumu
bola vytvorená v 90. rokoch 20.
stor. dodnes existujúca prezentácia
stredovekého stavu Kostola sv. Michala. Má podobu vyloženia pôdorysu s korunami obvodových stien
a operákov vytvorených v novodobom tehlovom materiáli v povrchu
chodníka, ktorý vedie popri Bazili-

Obr. 1. Pohľad na skúmanú plochu po sondáži, foto: E. Hrnčiarik.
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ke sv. Mikuláša a ďalej cez bránku
v opevnení na východ – za mestské
hradby.
Archeologický výskum K. Füryovej v roku 1997 doložil aj mladšie stavebné etapy tohto kostola,
ktorých časové zaradenie autorka
stotožnila s archívne doloženými
dátumami. Za prvú novovekú etapu
označila dostavbu sakristie k severnej bočnej stene gotickej lode,
do pol. 16. stor. zaradila predĺženie
gotickej lode na západ. Významnú
barokovú prestavbu stanovila podľa
archívnych zmienok na r.1674, kedy
malo vzniknúť veľké presbytérium,
ktoré do svojho pôdorysu vtiahlo
celý pôvodný kostol. Pri severnej
stene novovekého presbytéria bola
odkrytá ďalšia sakristia, ktorá mala
v podzemnom priestore umiestnenú
kostnicu.4 (obr.2)

Keďže z múrov novovekého kostola sa našli iba pôvodné základy,
K. Füryová nemohla zistiť nadzemný tvar uzáveru presbytéria, ktorý
mal v základovej časti tvar nepravidelného oblúka dosadajúceho
na dlhé bočné steny presbytéria.
Nedoriešený zostal aj komplikovaný vývoj hmotovo – priestorovej
skladby západného priečelia, ako
aj otázka polohy veže v jednotlivých
slohových obdobiach (predsunutá
pred fasádu verzus zasunutá za
priečelie).
V rokoch 2004 a 2006 vykonal
počas kontroly výkopov pre infraštruktúru zisťovací archeologický
výskum J. Urminský. Pri vjazde do
Michalskej ulice od juhu odkryl fragment tehlového múru vybudovaného zo stredovekých prstových tehál.
Domnieval sa, že by mal pochádzať

Obr. 2. Pohľad na skúmanú plochu po sondáži, detail so sondami S5 a S11–
S13, foto: E. Hrnčiarik.

zo 14. stor., ale pripustil, že kvôli
absencii datovateľných nálezov vo
vrstvách pod ním nebolo možné určiť presnejšie dobu jeho vzniku.5
Odvtedy poznanie o ploche juhovýchodne od baziliky významne
obohatil nález románskeho karnera,
ktorý v rokoch 2008 – 2010 skúmali
z archeologického hľadiska Klára
Kuzmová a Erik Hrnčiarik.6 Súčasťou týchto výskumov bol v jednotlivých sezónach aj architektonicko –
historický výskum odkrytých murív,
ktorý vykonala Jaroslava Žuffová.7
Karner bol situovaný juhovýchodne od presbytéria dnešnej baziliky
– v subpozícii s ním (juhovýchodný
operák presbytéria baziliky vstúpil
počas budovania presbytéria do interiéru kostnice) a zanikol ešte pred
začiatkom výstavby presbytéria baziliky. Podarilo sa odkryť pôdorys
podzemného valcového priestoru
– kostnice so zvyškom centrálneho masívneho stĺpa a na základe
fragmentov základových murív apsidy zrekonštruovať tvar nadzemnej
stavby – kaplnky v podobe valcovej
lode a podkovovitej apsidy. Výskumy hypoteticky naznačili aj hĺbku
vnorenia karneru do vtedajšiemu
terénu. Dobu vzniku karnera archeologický výskum nezistil, bolo ju
preto možné určiť iba nepriamo, na
základe časového zaradenia vzniku analogických stavieb na našom
území a čiastočne tiež podľa stavebného materiálu – pálených plevových tehál, ktoré sa zvykli viazať
na predmestské obdobie Trnavy.
Podľa toho sa vznik karnera predpokladá na začiatku 13. stor. 8
Karner je zatiaľ vyprezentovaný

Obr. 3. V skúmanej lokalite vyznačené pôdorysy všetkých doposiaľ odkrytých stredovekých objektov.
Legenda: 1. karner, 2., 2a., ohradný múr cintorína, 3.Kostol sv. Michala,
Mi
kresba : J. Žuffová.
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len provizórne. Snaha vedenia
Mesta Trnava o jeho definitívnu
í
ívnu
prezentáciu vyústila do požiadavky vytvoriť z celého územia južne
a juhovýchodne od baziliky archeopark. Pri jeho projekčnej príprave
sa vyskytlo viacero otázok, ktoré
mal objasniť ďalší archeologický
výskum. Výskum sa konal v lete
r. 2016 pozostával zo samotného
archeologického výskumu, ktorý
realizoval Erik Hrnčiarik a z vyhodnotenia murív
íív architektonicko
– historickým výskumom, ktorý vykonala Jaroslava Žuffová. Oba výskumy financovalo Mesto Trnava.
Z metodologického hľadiska
mal archeologický výskum zisťovací charakter. Jeho hlavnými cieľmi
bolo zachytiť čo najväčší
äčší rozsah z
priebehu ohradného múru zisteného staršími výskumami a doriešiť
niektoré sporné situácie ohľadom
Kostola sv. Michala (tvar novovekého presbytéria v nadzemí, polohu veže voči čelnej fasáde a pod.).
Výskumy konané v roku 2016 mali
priniesť dostatok informácií pre
možnosť hodnovernej prezentácie
skúmaného územia ako archeologickej lokality.
Údaje o skúmanej ploche v písomných prameňoch a v literatúre
Ku skúmanému územiu a najmä ku zaniknutému Kostolu sv.
Michala je z literatúry známych
niekoľko dátumov.9
 pol. 16. stor. Prvé zväčšenie kostola prístavbou
íístavbou západným
smerom. Priečelie na západnej
strane malo kamenný portálik.
Zväčšená krypta slúžila po vymretí rodu Holých na pochovávanie
hlavne tunajších
ších správcov kostola
ší
-slovenských kazateľov.
 r.1651
Pre nedostatok
priestoru sa slovenskí veriaci obrátili s prosbou o zväčšenie kostola aj na panovníka. 18.novembra
1651 nariadil Ferdinand III. štátnej
pokladnici „na poníženú prosbu
obyvateľov Trnavy slovenskej národnosti“ vyplatiť 500 fl. na rozšírenie a obnovenie kostola“.
 1673,74 Zásluhou arcibiskupa
Juraja Szelepchény – Pohronca
predĺžili kostolnú loď
ď a súčasne sa
urobili aj iné nevyhnutné opravy.
Práce skončili v roku 1674.
 1683, júl „Za veľkého požiaru
Trnavy, keď väčšina domov ľahla
popolom a z trnavských kostolov zostali neporušené len farský
a univerzitný, požiar zasiahol aj

Kostol sv. Michala. Podľa mestských protokolov slovenská kaplnka zhorela.
 zač.18. stor. Ako vysvitá
z účtov, začiatkom 18.stor. bol
zhotovený nový chór a na severnej strane svätyne pribudovali
novú sakristiu.
 1747, 7.september Zrušenie
cintorína.
 1770 Rozobrali ohradný múr.
 1778 Námestie sv. Mikuláša
bolo vydláždené.
 koniec 18. stor. Kostol vo
veľmi zlom až dezolátnom stave.
Niektoré múry praskli a pukla aj
klenba lode. Strecha bola úplne
zlá , takže zatekalo do stavby.
 1791 Kostol bol z príkazu patróna – magistrátu mesta – úradne
uzatvorený. Za tohto stavu murársky majster Ján Michal Himmer
podal vypracovaný návrh na generálnu opravu vo výške 6162 zl.
Návrh bol doložený pôdorysom,
pohľadom priečelia a priečnym
rezom východ – západ. Plány sú
datované 22.júna 1791.“
 1802 Oprava strechy a súčasne sa začalo s opravou sakristie
a celého kostola.
 1808 Pribudol nový oltár.
 1813, 13.máj, september
Mesto požiadalo kráľovské miestodržiteľstvo o riešenie zlého stavu
Kostol sv. Michala, pričom podalo
návrh na jeho zbúranie. Návrh bol
prijatý a v septembri 1813 sa začalo s búraním kostola.
 1814, 14.apríl Bola odstránená posledná pamiatka – kamenná
socha sv. Michala stojaca pred
kostolom.
Analýza vývoja odkrytých architektúr
Stredovek ohradný múr cintoStredoveký
ríína,
rí
na, 2.tretina 13. – 1. tretina.14.
stor.
Najstaršie a jediné vyobrazenie
dnes zaniknutého ohradného múru
cintorína zachytáva veduta Trnavy
zo 40. rokov 18. stor. Na nej je
však zobrazený len jeho západný úsek a časť južného úseku, t.j.
polohy, ktoré ešte neboli archeologicky skúmané. V západnom úseku, ktorý sa na severe napája na
budovu fary je umiestnená bránka
vedúca do cintorína (vo vyústení
dnešnej Ul. M. Sch. Trnavského
do námestia ) a druhá bránka je
situovaná v južnom úseku, napojenom priamo na budovu knižnice,
predstupujúcu západným smerom
pred objekt tzv. Starého arcibis-

kupského paláca.
Jedným z cieľov najnovšieho archeologického výskumu
bolo zistenie priebehu ohradného múru príkostolného cintorína
v polohe východne od Baziliky
sv. Mikuláša (v rozsahu od Jeruzalemskej ulice na severe po
dnešný plot tzv. Starého arcibiskupského paláca na juhu), ako
aj jeho presnejšie časové zaradenie. Naše poznatky o ňom
boli len minimálne. Z výskumnej
dokumentácie K. Meszárošovej
bolo známe, že múr prebieha
paralelne s východným úsekom
opevnenia, vo vzdialenosti cca
10 metrov od neho10 a z fragmentárneho nálezu tohto múru
v inej polohe, ktorý zdokumentoval J. Urminský sa zas vedelo, že
je vybudovaný zo stredovekých
tehál typu prstoviek.11 Na základe uvedeného sme pred začatím
výskumu v roku 2016 predpokladali, že dovtedy nájdené úseky
múrov tvorili súčasť jedného stredovekého ohradného múru, ktorý
bol funkčný až do zániku cintorína
v 18. stor.
O to väčším prekvapením bol
objav ďalšieho ohradného múru,
situovaného mimo polohy známej z predchádzajúcich nálezov.
V 6 archeologických sondách
(S5 a S11– S15) boli odkryté
pozostatky jednej línie stredovekého múru. (obr.2,3) Múr je
vybudovaný z tehál typických
pre stredovek – tzv. prstoviek,
rozmerov : 26x12,5-13x6,5 cm,
ukladaných na hnedo – okrovú,
hrubozrnnú, vápenno štrkovú
maltu. Pravidelne vymurované
sú iba obe vonkajšie líca, medzi
ktoré boli na celú hrúbku múru
vkladané úlomky tehál premiešané s maltou. Najvyššie je koruna múru zachovaná v sonde
S05, kde sa nachádza v hĺbke
približne – 100 cm od povrchu
dnešného chodníka z betónových dlaždíc, čo reprezentuje
kótu 153,25 m.n.m. Vo všetkých
sondách sme evidovali mimo
základu aj nadzemný úsek, ktorý sa nárastom terénu dostal do
podzemia. Najväčšiu zachovanú výšku majú nadzemné úseky
sondách S05 a S13 (55 cm a 70
cm) Vo zvyšných sondách bolo
z nadzemia zachovaných len
pár riadkov. V nadzemnej časti
mal múr hrúbku 70 cm, v základe o cca 9 cm väčšiu. Povrch
oboch líc bol režný (neomietaný)
53

Obr. 4. Prierez ohradného múru cintorína (M1) vtiahnutého do severnej steny
uzáveru novovekého presbytéria Kostola sv. Michala (M2), pohľad na časť južného profilu sondy S5, foto: J. Žuffová.

Obr. 5. Príklad úpravy povrchu pôvodnej nadzemnej časti cintorínskeho
múru tzv. podrezávaným škárovaním, v spodnej časti klasovo uložený riadok
mierne predstupujúceho základu, pohľad na západné líce múru v sonde S13,
foto: E. Hrnčiarik.

Obr. 6. Detail povrchovej úpravy terénu z doby vzniku ohradného múru cintorína, zachytenej v sonde S5, foto: E. Hrnčiarik.
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a upravený tzv. podrezávaným
typom škárovania, t.j. prihladením malty začerstva v širokých
ložných škárach s miernym sklopením škár zdola šikmo nahor
– pod úroveň vrchnejšieho tehlového riadku.
Najjužnejší okraj múru v rámci vytýčenej plochy výskumu bol
zachytený pri severnom – exteriérovom líci severnej steny novovekého presbytéria Kostola
sv. Michala (sonda S05). V tomto
mieste je múr zachovaný v južnom
profile sondy v priečnom východo
- západnom reze. (obr.4)
Päta základu sa nachádza v hĺbke približne –200 cm od povrchu
dnešného chodníka, čo reprezentuje
152.01 m.n.m. Podarilo sa tiež určiť
rozhranie medzi pôvodnou nadzemnou časťou upravenou škárovaním
a základom, ktorý má maltu začerstva vytlačenú zo škár na povrch
steny - smerom ku profilu pôvodného výkopu. Múr bol založený plytko,
iba do hĺbky približne 30 cm od pôvodného terénu. Zatiaľ čo základ na
východnom líci nepredstupuje pred
nadzemnú časť, na západnom líci
je základ predstúpený o cca 9 cm.
(obr.5) Základové murivo je kladené
prevažne tzv. klasovým spôsobom,
typickým pre stredoveké základové
konštrukcie stavieb mesta Trnava.
Z poznania polohy rozhrania medzi základovou a nadzemnou časťou múru bolo možné určiť pôvodnú
úroveň terénu v čase vzniku múru,
ktorá sa nachádzala v hĺbke –170
cm voči dnešnému chodníku, t. j.
152,41 m.n.m. Úpravu pôvodného
terénu, súčasnú so vznikom múru
sa podarilo zachytiť iba v jednej sonde (S05), konkrétne pri východnom
líci
ííci múru, t.j. z vonkajšej strany ohradeného cintorína. Nášľapnú vrstvu
pôvodného terénu tvoril násyp hrubý
do 5 cm, pozostávajúci z úlomkov a
zvyškov stredovekých tehál typu
prstoviek, premiešaných s riečnymi
kameňmi. (obr.6)
Múr odkryla pri severnom líci
í
íci
presbytéria (naša sonda S5) už
K. Füryová počas výskumu v roku
1997. Vtedy dokonca zistila aj fragment jeho pokračovania juhozápadným smerom (vbiehal do interiéru
neskoršieho presbytéria). Už vtedy
bolo zrejmé, že steny novovekého presbytéria Kostola sv. Michala
presekli pôvodne plynulý stredoveký múr vedúci od severozápadu na
juhozápad.
V súčasnosti sa podarilo viacerými lokálnymi sondami odkryť väčší
rozsah z priebehu stredovekého
múru. Jeho línia bola doložená od
spomenutého najjužnejšieho okraja

pri severnej stene novovekého presbytéria (od S05) až po severozápadnú polohu nachádzajúcu sa blízko
čelnej - východnej steny dnešnej
sakristie Baziliky sv. Mikuláša (S15).
Blízko zachyteného južného okraja
zaznamenal múr strmý odklon od
severného smeru na severozápad,
ktorý čiastočne dokumentuje sonda
S12. Na severozápade bol zvyšok
múru nájdený v roku 2009 v rámci
objektu dnešnej farskej budovy. Po
odstránení podlahy jednej z miestností sa objavila jeho rozrušená
koruna, prebiehajúca pozdĺž celej
dĺžky miestnosti v smere od juhu na
severovýchod. Krátky úsek, zachovaný takmer v plnej pôvodnej výške
bol vtiahnutý do priečky medzi touto
a jej od severu susediacim priestorom.12
Výskumy archeologický a architektonicko – historický odkryli a
identifikovali v roku 2016 stredoveký
ohradný múr pôvodného cintorína.
Na základe polohy nálezov jednotlivých častí zachytených sondami
sa dá zrekonštruovať jeho priebeh
v ploche východne od presbytéria
Baziliky sv. Mikuláša – v rozsahu
od severozápadu po juhozápad. Hypoteticky sa dá odhadnúť aj ďalší,
sondážne zatiaľ neodkrytý priebeh
múru západným smerom, keďže
sa našiel jeho severozápadný okraj
pod podlahou dnešnej farskej budovy (pozri obr.3). Ani po tohtoročnom
výskume však nepoznáme priebeh
južnej línie, kde sa nedalo sondovať,
sondovať
keďže múr pokračoval do momentálne nedostupného územia cirkevnej parcely, nachádzajúcej sa za
murovaným oplotením tzv. Starého
arcibiskupského paláca. Nevieme
zrekonštruovať ani presnú polohu
západnej línie, ktorá oddeľovala
stredoveký cintorín od verejného
priestranstva – dnešného Námestia
sv. Mikuláša.
Z poznania výškovej úrovne rozhrania medzi základovou a nadzemnou časťou múru sme mohli odvodiť pôvodnú úroveň terénu v čase
vzniku múru, ktorá sa nachádzala
východne od baziliky v hĺbke okolo 152,41 m.n.m. Múr bol založený
plytko, iba do hĺbky 30 cm pod pôvodnú úroveň vtedajšieho terénu a
základ miestami vybudovali klasovým spôsobom kladenia tehál, pričom predstupoval pred západné líce
(smerom ku interiéru cintorína) nadzemnej časti okolo 9 cm. Nadzemná
časť múru mala hrúbku 70 cm.
Podarilo sa odkryť aj pôvodnú
úpravu povrchu terénu, zatiaľ len pri
východnom líci múru, t.j. z vonkajšej
strany cintorína. Nášľapnú vrstvu
tvoril násyp pozostávajúci z úlom-

kov rozdrvených stredovekých tehál
prstoviek, premiešaných s drobnými
riečnymi kameňmi.
Technológia úpravy povrchov
oboch líc múru najstarším typom
škárovania, tzv. podrezávaným škárovaním, umožňuje považovať objavený ohradný cintorínsky múr za
súčasníka najstarších murovaných
stavieb mesta, ako je opevnenie
(1.fáza –veže13), obytné domy typu
najstaršieho murovaného meštianskeho domu, kláštory žobravých
rádov (klarisky a františkáni) a Špitál
sv. Heleny.14 V najbližšom okolí cintorína nachádzame 2 obytné domy
s týmto typom škárovania – jeden
vtiahnutý do organizmu fary a druhý
do budovy tzv. Starého arcibiskupského paláca. Stavebné prepojenie
cintorínskeho múru s domom zakomponovaným do organizmu dnešnej
fary sa doložilo,15 rovnako predpokladáme priame napojenie cintorínskeho múru aj na objekt v hmote tzv.
Starého arcibiskupského paláca.
Cintorínsky múr bol súčasníkom prvej stavby klariského kláštora, situovaného na južnom konci Kapitulskej
ulice a na Ul. M. Sch. Trnavského,
ktorá na východe ústi do Námestia
sv. Mikuláša, stoja 3 takto technologicky riešené (režné, škárované )
domy.16
Podrezávané škárovanie je najstarším typom trnavského škárova-

nia, ktoré zvykneme datovať do obdobia 2. tretiny 13. stor. – 1.tretiny
14. stor. Toto datovanie, ktoré sa
však zatiaľ nepodarilo jednoznačne
overiť archeologickými výskumami
sa opiera o archívne doložený vznik
sakrálnych architektúr v meste a
okolí s povrchmi rovnakou technológiou.17
Novovek ohradný múrr cintor
Novoveký
cintoríína,
ína,
barok – 1674
Najnovší archeologický výskum
odkryl vo viacerých sondách aj iný
ohradný múr cintorína, ktorý vybudovali prevažne zo sekundárne použitých stredovekých tehál, čo v minulosti viedlo k názoru, že ide o stredoveký múr.18 Medzi stredovekými
prstovými tehlami sa však bežne
vyskytujú aj novoveké tehly, pričom
sme náhodne našli aj 2 ks úlomkov
tehál s kolkami. Na jednom z nich je
zachované reliéfne predstupujúce
písmeno B, na druhom úlomku sú
písmená A a B. Podľa typu písma
sa dá usudzovať, že ide o navzájom
zhodné kolky, ktorých celé pôvodné iniciálky mohli byť CAB. Malta je
hrubozrnná, sivobielej farby.
Novoveký cintorínsky múr, na
rozdiel od staršieho predchodcu,
viedol približne v priamej severojužnej línii a bol vzdialený od neho
v najbližšom mieste 870 cm východným smerom. Pokračovanie múru

Obr. 7. Novoveký ohradný múr cintorína so statickými oblúkovými pásmi základu, pohľad na západné líce múru v sonde S2, foto: J. Žuffová.
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v najbližšom mieste 870 cm východným smerom. Pokračovanie múru
na juh a západ nebolo zatiaľ odkryté. Miestami bol ohradný múr vybudovaný na oblúkových základových

pásoch, premosťujúcich nesúdržný
podkladový terén.(obr.7) Pätky pásov siahajú do hĺbky 151,80 m.n.v.
Rozhranie medzi základom a nadzákladovým úsekom je v hĺbke 20

cm pod dnešným terénom, čo reprezentuje kótu 153,95 m.n.v, pričom
z pôvodného nadzemného úseku je
zachovaný prevažne iba jeden tehlový riadok. Múr je v základe hrubý

Obr. 8. V skúmanej lokalite čiernymi líniami vyznačené doposiaľ odkryté časti novovekých objektov.
Legenda: 1. sakristia pristavená ešte ku stredovekému Kostolu sv. Michala, pol.16. stor., 2. presbytérium, 2a. základová
ryha po pôvodnej čelnej fasáde lode , 2b, 2c. steny veže, 2d.ohradný múr cintorína.,všetky nálezy označené č.2 vznikli
okolo r.1674, 3. predsunutá čelná fasáda lode, zač.18. stor., zameranie nálezov: Štefan Richnák, vyznačenie novovekých objektov: J. Žuffová
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odskokmi zužuje a v nadzemí má
hrúbku len 47 cm.
Novoveký múr vybudovali po rozobratí stredovekého ohradného
múru za hojného použitia jeho stavebného materiálu (tehly prstovky),
pričom sa stal novým ohradným múrom cintorína. Zo zisteného priebehu
je zrejmé, že minimálne smerom na
sever a východ sa plocha cintorína
hodne zväčšila oproti stredovekému
stavu.
Pre určenie doby jeho vzniku
máme len rámcovú a podmienečnú
oporu jednak v type použitých novovekých tehál a tiež v poznatku (viď.
S5), že pri budovaní novovekého
presbytéria Kostola sv. Michala presekli stredoveký ohradný múr, pričom presbytérium vystúpilo z jeho
línie na východ o cca 3 – 4 m. Preto
je možné hypoteticky predpokladať,
že práve v tomto čase stredoveký
múr zanikol v celom priebehu a bol
nahradený novovekým. Keďže vznik
presbytéria novovekého kostola sa
podľa archívnych zmienok kladie do
obdobia okolo r.1674, predbežne
do rovnakého obdobia datujeme aj
nový ohradný múr.(obr.8)
Kostol sv. Michala, barok – 1674
Presbyt rium
Presbyté
Z etáp zaniknutého Kostola sv.
Michala nasledujúcich po stredoveku
tohtoročné výskumy potvrdili závery
starších archeologických výskumov
K. Füryovej pokiaľ ide o jeho územné situovanie a tvar pôdorysu, ako
aj o situovanie priestoru s funkciou
kostnice v suteréne. Pri týchto novovekých objektoch sa však v dôsledku toho, že nálezové situácie zachytili už iba základy stien nepodarilo
určiť polohu terénu pri ich vzniku. V
maximálnej výške zachovaná koruna základu presbytéria sa nachádza
v hĺbke 65 cm od dnešného terénu (
kóta 153,26 m.n.v). Múr je vybudovaný z novovekých tehál rozmerov:
25,5-26-27,5x13x6,5 cm so zabudovanými gotickými sekundárkami.
( obr.9)
Ani tohoročný archeologický
výskum nezachytil nič z nadzemných úsekov murív a nemohol preto posunúť poznanie o otáznom
tvare nadzemnej časti presbytéria
novovekého Kostola sv. Michala.
Otáznom preto, že základ uzáveru
presbytéria, odkrytý v nálezových
situáciách má tvar oblúka blízkeho
segmentu, avšak v návrhu na obnovu nadzemnej časti kostola z roku 1791 od J. Himmera19 je uzáver
presbytéria zakreslený ako trojboký
polygón. (obr.10, obr.11) Keďže v
Himmerových výkresoch nie je odlíšené, čo z kostola v čase projekto-

Obr. 9. Gotický kamenný polychrómovaný článok dodatočne vtiahnutý do
muriva severnej steny novovekého presbytéria, foto: J. Žuffová.
vania jeho obnovy jestvovalo a čo paláca, kam presbytérium siahalo.
predstavujú ním navrhované zme- Avšak musela by tam byť zachovaná,
ny, nevieme, či trojboký polygón je aj keď len vo fragmente aj nadzemná
jeho návrhom alebo len zobrazuje časť jeho stien.
vtedajší reálny stav, ktorý pri klasicistickej obnove kostola hodlal Him- Loď a vež
veža
ža
mer rešpektovať. Nie je teda jasné, či
Archeologický výskum K. Füryovej
nejde len o návrh, ktorý mal nahradiť objavil v r.1994 približne vo vzdialedovtedy v nadzemí stojaci polkruho- nosti 20 m od víťazného oblúka novový resp. segmentový uzáver, aké sa vekého presbytéria 2 paralelné krátke
tiež zvykli v 17. stor. vyskytovať.20 zvyšky stien kolmých na odkrytú záPoslednú možnosť na overenie nad- padnú stenu a smerujúcich od nej na
zemného tvaru presbytéria by mohla východ – do interiéru lode. Oba zvyšposkytnúť doposiaľ neskúmaná ( ne- ky stien boli situované v polohe okolo
dostupná) plocha okolo parcelného pozdĺžnej osi kostola. Steny boli vymúra tzv. Starého arcibiskupského hodnotené ako pozostatky bočných

Obr. 10. Rekonštrukcia vývojových etáp pôdorysu Kostola sv. Michala s vyznačením nálezov, podľa: FÜRYOVÁ, ref.3.

Obr. 11. Návrh J. Himmera na prestavbu Kostola sv. Michala, 1791, pôdorys,
prevzaté z: ŠIMONČIČ, ref.9.
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Obr. 12. Do čelnej – západnej steny lode Kostola sv. Michala pochádzajúcej
zo zač.18. stor. (3), vtiahnutý zvyšok južnej steny staršej veže z r.1674 (2c),
pohľad na časť nálezov v sonde S10.2 od východu, foto: J. Žuffová.
Žuffová

Obr. 13. Časť čelnej – západnej steny
lode Kostola sv. Michala zo zač.18.
stor., odkrytej sondou S 10.1, západné líce, foto: J. Žuffová.
stien veže, ktorá mala predstupovať
pred staršiu čelnú stenu kostola do
predpolia. Zo staršej západnej steny výskum K. Füryovej odkryl už iba
negatív po vybratom murive základu
vzdialeného od nálezu západnej steny z poslednej etapy cca 100 cm na
východ (pozri obr. 8).
Podľa vedút z 18. stor. mala veža
stáť v osi západnej steny kostola s
telom vtiahnutým do interiéru lode.
Vzhľadom na nejasnosti ohľadom polohy veže v jednotlivých vývojových
etapách sa súčasný archeologický
výskum sústredil aj na tento problém.
Sondou S10.2. bol odkrytý miniatúrny
fragment južnej steny veže. (obr.12)
Pozostával z novovekého tehlového

Obr.14. Výrez z Jägrovej veduty zo
40. rokov 18. stor. Kostol sv. Michala
je zobrazený v barokovom výraze a s
vežou vtiahnutou do interiéru lode.
10
8

muriva, do ktorého boli zakomponované stredoveké kamenné články.
Fragmentárne zachované murivo južnej steny veže bolo dodatočne vtiahnuté do západnej steny lode, pochádzajúcej z poslednej vývojovej etapy
kostola. Vzhľadom na to, že murivo
presbytéria a fragment južnej steny
veže sa javia ako navzájom zhodné, môžeme iba súhlasiť so záverom
staršieho výskumu,21 že zároveň so
vznikom nového veľkého presbytéria
vznikla aj veža, ktorá predstupovala
pred pôvodnú loď do exteriéru.
Kostol sv. Michala, barok, zač.18.
stor. – r. 1813
Úprava lode a veže
Ú
ž
že
Z poslednej vývojovej etapy Kostola sv. Michala odkryli tohtoročné
sondy iba dva krátke úseky západnej – čelnej steny lode Kostola sv.
Michala. Stena je vybudovaná z muriva pozostávajúceho z novovekých
tehál rozmerov: 25,5-26x13x6,5 cm,
ukladaných na hrubozrnnú vápenno – štrkovú maltu sivo bielej farby
s riečnymi štrkovými zrnami do veľkosti 3 cm, tmavosivej, svetlosivej
aj béžovej farby. Stena je hrubá do
130 cm a po celej odkrytej výške je
základovou konštrukciou, ako možno súdiť podľa charakteru jej oboch
líc,
ííc, na ktorých je nepravidelne prilipnutá zatuhnutá malta, ktorá bola
vytlačená začerstva – počas murovania ku stenám základovej ryhy.
Pred západné líce
ííce predstupuje po
celej výške nálezu pravouhlý výstupok hrubý 15 cm na spôsob zvyšku
rizalitu, resp. pilastra. Počas výskumu v r.2016 bol z neho odkrytý iba
južný okraj. Ak by sme prevzali jeho
šírku z ručného zamerania, ktoré je
súčasťou správy z K. Füryovej, 22
potom výstupok mal celkovú šírku
okolo 130 cm, čo by svedčilo o jeho funkcii ako pilastra. Päta základu
pilastra je situovaná o 20 cm hlbšie než päta pasívnej plochy steny.
(obr.13)
Západná fasáda z poslednej vývojovej etapy kostola predstúpila

na západ pred pôvodnú fasádu z
r.1674, ktorú v tom čase zbúrali.
Nová fasáda do svojho muriva integrovala fragmenty bočných stien staršej veže. Uvedená úprava kostola
musela prebehnúť pred rokom 1740,
keďže na Jägrovej vedute je už veža
zobrazená. ako vtiahnutá do interiéru kostolnej lode a nad štítom lode je
vztýčená jej čelná stena. (obr.14)
Doterajšie archívne bádanie
eviduje na začiatku 18. stor. práve
úpravy súvisiace so západnou časťou kostola: „Ako vysvitá z účtov, začiatkom 18.stor. bol zhotovený nový
chór a na severnej strane svätyne
bola pribudovaná nová sakristia.“
23
Podľa nášho názoru je viac než
pravdepodobné, že v súvislosti s
doloženou úpravou chóru zároveň
predĺžili kostol na západ, čím vytvorili novú západnú fasádu a pôvodne
predstupujúcu vežu vtiahli do interiéru lode.
Taktiež štít lode má na vedute
typický ranobarokový tvar s volútovo zatočenými koncami nábehov
bočných ramien trojuholníka. Naproti tomu v Himmerovom návrhu
z roku 1791 je štít lode zobrazený
ako jednoduchý trojuholníkový štít
s klasicistickým výrazom, podporeným meandrovými motívmi s vázami na korunnej rímse na spodných
okrajoch štítu. (obr.15) Na rozdiel
od veduty je v Himmerovom návrhu
veža vykreslená ako predstupujúca do predpolia pred čelnú fasádu
kostola. V pôdoryse je zobrazená
ako pravouhlý výstupok s vonkajším
rozmerom predstúpenia pred fasádu
kostola : 2,5 m a so šírkou 3,8 m. Vo

Obr. 15. Návrh J. Himmera na prestavbu Kostola sv. Michala, čelná
– západná fasáda s klasicistickým výrazom, 1791, prevzaté z: ŠIMONČIČ,
ref.9.

východo – západnom reze je v úzkom priestore interiéru veže (hlbokom cca 1,5m) zobrazené zaklenutie pruskou klenbou s osou v smere
S-J. (obr.16)
Súhrnne možno predpokladať,
že veža zobrazená na vedutách a
fragmentárne zachytená archeologickými výskumami vznikla pri prestavbe kostola v roku 1674. V tom
čase predstupovala pred fasádu
lode smerom do exteriéru. Začiatkom 18. stor., v súvislosti s úpravou chóru kostol predĺžili západným
smerom, pričom pôvodnú čelnú stenu lode zbúrali, ale vežu čiastočne
ponechali, pričom okraje jej bočných
stien vtiahli do novej čelnej steny
lode. Koncom 18. stor. však J. Himmer naprojektoval opäť predstúpenú
vežu. K jej výstavbe však zrejme
nikdy nedošlo, 24 keďže v roku 1813
bol kostol zbúraný.25
Kostnica/sakristia
V sonde S05 bola v hĺbke 205 cm
(t.j. tesne nad dnom sondy) odkrytá
narušená koruna časti múru, smerujúceho od severnej steny novovekého presbytéria na sever. Múr nebol
so stenou presbytéria previazaný,
v polohe základu sa medzi nimi
nachádza asi 15 cm cezúra. Jeho
pokračovanie bolo zistené v sonde S11. Múr je situovaný západne
od stredovekého ohradného múru
a vedie paralelne s ním, tesne vedľa
jeho západného líca. Od stredovekého ohradného múru je odsadený
iba púhych 12 cm v polohe pôvodnej
nadzemnej časti ohradného múru
a iba 3 cm v polohe základu ohradného múru. V mieste, kde sa stredoveký ohradný múr pomerne prudko
odklonil od pozvoľného severozápadného smerovania na západ sa
z paralelného novovekého múru nenašlo v sonde S12 nič. Zostáva preto nezodpovedanou otázkou ako bol
vyriešený tento odklon v smerovaní
novovekého múru v nadzemí, keďže v tomto prípade už išlo o obvodový múr stavby. Sonda S11 odkryla
narušenú korunu múru v hĺbke 170
cm od dnešného terénu. Na základ
situovaný v smere severozápad
– juhovýchod nadväzuje v kolmom
smere v severovýchodnom kúte
ďalší fragmentárne zachovaný múr,
pričom oba múry sú v kúte navzájom previazané.
previazané (obr.17) Pôvodná
hrúbka – 78 cm sa dala určiť iba pri
východnom múre, oba sú vybudované z novovekých tehál.
Múry reprezentujú zvyšky obvodových stien dodatočnej prístavby
ku novovekému presbytériu Kostola
sv. Michala – ku jeho severnej stene

(pozri obr. 8). Suterén prístavby plnil
minimálne v poslednej etape (pred
zbúraním kostola v r.1813) funkciu

karner a neskôr tam pribudol tiež
gotický Kostol sv. Michala. Výskum
definoval všetky charakteristické

Obr. 16. Návrh J. Himmera na prestavbu Kostola sv. Michala, 1791, pozdĺžny
rez. Pred čelnú – západnúfasádu predstupuje veža, prevzaté z: ŠIMONČIČ,
ref.9.
kostnice, ako dokladá nález veľkého
množstva kostí uložených v priestore medzi múrmi. Prízemie mohlo byť
sakristiou. Vznik objektu s funkciou
kostnice, ktorá mala nad sebou
v nadzemí sakristiu možno dať do
súvisu s archívnym údajom, podľa ktorého začiatkom 18. stor. bola
na severnej strane svätyne Kostola
sv. Michala pribudovaná nová sakristia. 26 Na mieste sakristie kreslí J.
Himmer v roku 1791 však stavbu,
ktorej východná stena je zalícovaná s líniou východnej steny polygonálneho presbytéria (pozri obr. 11),
zatiaľ čo pri terénnom výskume sme
východnú stenu kostnice/sakristie
našli ustúpenú od polohy východnej
steny polygónu presbytéria smerom
na západ až o približne 6m. Je pravdepodobné, že výkres dokumentuje
Himmerov úmysel zväčšiť v nadzemí
priestor sakristie predĺžením stavby
na východ, z pôvodných 6 m až 12
m. (obr.17)
Záver
Archeologický a architektonicko
- historický výskum realizovaný v
roku 2016 priniesol oproti minulým
výskumom, konaným v území južne
a východne od Baziliky sv. Mikuláša nové poznatky v tom, že objavil
stredoveký ohradný múr cintorína
situovaný východne od presbytéria
baziliky. Potvrdil sa jeho priebeh
poza celým presbytériom, pričom sa
dá predpokladať, že múr pokračoval
smerom na severozápad, kde bol
dávnejšie odkrytý z neho fragment
v objekte dnešnej farskej budovy.
Múr začal ohradzovať cintorín ešte
v období románskeho predchodcu
Baziliky sv. Mikuláša. Do ohradeného areálu bol vtiahnutý aj románsky

Obr. 17. Pôdorys nájdených úsekov
stredovekého ohradného múru cintorína (M1– čierne línie), častí severnej
steny uzáveru presbytéria z r. 1674
(M2 – sivé plochy) a fragmentov východnej a severnej steny kostnice/
sakristie zo zač.18. stor. (M3a, M3b
– šrafované plochy), kresba : J. Žuffová.

Obr. 18. Časť stredovekého ohradného múru cintorína (M1) a fragmenty východnej (M3a) a severnej steny
(M3b) kostnice/sakristie – nálezy zachytené sondou S11, foto: J. Žuffová.
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znaky ohradného múru vrátane určenia nivelety terénu pri jeho vzniku.
Časovo ho bolo možné zaradiť na
základe škárovanej úpravy povrchov
do obdobia urbanistických počiatkov
mesta Trnava
Mladší ohradný múr nahradil stre-
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Der ehemalige Friedhof neben der Basilika zum hl. Nikolaus in Trnava/Tyrnau
Ergebnisse der archäologischen Grabung
und der architektonisch-historischen Untersuchung
Das Gebiet, auf dem 2016 die archäologische Grabung erfolgte, liegt am
östlichen Rand des historischen Kerns
Trnavas/Tyrnaus und reicht auf dem Gelände östlich der Basilika zum hl. Nikolaus vom Nordosten bis zum Südwesten.
In der Umgebung der Basilika erfolgten
bereits in der Vergangenheit mehrmals
archäologische Grabungen. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre des 20. Jh. war
es eine Grabung von Klara Meszárošová
zwischen der Basilika und der Stadtmauer. In den 90er Jahren untersuchte Klára
Füryová während mehrerer Grabungszeiten das Gelände südlich und südöstlich
der Basilika. Sie legte einen großen Teil
der untergegangenen mittelalterlichen Kirche des hl. Michael frei und belegte auch
ihre jüngeren Bauetappen. In den Jahren
2004 und 2006 führte J. Urminský bei
baulichen Eingriffen in das Terrain eine
Notgrabung durch. Die Erkenntnisseüber

das Gebiet wurden durch den Fund eines
romanischen Karners bereichert, der von
2008 - 2011 von Klára Kuzmová und Erik
Hrnčiarik mit einer Grabung und von Jaroslava Žuffová aus architektonisch-historischer Sicht belegt worden sind. Die neueste archäologische Grabung, über den
dieser Beitrag berichtet, sollte genügend
Informationen für die Möglichkeit einer
Präsentation des untersuchten Geländes als archäologische Lokalität bringen.
Ihr Hauptziel war es einen größtmöglichen Umfang aus dem Verlauf der in
älteren Grabungen festgestellten Umfassungsmauer des Friedhofs zu erfassen
und manche Fragen im Hinblick auf die
Kirche des hl. Michael zu lösen (die oberirdische Form des neuen Presbyteriums,
die Lage des Turms gegenüber der Stirnfassade usw).
Die Untersuchung brachte neue Erkenntnisse darüber, dass die Friedhofsmauer um die Basilika des hl. Niklaus
herum, die ursprünglich als mittelalterlich
angenommen worden ist, in die Neuzeit
umqualifiziert wurde, wobei gleichzeitig
die tatsächliche mittelalterliche Mauer gefunden wurde. Es wurden alle charakteris-

tischen Zeichen einer Umfassungsmauer
einschließlich der Nivellette des Terrains
zur Zeit ihrer Errichtung definiert. Auf
Grundlage der ältesten Etappe der Technologie der abgeschrägten Verfugungwar
es möglich die Mauer in der Zeit der urbanistischen Anfänge der Stadt Trnava/Tyrnau, der Zeit des 2. Drittels des 13. Jh. bis
zum 1. Drittel des 14. Jh. hinzu zureihen.
Die jüngere Umfassungsmauer ersetzte
die Mittelalterliche auf dem größten Teil
der Fläche des Friedhofs in östlicher und
nördlicher Richtung im 17. Jh. Zu den neuzeitlichen Etappen der Kirche des hl. Michael brachten die Grabungen keine neuen Erkenntnisse über das Terrain, bestätigten lediglich die älteren archäologischen
Grabungen und präzisierten sie auf der
Grundlage einer Analyse ikonografischer
Quellen.

Abbildungen
Abb. 1. Blick auf die untersuchte Fläche
nach der Sondierung, Foto: E.Hrnčiarik.
Abb. 2. Blick auf die untersuchte Fläche
nach der Sondierung, Detail mit den Sonden S5 und S11-S13, Foto: E.Hrnčiarik.
Abb. 3. Kennzeichnung aller bisher freigelegten mittelalterlichen Objekte der untersuchten Lokalität.
Legende: 1. romanischer Karner, 2.,2a.,
Umfassungsmauer des Friedhofs, 3. Kirche des hl. Michael, Zeichnung: J.Žuffová.
Abb. 4. Querschnitt der Umfassungsmauer des Friedhofs (M1) gezogen aus der Nordwand der Beendigung des neuzeitlichen
Presbyteriums der Kirche des hl. Michael
(2), Blick auf das Südprofil von Sonde S5,
Foto: J.Žuffová.
Abb. 5. Beispiel der Oberflächenbearbeitung des oberirdischen Teils der Friedhofsmauer sog. abgeschrägte Verfugung,
im unteren Teil eine verlegt eingebettete

Reihe des leicht hervortretenden Fundaments, Blick auf die westliche Vorderseite
der Mauer in Sonde S13, Foto: E.Hrnčiarik.
Abb. 6. Detail der Oberflächenbearbeitung des Terrains aus der Zeit der Entstehung der Umfassungsmauer des Friedhofs, erfasst in Sonde S5, Foto:E.Hrnčiarik.
Abb. 7. Die neuzeitliche Umfassungsmauer mit Fundament, Blick auf die westliche
front der Mauer des Friedhofs mit statischen
Bogenbändernin Sonde S2, Foto: J.Žuffová.
Abb. 8. Die mit schwarzen Linien bisher
freigelegten Teile der neuzeitlichen Objektein der untersuchten Lokalität.
Legende: 1. die noch an die mittelalterlichen Kirche des hl. Michael angebaute
Sakristei, Mitte des 16. Jh., 2. Presbyterium, 2a. Fundamentrinne nach der ursprünglichen Frontfassade des Schiffes,
2b, 2c. Turmwände, 2d. Umfassungsmau-

er des Friedhofs, alle Funde mit Nr. 2 gekennzeichneten Objekte entstanden um
1674, 3. vorgeschobene Frontfassade des
Schiffes, Anfang des 18. Jh., Vermessung
der Funde: Štefan Richnák, Kennzeichnung der neuzeitlichen Objekte:J.Žuffová.
Abb. 9. Ein später in das Mauerwerk der
Nordwand des neuzeitlichen Presbyteriums eingefügter gotisches polychromierte Sekundärstein, Foto: J.Žuffová.
Abb. 10. Rekonstruktion der Entwicklungsetappen des Grundrisses der Kirche des hl. Michael mit gekennzeichneten
Funden, übernommen aus: FÜRYOVÁ,
Ref. 3
Abb. 11. Entwurf J. Himmers für den
Umbau der Kirche des hl. Michael, 1791,
Grundriss, übernommen aus ŠIMONČIČ,
Ref. 9.
Abb. 12. Ein in die westliche Frontseite
des Schiffes der Kirche des hl. Michael (3),
aus dem Anfang des 18. Jh. stammender
eingefügter Rest der Südwand eines älte-

13

ren Turms von 1674 (2c), Blick auf einen
Teil der Funde in Sonde S10.2 von Osten
her, Foto: J.Žuffová.
Abb. 13. Teil der westlichen Frontseite
des Schiffes der Kirche des hl. Michael
vom Anfang des 18. Jh., westliche Flucht
in der freigelegten Sonde S 10.1, Foto:
J.Žuffová.
Abb. 14. Ausschnitt aus einer Vedute
Jägres aus den 40er Jahren des 18. Jh.
Die Kirche des hl. Michael ist im Barockstil mit dem ins Interieur des Schiffes
gezogenen Turm dargestellt.
Abb. 15. Entwurf J. Himmers für den
Umbau der Kirche des hl. Michaels,
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1791, westliche Frontfassade im klassizistischen Stil, übernommen aus:ŠIMONČIČ, Ref. 9.
Abb. 16. Entwurf J. Himmers für den
Umbau der Kirche des hl. Michael, 1791,
Längsschnitt. Vor der westlichen Frontseite tritt der Turm hervor, übernommen
aus:ŠIMONČIČ, Ref. 9.
Abb. 17. Grundriss der gefundenen
Abschnitte der Umfassungsmauer des
Friedhofs (M1 - schwarze Linie), Teile der
Nordseite des Presbyteriums von 1674
(M2 - graue Flächen und Fragmente der
östlichen und nördlichen Wände des
Beinhauses/Sakristei vom Anfang des

18. Jh. (M3a, M3b - gestreifte Flächen),
Zeichnung: J.Žuffová.
Abb. 18. Teil der mittelalterlichen Umfassungsmauer des Friedhofs (M1) und
Fragmente der östlichen (M3a) und nördlichen Wände (M3b) Beinhaus/Sakristei - Funde in Sonde S11 erfasst, Foto:
J.Žuffová.
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Návrh prezentácie archeologickej lokality bývalého
cintorína s karnerom pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

ri tvorbe štúdie územia boli využité materiály, ktoré sa na lokalite spracovávali od 80. rokov 20.
storočia. Množstvo rôznorodých
výskumov realizovaných samostatne- bez vzájomných súvislostí bolo potrebné zosumarizovať a
navrhnúť idey možných prezentácií
v kontexte urbanizmu mesta. Systém tvorby materiálu bol postavený na pravidelných konzultáciách
s Mestom Trnava (obstarávateľom
štúdie) a Krajským pamiatkovým
úradom v Trnave (metodikom). Slúžil na spresnenie rámcovej metódy
obnovy územia a objektu karnera.
Zároveň inicioval zadanie ďalších
prieskumov a výskumov, potrebných pre definitívne vypracovanie
realizačného projektu. Na základe
tejto štúdie bol vykonaný doplňujúci archeologický výskum. Nové
zistenia získané týmto výskumom
sú zapracované do realizačného
projektu, ktorý sa v súčasnosti spracováva.
Vzhľadom na množstvo materiálu
a charakter príspevku boli v kapitole
„Sumarizácia archeologických a pamiatkových výskumov“ použité podklady, uvádzané na konci príspevku
v zozname použitých podkladov.
Popis výsledkov výskumov má iba
informatívny charakter. Cieľom príspevku bolo prezentovať inovatívny
spôsob vyhotovenia predprojektovej prípravy, uplatnením „metodického projektovania“ pri návrhu prezentácie významnej archeologickej
lokality.
Predmetom
príspevku
bolo
predstaviť štúdiu, ktorá na základe

sumarizácie podkladov k stavebno-historickému vývoju územia navrhuje variantné riešenia územia
príkostolného cintorína, ďalej hypotetickú rekonštrukciu karnera a
variantov jeho krycej konštrukcie. V
štúdii sa ďalej navrhuje prezentácia
podzemných priestorov (krypty, pivnice), informačné centrum v objekte
bývalej márnice, informačný systém
lokality (bude kompatibilný s informačným systémom celého historického jadra) a prezentácie náhrobných kameňov a iných nájdených
artefaktov.
Sumarizácia archeologických a
pamiatkových výskumov
Archeologický výskum sa v území realizoval v 80. a 90. rokoch 20.
stor., potom v roku 2006 a 2008.
Vykonával sa na vyvýšenine šošovkovitého tvaru, v n. v. 154 m. n. m. v
hĺbke od 200-250 cm pod súčasnou
niveletou terénu. (obr.1) Výskumom boli odkryté hroby a murivá
objektov so sakrálnou alebo nekropolnou funkciou, ako aj časti murív
ohradného múra cintorína. Potvrdil
sa predpoklad, že ide o nekropolnú
lokalitu, najvýznamnejšiu v rámci
historického jadra Trnavy. Zohľadňovali sa aj výsledky výskumov, týkajúcich sa mestského opevnenia.
K danej lokalite sa viaže halštatské osídlenie doložené archeologickým výskumom, neskôr osídlenie z
obdobia Veľkej Moravy z 9.-10. stor.
a potvrdenie predmestskej osady
(obdobie predmestskej zástavby),
neskôr prvotnej mestskej zástavby
z 12. - 13. stor. Stredoveká mest-

ská štruktúra vymedzená opevnením a pravdepodobne aj oplotením
príkostolného cintorína sa datuje
do začiatku 13. storočia. Lokalita
plnila svoju funkciu príkostolného
cintorína do roku 1747, potom bola
z hygienických dôvodov zrušená
a pochovávalo sa na tzv. Starom
cintoríne (za cukrovarom). Ohrada
príkostolného cintorína bola v roku
1770 rozobratá. Doplňujúcimi archeologickými výskumami, realizovanými v lete v roku 2016 sa zistila
aj existencia stredovekého ohradného múra, ktorého priebeh nebol
zhodný s už známym novovekým
ohradením.
Areál od svojho vzniku predstavuje kombináciu sakrálnej a nekropolnej architektúry so zázemím.
V jeho centrálnej polohe vždy stál
farský kostol, ktorý sa v jednotlivých
obdobiach výrazne prestavoval.
Dnes má podobu gotickej, barokovo upravenej Baziliky sv. Mikuláša.
Z východnej strany bol vymedzený
manipulačným priestorom mestského opevnenia. Súčasťou areálu boli
zrejme aj objekty fary a školy, neskôr márnice a krypty, umiestnené
v severnej časti. Na južnej strane ho
vymedzoval objekt arcibiskupského ordinariátu. Po zbúraní Kostola
sv. Michala bol areál v južnej časti
ohraničený novým múrom, oddeľujúcim areál ordinariátu od verejného priestranstva, ktorým sa územie
cintorína stalo po zákaze pochovávania v 18. storočí. O tom, že ide o
územie bývalého cintorína svedčia
aj zistené náhrobné platne, použité
sekundárne pre vstup do Kaplnky

Obr. 1. Pohľad na lokalitu príkostolného cintorína z ochodze opevnenia, foto: K. Sásiková, 2016.
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Obr. 2. Pohľad do interiéru zachovanej kostnice karnera, foto: J. Gregorová,
2016.
Panny Márie Trnavskej. Základné
rozmery týchto náhrobných platní
boli v rámci spracovávanej štúdie
zamerané a doplnené fotografickou
dokumentáciou.
Ohradný múr príkostolného cintorína.
Upresňujúci archeologický vý-

skum z roku 2016 doložil, že stredoveký a novoveký ohradný múr neboli identické. Vytýčením priebehu
ohradného múra sa v stavebno-historickom vývoji výrazne spresnila
interpretácia urbanizmu v tejto časti
mesta. Potvrdilo sa, že ohradný
múr už v stredoveku uzatváral sa-

mostatný sakrálny okrsok s cintorínom okolo farského kostola, spolu s
kaplnkou a azda aj s farou a školou.
Novoveký ohradný múr reagoval na
potrebu zväčšenia plochy cintorína
a jeho priebeh bol zatiaľ zistený vo
východnej časti, kde tvoril hranicu
medzi riešeným územím a manipulačnou uličkou opevnenia.
Kostol sv. Michala sa nachádzal na juh od kostola sv. Mikuláša.
Jeho stredoveká etapa (kaplnka)
súvisela s pochovaním významnej rodiny Hollých (objekt karnera a následnej gotickej kaplnky sa
vyskytuje aj v Bratislave - ide sa o
Kaplnku sv. Jakuba, avšak na rozdiel od Bratislavy bola v Trnave
kaplnka vystavaná na inom mieste
ako karner). Neskôr sa kostol zväčšoval. Bolo pristavané presbytérium
so sakristiami a lode (renesančná,
ktorú neskôr prestavali a zväčšili na
barokovú). Kostol bol začiatkom 19.
stor. zbúraný, zachovali sa základy
a v malej miere aj nadzemné úseky
stien pod dnešným terénom.
Kostol sv. Michala bol archeologicky odkrývaný vo viacerých etapách. V 90. rokoch 20. storočia bol
realizovaný jeho čiastočný plošný
odkryv, kvôli prezentácii gotickej

Obr. 3a. Hypotetická rekonštrukcia exteriéru románskeho karnera,, autori: S. Petrášová, F. Trajteľ, P. Krušínsky, 2015.
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etapy kostola (kaplnky?) v rámci riešenia povrchových úprav priľahlého
územia. Zistilo sa, že komunálnou
ryhou rozsekli celý pôdorys kostola
a rozbili klenbu podzemnej krypty.
Miera deštrukcie bola rôzna. Niektoré zvyšky sa nachádzali 30 cm, iné
250 cm pod povrchom. Zistilo sa,
že baroková sakristia leží na pozostatku apsidy karnera. Najstaršou
časťou stavebného komplexu sú
kamenné základy kaplnky. Kaplnka
pozostávala z približne štvorcovej
lode a pomerne malej polygonálnej
apsidy, v suteréne sa zistila existencia sekundárnej krypty. Usporiadanie oporných pilierov lode kaplnky
a jej štvorcový pôdorys umožňujú
predpokladať, že loď bola zaklenutá na stredný pilier. Kaplnka je datovaná do 14. storočia a v blízkosti
Kostola sv. Mikuláša pravdepodobne plnila funkciu pohrebnej kaplnky, neskôr kostola pre Slovákov.
Keďže slovenských veriacich bolo v
Trnave veľa, museli kostol viackrát
zväčšovať. Možná podoba barokovo-klasicistickej prestavby Kostola
sv. Michala je zachovaná na nákresoch J. M. Himmera z roku 1791.
Znázorňuje kostol s polygonálnym
presbytériom, sakristiou, vežou a
bočnými točitými schodiskami vedúcimi do podkrovia. V interiéri sú viditeľné pilastre v presbytériu. Rozmery kostola je možné podľa nákresu
odhadnúť iba približne, lebo presnú

mierku nepoznáme. Šírka kostola
bola približne 8,5-12 m a dĺžka asi
26-35 m. Na severnej strane presbytéria bola dostavaná sakristia.
Karner je jedinou prístupnou
stavbou z najstaršej stavebnej etapy riešeného územia. (obr.2) Pozostatky jeho murív sa našli pri juhovýchodnej časti presbytéria Kostola
sv. Mikuláša. Objekt mal pôvodne
podzemnú časť (kostnicu) a nadzemnú časť (kaplnku). Podobne ako
gotická Kaplnka sv. Michala určite
aj karner mal nadzemnú časť – kaplnku osadenú nad vtedajšiu úroveň
nivelety terénu. Miesta vstupov do
kaplnky a kostnice nie sú zistené.
Pri kostnici sa predpokladá vstup
zo severnej strany. Z pôvodného
objektu karnera sa zachovali iba
murivá jeho podzemnej časti – kostnice vyplnenej kosťami. V centrálnej
polohe bol doložený zvyšok masívneho kruhového stĺpa. Z nadzemnej
časti – kaplnky sa nezachovalo nič,
známe sú len fragmenty základu
apsidy. Zánik karnera je možný v
dobe, keď sa stavala Kaplnka sv.
Michala.
Na základe výskumu bola vytvorená
hypoteticko-analogická
rekonštrukcia karnera vo dvoch
variantoch. Ako podklady pre jej
zostrojenie boli použité výsledky
Architektonicko-historickej a umelecko-historickej analýzy odkrytých
murív v okolí presbytéria Kostola sv.

Mikuláša a analógie z iných zachovaných karnerov na Slovensku : v
Kremnici, Banskej Štiavnici a Bratislave. Proporcie krovu boli konštruované podľa analogických príkladov
geometrickej analýzy historických
krovových konštrukcií z územia Slovenska. (obr.3a)
Na základe analógií kruhových
kostníc s centrálnym stĺpom bola
trnavská kostnica zrejme zaklenutá
ôsmymi poľami valenej klenby, osadenej na kamenné rebrá, dosadajúce na rímsu stredného kruhového
piliera a na konzoly s príporami, zapustenými do obvodového muriva.
Schody do kostnice sa zrejme nachádzali popri vonkajšej obvodovej
stene a vstupný otvor bol osadený
do takej výšky, aby nekolidoval s
klenbou a zároveň umožňoval manipuláciu s ľudskými ostatkami z
úrovne vtedajšieho terénu (je pravdepodobné, že z manipulačného
otvoru na dno kostnice sa osadzoval rebrík).
Hypotetická rekonštrukcia kaplnky je vyhotovená podľa výsledkov
výskumu v dvoch variantoch. Odborníci nemajú jasný názor na to,
ako bola kaplnka zastropená, preto
bol zostrojený variant s klenbou aj
s trámovým stropom. Klenba pozostáva zo šiestich polí, osadených na
kamenné rebrá. Proporcia klenbeného poľa vychádza zo šírky apsidy. (obr.3b) Druhý variant počíta s

Obr. 3b. Hypotetická rekonštrukcia karnera - variant so zaklenutím kaplnky, autori: S. Petrášová, F. Trajteľ, P. Krušínsky, 2015.
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Obr. 3c. Hypotetická rekonštrukcia karnera - variant s trámovým zastropením kaplnky, autori: S. Petrášová, F. Trajteľ,
P. Krušínsky, 2015.
trámovým stropom tiež pozostávajúcim zo šiestich polí. (obr.3c)
Vývojové etapy riešeného územia
Na základe syntézy existujúcich
archeologických a pamiatkových
výskumov boli interpretované nasledovné vývojové etapy riešeného
územia:
Etapa A - obdobie predmestskej
zástavby (?- 13. stor. Išlo sa o predmestskú osadu, ktorá vzniká už v 8.
storočí a zotrváva až do 12. storočia.
Z tohto obdobia boli archeologickými
výskumami zistené zvyšky osídlenia
a hroby. Rozsah osady presahoval
plochu stredovekého mesta vymedzeného neskorším opevnením.
Etapa B - obdobie prvotnej mestskej zástavby – románske, (13. –
1.polovica 14. stor.). Časť pôvodnej
predmestskej osady bola od 1. pol.
13. storočia vyčlenená realizáciou
opevnenia, ktoré tvorili murované
tehlové veže a drevozemný val po
celom obvode. Vo vnútri vymedzenej plochy sa popri staršej zástavbe
začína na novo vytvorenej urbanistickej osnove vytvárať primárna zástavba netrvanlivých, ako aj prvých
murovaných meštianskych domov.
Toto primárne obdobie mesta trvá
do 1.polovice 14. storočia. Územie
okolo dnešného Kostola sv. Mikuláša bolo čiastočne vymedzené
meštianskymi domami primárnej zá18

stavby, v strede šošovkovitého územia sa nachádzal románsky kostol
(1211) a karner (pol.13.storočia). V
tomto období už existovalo murované oplotenie cintorína
Etapa C - obdobie gotiky (2. tretina 14.stor. – 1. štvrtina 16. stor.)
Mesto sa v tomto období zveľaďuje,
vzniká viacpodlažná mestská kompaktná zástavba v rámci celej plochy vymedzenej mestským opevnením. Mestské opevnenie je zdokonalené, murované tehlové veže sa
zachovali, drevozemný val nahradili
murovaným hradobným múrom s
baštami a predbrániami. Od mesta
je po celej jeho dĺžke vymedzená
hradbová ulička ako manipulačné
pásmo potrebné v čase obrany. Niveleta terénu v meste sa postupne
zvyšovala o cca 1,5-2,5 m. Územie
okolo dnešného Kostola sv. Mikuláša sa výrazne zmenilo. Kompaktná zástavba sa sústredila najmä v
oblasti Mikulášskeho námestia. Od
1. štvrtiny 14. storočia po 30. roky
15. storočia sa stavia gotický dóm.
Zanikla kaplnka karnera a miesto
nej vznikla pohrebná Kaplnka sv.
Michala, ktorá neskôr plnila funkciu
slovenského kostola. Ohradný múr
vymedzil areál, v rámci ktorého sa
nachádzali gotický dóm, gotická Kaplnka sv. Michala, objekt fary a školy. Ostatná časť areálu slúžila ako
cintorín.

Etapa D - obdobie renesancie (2.polovica 16.stor.-1.polovica
17.stor.) Zástavba stredovekého
kompaktného mesta sa začína od
2.polovice 16.storočia (po príchode
ostrihomského arcibiskupa) meniť
na reprezentačnú. Deje sa tak najmä v tých častiach mesta, kde sa
kumuluje výstavba kanonických domov. Takýmto územím je východná
časť mesta, v okolí Kostola sv. Mikuláša. Územie okolo dnešného Kostola sv. Mikuláša sa preto výrazne
mení, vzniká reprezentačný renesančný priestor s výraznou kumuláciou cirkevných funkcií. Ku kostolu
sv. Mikuláša sa pristavujú kaplnky
a sakristia, gotická pohrebná Kaplnka sv. Michala sa prestavuje na
renesančný kostol (dostavba lode,
zväčšenie presbytéria a prístavba
sakristie), stredoveký meštiansky
dom sa prestavuje na arcibiskupský
ordinariát (1563) a celý vymedzený
priestor areálu je doplnený o Olláhov seminár.
Etapa E - obdobie baroka (2.pol.
17. stor. – 2.tretina 18. stor.) Siluetu
mesta výrazne ovplyvnili dominanty
kostolov a kláštorov. Územie okolo
dnešného Kostola sv. Mikuláša sa
opäť výrazne mení. Jasne sa vymedzuje plocha cintorína s ohradným
múrom, na námestí sa osádza stĺp
sv. Jozefa, vo vymedzenom cintoríne sa prestavuje Kostol sv. Michala,

stavia sa objekt márnice, krypty, na
severnej strane Kostola sv. Mikuláša sa dostavuje Kaplnka Trnavskej
P. Márie. V rámci vymedzeného cintorína sa pochováva do roku 1747,
potom bola funkcia cintorína zrušená.
Etapa F - obdobie klasicizmu (3.
tretina 18. storočia – 1.pol. 19.storočia.) Územie okolo dnešného Kostola sv. Mikuláša znovu výrazne mení
svoj charakter. Zanikla funkcia cintorína a tým aj jeho ohradný múr .
Zanikla funkcia hradieb a pôvodná
hradobná manipulačná ulička sa súvisle zastavuje želiarskymi domčekmi. Zo statických dôvodov zbúrali
Kostol sv. Michala a na jeho mieste
vystavali múr pri arcibiskupskom ordinariáte. Murivo zo zbúraného kostola bolo údajne použité na statické
zabezpečenie Kostola sv. Mikuláša
(operáky).
Etapa G - súčasnosť (20. – 21.
storočie). Na začiatku 20. storočia sa zintenzívnil peší ťah cez tzv.
fortňu v mestskom opevnení za
Kostolom sv. Mikuláša, čomu bola
prispôsobená úprava terénu pred
jeho južným portálom. Jednoznačne sa formuje aj tvar Mikulášskeho
námestia. Po zbúraní kostola sv.
Michala a ohradného múra sa pozvoľné stúpanie terénu v západnej
časti bývalého cintorína nahrádza
terénnou hranou. Plocha námestia
bola jasne vymedzená kamenným

Obr. 4. Podzemné objekty archeologickej lokality, autori: J. Gregorová, S. Petrášová, Z. Ondrejková, 2015.
múrikom so schodiskom, po boku
ktorého bola osadená dvojica sôch
z areálu bývalého Lazaretu pri kalvárii.(obr.4)
Rámcová metóda pamiatkovej
obnovy
Na základe stavebno-historického
vývoja sme mohli určiť rámcové metódy pamiatkovej obnovy riešeného
územia, predstavujúce jednotlivé vývojové etapy. Boli definované samostatné prezentácie románskeho, go-

tického, renesančného, barokového
a klasicistického obdobia, ale aj ich
syntéza. Definovaný bol spôsob
prezentácie ohradeného cintorína,
spôsob prezentácie karnera, príslušných častí Kostola sv. Michala, prevádzkové a funkčné využitie územia
a navrhnutý informačný systém.
Na konečné dopracovanie boli
určené dva varianty, jeden predstavujúci iba stredovekú vývojovú etapu
územia a druhý predstavujúci všetky
vývojové etapy súčasne. (obr.5a, 5b)

Obr. 5a. Varianty rámcových metód prezentácie podľa stavebno-historickej sumarizácie územia.
Legenda: 1 - obdobie prvotnej mestskej zástavby lokality, 2 - gotická etapa, 3. - renesančná etapa, autori: J. Gregorová,
S. Petrášová, Z. Ondrejková, 2015.
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Obr. 5b. Varianty rámcových metód prezentácie podľa stavebno-historickej sumarizácie územia.
Legenda: 4 - baroková etapa lokality , 5 - klasicistická etapa, 6 – všetkých vývojové etapy, autori: J. Gregorová, S. Petrášová, Z. Ondrejková, 2015.
Návrh prezentácie archeologickej
lokality príkostolného cintorína
Vybrané dva varianty riešia rôznym spôsobom celú lokalitu cintorína vychádzajúc zo zvolenej rámcovej metódy pamiatkovej obnovy.
Hľadali sme spôsoby predstavenia
ohradného múra a spôsob prezentácie hrobov s prípadným osadením
kamenných náhrobných platní, alebo ich replík. Výrazným limitom riešenia bol existujúci plot arcibiskupského ordinariátu, ktorý zabraňuje
prezentácii južnej časti ohradného
múra cintorína a murív Kostola sv.
Michala.
Miera naznačenia murív zaniknutých architektúr závisí od rámcovej
metódy obnovy, typu materiálu a
spôsobu osadenia do terénu. Všet-

ky náznaky murív sú navrhnuté ako
nové – tehlové, pôvodné originály
zostávajú pod dnešným terénom.
Vo variante, kde sa prezentujú všetky vývojové etapy, je možné počítať
s odlíšením farebnosti murív (napr.
stredovek červená farbe, novovek
menej chromatická farba). Ak sa murivo nachádza v pochôdznej ploche,
je vyznačený iba v úrovni dlažby. Ak
sa nachádza mimo nej, je možné
prezentovať ho ako múrik do výšky
cca 50 cm. Prezentácia všetkých zaniknutých architektúr bola skoordinovaná vo vzťahu ku karneru. Bude
totiž ako celok vnímaná z nadhľadu z ochodze mestského opevnenia na
východnej strane. Súčasťou riešenia
bol aj návrh prezentácie podzemných priestorov krýpt a pivníc, do

Obr. 6a. Výsledný variant stredovekej vývojovej etapy, autori: J. Gregorová, S.
Petrášová, Z. Ondrejková, 2015.
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ktorých vstup bude pod dohľadom
informačného centra navrhnutého
v objekte bývalej márnice. Vstupný
priestor krýpt je možné využiť aj ako
lapidárium, v ktorom sa dá počítať
s prezentáciou originálnych prvkov
náhrobných platní, alebo iných kamenných fragmentov z lokality.
Cieľom štúdie bolo navrhnúť tejto
významnej lokalite aj intenzívnejšie
kultúrno-spoločenské využitie. Do
lokality s výrazným duchovným rozmerom bola ku sakrálnej a nekropolnej funkcii priradená funkcia múzea
knižnej kultúry (náznak vychádza zo
skutočnosti, že v areáli existovala aj
škola) a kultúrno-spoločenské využitie priestorov renesančného arcibiskupského paláca. (obr.6a, 6b)
Návrh variantných riešení krycích
konštrukcií karnera
Varianty boli vytvorené aj s ohľadom na ďalšie determinanty: úprava terénu, návrh schodiska a s ním
súvisiaceho vstupného do priestoru
kostnice, konštrukčný typ krycej konštrukcie a spôsob osadenia a uchytenia vnútorných konštrukcií kostnice
karnera v závislosti od spôsobu prezentácie archeologických nálezov v
jej interiéri.
Vzhľadom na skutočnosť, že ku
návrhu definitívneho spôsobu riešenia
krycej konštrukcie nebolo k dispozícii
dostatok podkladov, krycia stavba
karnera nebola v predkladanej štúdii
navrhnutá definitívne. Horizontálna
časť bola navrhnutá ako zalomená
železobetónová doska na povrchu s
vyložením stien zaniknutej nadzemnej časti architektúry. Ostatné časti
krycej stavby boli riešené iba rámcovo, v namodelovaných variantoch
kombinujúcich dané determinanty.

Modelové situácie krycej stavby
karnera zohľadňovali dva aspekty.
Prvý aspekt (exteriérový) zohľadňuje v návrhu vybranú rámcovú metódu obnovy celého územia a druhý
aspekt (z interiéru) zohľadňuje v
návrhu typ nosnej konštrukcie, mikroklímu, organizáciu vstupu a rôzne
požiadavky na vytvorenie vnútorných deliacich konštrukcií.
Exteriér krycej stavby karnera
mohol byť navrhnutý dvojakým spôsobom - buď pod vegetačným krytom, alebo ako vizuálne vnímaný, s
naznačením murív zaniknutej kaplnky. Prvý spôsob prezentuje skutočnosť, že nadzemná časť objektu už
v stredoveku neexistovala a druhý
spôsob predstavuje pozostatky architektúr ako exponát, bez ohľadu
na skutočnosť, v ktorom vývojovom
období nadzemná časť karnera zanikla.
Interiér krycej stavby karnera
musel zohľadňovať viaceré determinanty. (obr.7,8) Pri riešení terénu
bolo potrebné zachovať stredovekú
niveletu terénu v súvislosti s Bazilikou sv. Mikuláša. Miesto vstupu do
kostnice bolo navrhnuté zo severnej
strany, kde sa predpokladá poloha

Obr. 6b. Výsledný variant všetkých vývojových etáp, autori: J. Gregorová, S.
Petrášová, Z. Ondrejková, 2015.
pôvodného vstupu. Hľadala sa poloha vhodného prístupu návštevníkov
do interiéru kostnice, typ konštrukčného riešenia krycej stavby koncipovaný nad kruhovým pôdorysom
kostnice, alebo nad kruhovým pôdorysom kaplnky s apsidou (kotvená

zvonku alebo zvnútra), typ vnútorných deliacich konštrukcií (zohľadňovanie rôznej miery uzavretosti/otvorenosti exponátov v interiéri,
vytvorenie priestoru s požadovanou
mikroklímou. S týmto riešením súvisela aj miera uzavretia interiérového

Obr. 7. Varianty riešenia nosného systému krycej konštrukcie.
Legenda: Variant A – železobetónová doska na stĺpoch (kotvených zemnými skrutkami), Variant B – 2x zalomená
železobetónová doska (kotvená zemnými skrutkami), obrátená naopak - jej steny sú situované z vonkajšej strany, Variant C - 2x zalomená železobetónová doska (kotvená zemnými skrutkami) obrátená naopak, jej steny sú situované z
vonkajšej strany, ale vo výške stredovekej nivelety uskakujú tak, aby kopírovali vonkajší tvar pôdorysu karnera, autori:
J. Gregorová, S. Petrášová, Z. Ondrejková, 2015.
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Obr. 8. Varianty mikroklímy pre archeologický nález karnera.
Legenda: Variant A - špeciálna mikroklíma bude vytvorená iba pre priestor kostnice s kosťami, Variant B - špeciálna
mikroklíma bude vytvorená pre priestor kostnice s jej murivami, Variant C - špeciálna mikroklíma bude vytvorená pre
priestor kostnice s jej murivami, ako aj pre zachované murivá apsidy a zvyškov sakristií Kostola sv. Michala, autori: J.
Gregorová, S. Petrášová, Z. Ondrejková, 2015.
priestoru vloženou konštrukciou ( v
celom pôdoryse, v segmente po obvode, alebo len vysunutou lávkou).
Výber definitívneho riešenia bude
možný až po vykonaní potrebných

výskumov a definovaní technických
požiadaviek na realizáciu.
Počas spracovávania štúdie boli
na Fakulte architektúry STU v Bratislave zadané diplomové práce,

ktorých cieľom bolo architektonické
riešenie danej lokality s dôrazom na
návrh krycej stavby karnera, informačného centra a prezentáciu podzemných priestorov.(obr. 9)
Predkladaná štúdia sa stala podkladom pre realizáciu doplňujúcich
archeologických výskumov, potrebných pre vypracovanie relevantnej
projektovej dokumentácie. Uskutočnili sa rokovania aj s predstaviteľmi
cirkvi, ktorí umožnia realizáciu prezentácie aj v rámci svojho územia. V
súčasnosti sa ukončili interpretácie
doplňujúcich výskumov a spracováva sa realizačný projekt.
Obsah príspevku bol koncipovaný ako výstup vedeckého projektu
VEGA 1/0931/16 „Transparentné a
translucentné konštrukcie uplatňované na architektonických objektoch
v špecifických podmienkach.“

Obr.9. Spôsob prezentácie náhrobných dosiek v navrhovanom lapidáriu krypty, autor: A. Rebjáková, 2016.

Zoznam použitých podkladov
(zoradených podľa doby vzniku)
Svätoplukovo námestie, archeologický
výskum. Správu vypracovala Klára Mészárosová, Západoslovenské múzeum
Trnava, 1986. Materiál je archivovaný v
Západoslovenskom múzeu Trnava.
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Architektonicko - urbanistická analýza
hodnôt a kritériá obnovy MPR Trnava.
Materiál vypracovali Jarmila Bencová,
Jana Gregorová a Pavel Gregor, Fakulta
architektúry Slovenskej technickej univerzity, 1990. Materiál je archivovaný na
Krajskom pamiatkovom úrade Trnava.

Trnavský Kostol sv. Michala, archeologický výskum. Správu z výskumu spracovala Klára Füryová, 1995. Materiál je
archivovaný na Mestskom úrade Trnava,
odbor územného rozvoja a koncepcií.
Regulatívy pamiatkovej obnovy a revitalizácie hradbového systému MPR Trnava.

Materiál spracovali Jana Gregorová, Ivan
Staník a kol., Krajský pamiatkový úrad
Trnava, 1996. Materiál je archivovaný na
Krajskom pamiatkovom úrade Trnava.
Archeologický výskum v exteriéri rímsko-katolíckeho farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave. Správu vypracoval Jozef
Urminský, Vlastivedné múzeum v Hlohovci, výskumná správa č.19, 2005. Materiál
je archivovaný na Krajskom pamiatkovom
úrade Trnava.
Archeologický výskum Kostola sv. Mikuláša. Správu vypracovali Klára Kuzmová a Erik Hrnčiarik, Trnavská univerzita
v Trnave, Katedra klasickej archeológie,
2007. Materiál je archivovaný na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava.
Architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum odkrytých murív v okolí
presbytéria Kostola sv. Mikuláša v Trnave
(pre potreby archeologického výskumu).
Správu vypracovala Jaroslava Žuffová,
2008. Materiál je archivovaný na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, pod.
číslom T 667.
Architektonicko-historická a umelecko-historická analýza odkrytých murív v
okolí presbytéria Kostola sv. Mikuláša v

Trnave (pre potreby archeologického výskumu), Správu vypracovala Jaroslava
Žuffová, 2009. Materiál je archivovaný na
Krajskom pamiatkovom úrade Trnava pod
číslom T 668.
Archeologický výskum Kostola sv. Mikuláša – exteriér , plocha 3. Správu vypracovali Klára Kuzmová a Erik Hrnčiarik,
Trnavská univerzita v Trnave, Katedra klasickej archeológie, 2010. Materiál je archivovaný na Mestskom úrade Trnava.
Architektonicko-historický výskum murív, odkrytých v roku 2010 pri archeologickom výskume karnera pri Bazilike sv.
Mikuláša v Trnave. Správu spracovala
Jaroslava Žuffová, 2010. Materiál je archivovaný na Krajskom pamiatkovom úrade
Trnava pod číslom T 706.
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kostnice v Trnave. Správu vypracoval Tomáš Kucman, 2010. Materiál
je archivovaný na Krajskom pamiatkovom
úrade Trnava pod číslom R 240.
Mestská pamiatková rezervácia Trnava,
aktualizácia zásad ochrany pamiatkového
územia. Materiál spracovali Milan Kazimír,
Gabriela Kvetanová, Veronika Kšiňanová,
Jaroslava Žuffová, Alexandra Jakabčico-

vá, Krajský pamiatkový úrad Trnava, december 2012. Materiál je archivovaný na
Krajskom pamiatkovom úrade Trnava.
Geometrická analýza historických krovových konštrukcií z územia SR, VEGA
1/1296/12. Materiál vypracovali Eva Capková, Peter Krušinský, Zuzana Grúňová
a Michaela Holešová, Žilinská univerzita
v Žiline, 2015. Materiál je archivovaný na
Žilinskej univerzite.
Architektonicko - historický výskum murív vykonaný počas archeologického výskumu na lokalite okolo Kostola sv. Mikuláša, Trnava, správa po II. etape výskumu,
ukončenej v teréne 26.07. 2016. Správu
vypracovala Jaroslava Žuffová, 02 2017.
Materiál je archivovaný na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava.
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Entwurf für eine Präsentation des ar- hinweg sakrale Objekte entstanden sind
chäologischen Standortes des ehe- und anschließend wieder untergingen, in
Anknüpfung an das einmalige frühmittelmaligen Friedhofs mit Karner bei der
Basilika zu St. Nikolaus in Tyrnau/Tr- alterliche Befestigungssystem der Stadt.
Auf der Grundlage einer Anzahl neuer
nava
Die Stadt Tynau/Trnava hat entschie- Erkenntnisse, die in den letzten Jahrzehnten durch denkmalpflegerische Unden, die Ausarbeitung für ein Material zu
vergeben, das die Erneuerung des be- tersuchungen die Stadt über dieses Areal
gewonnen hat, erhielt es den Beinamen
deutendsten Ortes im historischen Kern
Tyrnaus betrifft. Es handelt sich um das „Tyrnauer Akropolis“. Die Hauptaufgabe
Gelände des Friedhofs rund um die Basi- der architektonisch-urbanistischen Studie
lika zu St. Nikolaus, wo über Jahrhunderte „Die Präsentation des archäologischen

Geländes - Karner Tyrnau“ bestand darin,
die Art und Weise , für eine Präsentation
des Geländes zu empfehlen, die in Anbetracht der Kumulierung der archäologischen Funde als archäologischer Park
gelöst werden könnte. Die Arbeit stellt die
innovative Art der Vorprojektvorbereitung
als „methodische Projektierung“ vor, die
das Autorenkollektiv für die Präsentation
bedeutender archäologischer Orte geltend macht.

Gregorová, S. Petrášová, Z. Ondrejková,
Abbildungen
2015.
Abb. 1. Blick auf den neben der Kirche
Abb. 5b. Varianten der Rahmenmeliegenden Friedhof vom Umgang der Bethode der Präsentation entsprechend der
festigung aus, Foto: Sásiková, 2016.
Abb. 2. Blick in das Interieur des er- bauhistorischen Summarisierung des Geländes.
haltenen Beinhauses des Karners, Foto:
Legende: 4 - barocke Etappe des GeGregorová, 2016.
ländes, 5 - klassizistische Etappe, 6 - alle
Abb. 3a. Hypothetische Rekonstruktion
des Exterieurs des romanischen Karners, Entwicklungsetappen, Autoren: J. GregoAutoren: S. Petrášová, F. Trajteľ und P. rová, S. Petrášová, Z. Ondrejková, 2015.
Abb.6a. Schlussvariante der mittelalKrušinsky, 2015.
terlichen Entwicklungsetappe, Autoren: J.
Abb. 3b. Hypothetische Rekonstruktion
Gregorová, S. Petrášová, Z. Ondrejková,
des Karners - Variante mit eingewölbter
2015.
Kapelle, Autoren: S. Petrášová, F. Trajteľ
Abb. 6b. Schlussvariante aller Entwickund P. Krušinsky, 2015.
lungsetappen, Autoren: J. Gregorová, S.
Abb. 3c. Hypothetische Rekonstruktion
des Karners, Variante mit Balkenüberdek- Petrášová, Z. Ondrejková, 2015.
Abb. 7. Varianten für die Lösung des
kung der Kapelle, Autoren: S. Petrášová,
Tragwerksystems der DacheindeckungsF. Trajteľ und P. Krušinsky, 2015.
Abb. 4. Unterirdische Objekte der ar- konstruktion.
Legende: Variante A - Stahlbetonplatte
chäologischen Grabungsstätte, Autoren:
J. Gregorová, S. Petrášová, Z. Ondrejko- auf Stützen (mit Ankerschrauben im Boden verankert), Variante B - 2x gekröpfte
vá, 2015.
Abb. 5a. Varianten der Rahmenme- Stahlbetonplatte (mit Ankerschrauben im
Bodenverankert), - ihre Wände sind von
thode der Präsentation entsprechend der
bauhistorischen Summarisierung des Ge- der Außenwand aus situiert, Variante C
- 2x gekröpfte Stahlbetonplatte (mit Ankerländes.
Legende: 1 - Zeitraum der ersten Be- schraubenim Boden verankert)gegenteilig
bauung des Geländes, 2 - gotische Etap- umgekehrt, ihre Wände sind von der Aupe, 3 - Reaissance-Etappe, Autoren: J. ßenseite her situiert, treten aber in der

Höhe des mittelalterlichen Niveaus so
zurück, dass sie die äußere Gestalt des
Karners kopieren,Autoren: J. Gregorová,
S. Petrášová, Z. Ondrejková, 2015.
Abb. 8. Varianten des Mikroklimas für
das archäologische Fundobjekt, den Karner.
Legende: Variante A - das spezielle Mikroklima wird nur für den Raum des Beinhauses mit den Gebeinen geschaffen, Variante B - das spezielle Mikroklima wird für
das Beinhausmit seinen Mauern geschaffen, Variante C - das spezielle Mikroklima
wird für den Raum des Beinhauses sowie
auch für das erhaltene Mauerwerk der Apsis und der Reste der Sakristei der Kirche
des hl. Michaels geschaffen, Autoren: J.
Gregorová, S. Petrášová, Z. Ondrejková,
2015.
Abb. 9. Form der Präsentation der
Grabtafeln im Lapidariumsentwurf für die
Krypta, Foto: A. Rebjáková, 2016.
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Ivan Staník

Zaniknuté úseky mestského opevnenia v areáli amfiteátra
a severozápadnej nárožnej veže v Trnave – vý
v sledky
1. etapy archeologického
ho vvýskumu

Ú

seky zaniknutej hradby v južnom krídle
íídle opevnenia – v areáli mestského amfiteátra (pamiatky
evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č.
1057/28) a severozápadná nárožná
veža (č.1057/1) sú súčasťou súboru pamiatkových objektov Národnej
kultúrnej pamiatky – Mestského
opevnenia. Cieľom 1. etapy archeologického výskumu bolo lokálnymi
sondami identifikovať pozostatky
zaniknutých architektúr opevnenia
v areáli mestského amfiteátra, určiť
rozsah základového a nadzákladového muriva, vonkajšie a vnútorné
líce,
ííce, rozsah dochovaného sypaného valu a zdokumentovanie základnej stratigrafie. Následne sme sa
v polohe nárožnej severozápadnej
veže sústredili na zistenie rozsahu
zachovania jej hmoty. (obr.1)

prechádzali vytýčenou líniou opevnenia postavili mestské brány. Po
dokončení všetkých veží nasledovala výstavba murovaných hradieb.
Postavených bolo iba niekoľko
úsekov v strednej časti severného
a južného krídla opevnenia. Boli to
polohy, kde opevňovacia línia prechádzala močaristým terénom nivy
potoka, prípadne ležiace v blízkosti
mestských brán. Vo zvyšnej časti
trojkilometrového okruhu opevnenia
veže miesto pôvodne uvažovaných
murovaných hradieb pospájali zemným valom. Vytvorili ho navŕšením
zeminy vyťaženej pri hĺbení vodnej
priekopy, ktorá ho lemovala po celom obvode.2

Presné datovanie začatia ani
ukončenia výstavby 1. fázy opevnenia nepoznáme. Ak vezmeme do
úvahy časovú náročnosť výstavby
takéhoto rozsiahleho diela, možno
vysloviť hypotézu, že začatie výstavby opevnenia možno klásť do
obdobia ešte pred polovicou 13.
storočia, okolo doby udelenia mestských práv a je pravdepodobné, že
v 70. rokoch 13. storočia bolo mesto
už opevnené.3
Druhá stavebná fá
f za – 14. storočie
č
čie
Opevniť Trnavu súvislým okruhom murovaných mestských hradieb sa podarilo dokončiť až v dru-

Mestské opevnenie v Trnave základné poznatky
Výsledky rozsiahlych architektonických a archeologických výskumov realizovaných v posledných
dvadsiatich piatich rokoch na trnavskom mestskom opevnení boli zhrnuté v rozsiahlej štúdii publikovanej
v roku 2009.1 Autor v štúdii vymedzil základné stavebné fázy vývoja
opevnenia.
Charakteristiku tých fáz, ktoré sa
potvrdili aj v nami prezentovanm archeologickom výskume uvádzame.
Prv stavebná fá
Prvá
f za – pred pol.13.
storočia?
č
čia?
Prvá stavebná fáza trnavského
opevnenia predstavuje na Slovensku ojedinelý typ mestskej fortifikácie. Opevnenie ohraničovalo na tú
dobu značne veľké územie na ploche 56 ha. Výstavbe predchádzalo
vytýčenie pôdorysu v teréne v tvare obdĺžnika o stranách asi 800 x
700 m. Realizácia 1.stavebnej fázy
sa začala výstavbou murovaných
veží. Jednotlivé krídla opevnenia
spájajúce štvoricu nárožných veží
po obvode boli rozdelené vežami
v priamych úsekoch. Ich vzájomné
vzdialenosti sa pohybovali od 55
m v úsekoch terénnych depresií
okolo potoka v južnom a severnom
krídle až po asi 120, resp. 200 m
v úsekoch na terénnych vyvýšeninách v západnom a východnom
krídle. V miestach, kde staré diaľkové cesty prichádzajúce do mesta

Obr. 1. Mestská pamiatková rezervácia, situácia širších vzťahov.
Legenda: Lokalita 1: Halenárska ulica – amfiteáter, parc.č.496/1, lokalita 2:
Františkánska ulica – ulica Zelený kríčok – severozápadná veža mestského
opevnenia, parcely č. 136/1, 137, 8808/2,3.
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Obr. 2. Halenárska ulica - amfiteáter, celkovú situáciu sond S1 – 11/16, do zamerania vyznačil: B. Lesák.
hej stavebnej fáze, realizovanej po
krátkodobom prerušení prác až v 2.
a 3. tretine 14. storočia. Výstavbu
murovaných hradieb, začatú už
v prvej stavebnej fáze (asi iba niekoľkými úsekmi v južnom a severnom krídle), uskutočnili vo všetkých
úsekoch, kde v prvej stavebnej fáze
vybudovali zemné valy. Trasa hradieb kopírovala ich pôvodný priebeh.
Vo východnom a západnom krídle
do dlhých úsekov medzi pôvodnými
vežami z prvej fázy postavili spolu

s hradbou desať nových hranolových
veží. Od starších sa odlišovali pôdorysom v tvare písmena veľkého U,
otvoreným smerom do mesta a svojou výškou zhodnou s hradbami.4
Archeologický výskum
Mestsk pamiatková
Mestská
pamiatkov rezervá
rezerv cia
Trnava – areál amfiteátra a Halenárska ulica, parcela 496/1.
V areáli amfiteátra prebieha južné krídlo mestského opevnenia.

Obr. 3. Halenárska ulica – amfiteáter, sonda S1/16, objekt 1/16 – hradbový
múr, pohľad od západu, foto: B. Lesák.

Obr. 4. Halenárska ulica – amfiteáter, S2/16, objekt 1/16 – hradbový múr,
pohľad od severu, foto: B. Lesák.
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Predmetom archeologického výskumu sa jeho línia stala už niekoľkokrát. Medzi archeologické výskumy,
ktorých výsledky boli publikované
patria: Športová ulica – zaniknutý
úsek hradby, výskum sa realizoval
v mieste vyústenia Športovej ulice
do ulice Dolné Bašty v roku 1999,5
parkovisko pri križovatke ulíc Dolné Bašty a Športová ulica, v roku
1999,6 ulica Dolné Bašty, od križovatky s Paulínskou ulicou – línia teplovodu,7 ulica Dolné Bašty, výkop
pre teplovodné potrubie.8 Ďalšie
archeologické výskumy v južnej línii mestského opevnenia (Lovčická
brána a amfiteáter v rokoch 2006
– 2007) spom
spomína vo svojej štúdii
Ivan Staník.9
V rámci plochy amfiteátra bolo
výskumom v roku 2016 vytýčených
celkom 11 lokálnych sond. Nálezové situácie vzťahujúce sa k mestskému opevneniu sme zachytili v nižšie
uvedených sondách. (obr.2)
Sonda S1/2016
Základové murivo hradbového
múru mestského opevnenia – objekt
1/2016, ktorého rozrušená koruna
bola zachytená na úrovni 144,91m.
n.m. (obr.3) Na stavbu použili lomový kameň aj fragmenty pálených
tehál a ako spojivo piesčitovápennú maltu šedej farby. Murivo bolo
hrubé 2,1m, základová škára zo
severnej strany bola zachytená na
úrovni cca 144,48m.n.m a z južnej
strany na úrovni cca 144,41m.n.m.
Petrografická analýza potvrdila fylity, kremence, tmavosivé krinoidové
a kalové vápence a svetlosivé kalové vápence(?).10
Sonda S2/2016
Základové murivo hradbového
múru mestského opevnenia – objekt
1/2016, ktorého rozrušená koruna
bola zachytená na úrovni 146,76m.
n.m. (obr.4)
Na stavbu použili lomový kameň
a ako spojivo piesčitovápennú maltu šedej farby. Murivo bolo hrubé
2,24m a základová škára z južnej
strany bola zachytená na úrovni
cca 146,59m.n.m. a zo v severnej,

na cca 146,58m.n.m. Petrografická
analýza muriva potvrdila fylity, kremence, tmavosivé krinoidové a kalové vápence.

Zemný val opevnenia - Objekt 14/
16, bližší popis pri sonde S6/2016.

A-A´, B-B´.(obr.6,7) Tvorili ho násypové vrstvy č.9 a č.10. Najvyšší
bod násypu valu sme v sonde
S 6/16 zachytili na úrovni cca 152,4
m.n.m (ako vrstvu č.9). Vrstvu č.9
tvoril násyp z čistej spraše v hrúbke
asi 0,8m. Nasledovala vrstva č.10
– glejovitá zemina čiernej farby hrubá cca 0,2m, ktorá sa objavila v rozpätí 151,6 –151,4m.n.m. Od úrovne
približne 151,4m.n.m. ju vystriedala
vrstva č.12 – pôvodný pôdny typ
homogénnej hlinitopiesčitej vrstvy,
tmavohnedej až čiernej farby. Vrstva
bola naviazaná na geologické podložie tvorené sprašou žltohnedej farby
(vrstva č.13), ktorú sme pozorovali
od úrovne cca 151,1m.n.m.

Sonda S 6/2016
Základové murivo hradbového
múru mestského opevnenia – objekt 1/2016. (obr.5 )

Sonda S7/2016
Základové murivo hradby mestského opevnenia – objekt 1/2016
(obr.8). Koruna bola zachytená

Sonda S5/2016
Základové murivo hradbového
múru mestského opevnenia – objekt 1/2016. Koruna muriva sa nachádzala na úrovni 152,3m.n.m.
Základová škára bola zistená na
úrovni 151,5m.n.m. Na stavbu použili lomový kameň, spájaný kvalitnou piesčitovápennou maltou sivej
až sivobielej farby.

Obr. 5. Halenárska ulica – amfiteáter, S6/16, objekt 1/16 – hradbový
múr, pohľad od juhu, foto: B. Lesák.

Obr. 6. Halenárska ulica – amfiteáter, S6/16, objekt 1/16 – hradbový múr a rez valom opevnenia, autori fotogrametrie:
M. Fraštia a M. Marčiš.

Obr. 7. Halenárska ulica – amfiteáter, S6/16, rezy zemným valom A-A´ a B-B´, autori fotogrametrie: M. Fraštia a M.
Marčiš.
Koruna bola zachytená najvyššie
na úrovni 152,40-152,30 m.n.m. Na
stavbu použili lomový kameň a ako
spojivo piesčitovápennú maltu šedej
farby. Murivo bolo hrubé 2,1 m, základová škára hradbového múru bola zo
severnej strany zachytená na úrovni
cca 151,50 m.n.m a z južnej strany
na úrovni cca 151,50m.n.m. Z južnej
aj zo severnej strany pod základovou
škárou objektu 1/16, sa na úrovni cca
151,50m.n.m odkryli vrstvy zemného
valu opevnenia. Hmota objektu 1/2016
narušila vrstvu č.9 zemného valu opevnenia. Výskum v sonde bol ukončený
na úrovni 150,91 m.n.m. Petrografická
analýza muriva potvrdila tmavosivé krinoidové a kalové vápence.
Zemný val opevnenia – objekt
14/16 bol identifikovaný v reze

Obr. 8. Halenárska ulica – amfiteáter, S7/16, objekt 1/16 – hradbový múr,
pohľad od východu, foto: B. Lesák.
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na úrovni 146,30-146,10m.n.m. Na
stavbu použili lomový kameň a ako
spojivo piesčitovápennú maltu šedej farby. Murivo bolo hrubé 2 m,
základová škára zo severnej strany
bola zachytená na úrovni asi 145,89
m.n.m a z južnej strany na úrovni cca
145,64m.n.m. Petrografická analýza
mujriva potvrdila fylity, kremence,
tmavosivé krinoidové a kalové vápence a svetlosivé kalové vápence.
Sonda S8/2016
Základové murivo hradbového
múru mestského opevnenia = objekt 1/2016 (obr.9). Koruna bola zachytená najvyššie na úrovni 152,54
m.n.m. Na stavbu použili lomový
kameň a ako spojivo použili piesčitovápennú maltu šedej farby. Murivo
bolo hrubé 2,1 m. Základovú škáru

hradbového múru zo severnej strany sme zachytili na úrovni približne
152,03 m.n.m (C-C´) a z južnej
strany na úrovni cca 151,81m.n.m
(D-D´). Z južnej strany aj zo severnej strany boli pod základovou škárou objektu 1/16, zachytené vrstvy
zemného valu opevnenia, zo severnej strany na úrovni 151,09 m.n.m.
z južnej strany na úrovni 151,81m.
n.m. Hmota objektu 1/2016 narúšala
vrstvu č.9 zemného valu opevnenia.
Petrografická analýza muriva potvrdila fylity, kremence, tmavosivé krinoidové a kalové vápence.

sypov sme v sonde S 8/16 zachytili
na úrovni asi 152,4 m.n.m (vrstva
č.9). Vrstvu č.9 nasypali z čistej
spraše v hrúbke cca 0,8m. Nasledovala vrstva č.10 = glejovitá zemina
čiernej farby v hrúbke cca 0,2m, objavujúca sa v rozpätí 151,6-151,4m.
n.m. Vrstvu č.12 tvoril pôvodný
pôdny typ homogénnej hlinitopiesčitej vrstvy, tmavohnedej až čiernej
farby, ktorý nadviazal na geologické
podložie tvorené sprašou žltohnedej
farby (vrstva č.13). Zemný val sa
v sonde S8/16, zachoval maximálne
do výšky 1m.

Zemný val opevnenia – objekt
14/2016, resp. torzo z jeho pôvodnej
hmoty. Val bol identifikovaný v niekoľkých rezoch. Tvorili ho násypové
vrstvy č.9 a č.10. Najvyšší bod ná-

Juhovýchodná nárožná veža
mestského
opevnenia.(obr.10)
Z nálezovej situácie vyplynulo, že
objekt 1/2016 (základové murivo
hradbového múru) pristavali k nárožnej veži. Hmoty oboch stavieb
nie sú previazané a ich základové
škáry sú v rôznych výškach. Základová škára objektu 1/2016 bola na
úrovni cca 152,03 až 151,81m.n.m.a
základová škára juhovýchodnej nárožnej veže na úrovni asi 151,02m.
n.m. Pôvodný povrch muriva veže
sa identifikoval iba na jej južnej strane v rámci sondy S8/16. Spodné dva
riadky základového muriva veže postavili z kameňa. Petrografická analýza muriva juhovýchodnej nárožnej
veže potvrdila fylity a kremence.

Obr. 9. Halenárska ulica – amfiteáter, S8/16, objekt 1/16 – hradbový múr,
pohľad severu, foto: B. Lesák.

Obr. 10. Halenárska ulica – amfiteáter, S8/16, rez, objekt 1/16 – hradbový múr
a juhovýchodná nárožná veža, autori fotogrametrie: M. Fraštia a M. Marčiš.
28
4

Sonda S9/2016
Základové murivo hradbového
múru mestského opevnenia – objekt
1/2016. Koruna bola zachytená na
úrovni cca 151,55-151,55m.n.m. Na
stavbu použili lomový kameň a ako
spojivo piesčitovápennú maltu šedej
farby. Hrúbka muriva je 2,1m, základová škára muriva vo východnom
reze bola zachytená na úrovni cca
151,31m.n.m.
Objekt 14/2016, zemný val opevnenia bol v sonde S9/2016 identifikovaný iba čiastočne v rámci rezov.
Vrstva spraše (vrstva č.9) zemného valu bola zachytená na úrovni
151,83m.n.m a vrstva č.10 zemného valu bola zistená na úrovni cca
151,31m.n.m. Následne sme v úrovni cca 151,00m.n.v. zachytili podložie - spraš.
Sonda S10/2016
Základové murivo hradbového
múru mestského opevnenia – objekt 1/2016. Koruna hradbového
múru bola zachytená na úrovni cca
146,67-146,59 m.n.m. Na stavbu
použili lomový kameň a ako spojivo
piesčitovápennú maltu šedej farby. Hrúbka základového muriva je
2,1m, základová škára sa nachádza
na úrovni asi 146,29 m.n.m.. Zákla-

dové murivo hradbového múru sme
nezachytili v plnom profile v rámci
celého pôdorysu sondy S10/2016,
ale iba vo východnej časti pôdorysu
sondy. V západnej časti sondy bolo
základového murivo hradbového
múru rozobraté a v západnom reze
viditeľné len ako negatív pôvodného
základu. Petrografická analýza muriva potvrdila fylity, kremence, tmavosivé krinoidové a kalové vápence
a svetlosivé kalové vápence.

východnou nárožnou vežou. Úsek
hradieb bol pravdepodobne v dobe,
keď asanovali Lovčickú bránu, t.j.
okolo roku 1862, už dávnejšie rozobratý. Funkcia priestoru v mieste
zaniknutej hradby sa postupne od r.
1782 menila zo záhrady pri bývalom
klariskom kláštore (v tom čase už
vojenskej, neskôr mestskej nemocnici) až na mestský amfiteáter, ktorý sa tu začal budovať koncom 50.

rokov 20. storočia. Úsek mestského
opevnenia medzi Lovčickou bránou
a juhovýchodnou nárožnou vežou
bol v ideálnej osi v smere západ
–východ dlhý 98m. Hranica inundačného pásma potoka Trnávka
v lokalite mestský amfiteáter zistená
nebola.
Prvky mestského opevnenia zistené pri archeologickom výskume
v zaniknutom úseku medzi Lovčic-

Mestsk pamiatková
Mestská
pamiatkov rezervá
rezerv cia
Trnava – Františ
Františk
šká
kánska ulica, ulica
Zelený kríč
kríč
íčok
ok a SZ vežža
a mestsk
mestské
ého
opevnenia, parcely čč.136/1, 137,
8808/2,3
Archeologický výskum sa sústredil na torzo severozápadnej
nárožnej veže. (obr.11) Zo štyroch
pôvodných nárožných veží mestského opevnenia sa zachovali tri v nadzemných murivách a skúmaná severozápadná bola v minulosti zbúraná.
S výnimkou tejto severozápadnej
nárožnej veže situovanej v priečelnej polohe, boli ostatné veže orientované v polohe diagonálnej.
Severozápadnú nárožnú vežu
sme identifikovali v sondách S1/
2016, S2/2016 a S 4/2016. Z hľadiska lokalizácie najucelenejší pohľad
na skúmaný objekt poskytla nálezová situácia v sonde S4/2016.
Sonda S4/2016
je umiestnená na parcele
č.8808/2, na ulici Zelený kríčok v dotyku s nadzemným torzom zaniknutej severozápadnej nárožnej veže
mestského opevnenia. Identifikovaný objekt 1/2016 – základové murivo severozápadnej nárožnej veže
mestského opevnenia. (obr.12)
Výskum odokryl západné nárožie
veže, predsunuté pred vlastnú líniu hradbového múru, s korunou
na úrovni 147,74m.n.m v centrálnej
časti sondy. Základová škára južnej
steny veže bola zistená na úrovni
146,34m.n.m. Petrografická analýza muriva severozápadnej nárožnej
veže potvrdila fylity, kremence, tmavosivé krinoidové a kalové vápence
a svetlosivé kalové vápence.
Analýzou severného profilu sondy sa tiež ukázalo, že hmota veže
je vsadená do širšej stavebnej jamy,
ktorú vyhĺbili do už existujúceho
zemného valu. (obr.12,13)

Obr. 11. Františkánska ulica – Zelený kríčok – severozápadná veža mestského opevnenia, celková situácia sond S1-4/2016, autor zamerania: J. Valach a M. Koma

Vyhodnotenie a záver
V lokalite amfiteáter – Halenárska ulica na parcele č.496 sa archeologický výskum sústredil na úsek
zaniknutého mestského opevnenia
medzi Lovčickou bránou a juho-

Obr. 12. Františkánska ulica – Zelený kríčok – severozápadná veža mestského
opevnenia, S 4/16, parcela č.8808/2,3, základové SZ veže, pohľad od juhu,
foto: B. Lesák.
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kou bránou a juhovýchodnou nárožnou vežou možno väčšinou stotožniť
s prvou stavebnou fázou pozostávajúcou z výstavby štvorcových murovaných veží mestského opevnenia
(t.j. juhovýchodnej nárožnej veže
a Lovčickej brány) a z výstavby
zemného valu opevnenia v území
medzi Lovčickou bránou a juhovýchodnou nárožnou vežou. Základným preukázaným zistením v teréne
bola skutočnosť, že objekt 1/2016 hradbový múr mestského opevnenia
postavili do už existujúceho zemného valu. Dôležitou je tiež informácia, vzťahujúca sa na zemný val.

Zachoval sa kontinuálne (ako vidno v rámci rezov sondami S5/2016
a S6/2016) v dĺžke cca 9,6m, v polohe jeho päty do výšky 1,2m. Pred
murovanú hradbovú stenu vystupoval zemný val smerom na juh 6,4m
a následne pod uhlom približne 30
stupňov klesal smerom na juh do
telesa priekopy. Podľa interpretácie
odkrytých profilov, ich morfologických vlastností, interpretácie antropických artefaktov a makrozvyškov
v analyzovaných vzorkách v spodnej časti sondy bol vo východnej
i západnej stene zachytený zvyšok
staršej subfosílnej, pôvodnej tmavej

Obr. 13. Františkánska ulica – Zelený kríčok – severozápadná veža mestského
opevnenia, S4/16, pôdorys, základové murivo severozápadnej nárožnej veže a
rez zemným valom opevnenia, autori fotogrametrie: M. Fraštia a M. Marčiš.

Obr. 14. Františkánska ulica – Zelený kríčok – severozápadná veža mestského
opevnenia, S4/16, rez C-C´, kontakt veže s hradbovým múrom, autori fotogrametrie: M. Fraštia a M. Marčiš.
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molickej karbonátovej pôdy ( vrstva
č.13). Vrstva bola relatívne chudobná na makrozvyšky, zatiaľ čo tmavá
štruktúrna zemina nad ňou už obsahovala jednoznačné doklady osídlenia, intenzívneho využívania, resp.
kultivácie priestoru (uhlíky, valúniky, zuhoľnatené semená). Prítomnosť riečneho štrku, ale aj ojedinelé
nálezy ulít aluviálnych mäkkýšov
(Vitraea
Vitraea crystallina ) poukazujú na
reálnu možnosť prítomnosti zeminy
z blízkeho alúvia, ktorú mohli použiť
pri úpravách terénu. Najvrchnejšia
časť tejto pôdy bola pravdepodobne
porušená alebo prenesená ( vrstva
spraše). Každopádne táto zemina
mala rozdielnu štruktúru, bola značne uľahnutá a obsahovala relatívne
najviac antropických artefaktov, vrátane drobného štrku a úlomkov prepálených črepov. Pokiaľ ide o genézu tejto pôdy, do úvahy prichádzajú
dve hypotézy : 1. ide o okyptený a
antropicky pretvorený zvyšok pôvodnej geneticky zrelej pôdy typu
černozem, alebo 2. o geneticky relatívne mladú pôdu na umelom antropickom reliéfnom tvare (stredoveký
zemný val), vyvinutú z karbonátovej
spraše s prímesou aluviálnych hlín,
kde tmavá farba a molický charakter humusových vrstiev môže byť do
značnej miery aj výsledkom prímesi
humóznej aluviálnej zeminy, sídelných aktivít a kultivácie návršia.11
S druhou stavebnou fázou je spojená výstavba hradbového múru.
Novodobé úpravy terénu spôsobili, že reálne bolo základové murivo
hradbového múru zachytené archeologickým výskumom iba v celkovej
dĺžke 47m, z toho pri juhovýchodnej
nárožnej veži v dĺžke 7m a od Lovčickej brány na východ v dĺžke 40m.
Línia hradbového múru dôsledne
kopírovala geomorfológiu pôvodného terénu, ktorý v tejto východnej
časti MPR Trnava tvorila vyvýšenina, klesajúca od východu na západ
, k inundačnému terénu potoku Trnávka. Pokým základová škára základového muriva hradbového múru
pri juhovýchodnej nárožnej veži sa
nachádzala na úrovni 151,8m.n.m.,
tak základová škára základového
muriva hradbového múru v kontakte
s Lovčickou bránou sa nachádzala
na úrovni 144,4m.n.m. Prevýšenie medzi týmito najvzdialenejšími
bodmi v rámci úseku mestského
opevnenia, podľa kritéria založenia
základovej škáry, tak dosahovalo
7,4m.
V lokalite Františkánska ulica, ulica Zelený kríčok, parc.č.136/1, 137,
8808/2,3 sa archeologický výskum
sústredil iba na priestorovú lokalizá-

Severozápadná nárožná veža je
v rámci trnavského opevnenia jediná, ktorá stojí v priečelnej polohe
voči hradbovému múru, t.j. jej západné nárožie, je predsunuté pred
hradbový múr. Z nálezovej situácie
vyplynulo, že ju postavili do už existujúceho zemného valu opevnenia.
A následne pokračovala výstavba
hradbového múru (druhá staveb-

ná fáza). Predpokladáme, že až do
začiatku 19. storočia bol k nárožnej
veži z intravilánu mesta voľný prístup, t.j. že nebola súčasťou žiadnej
súkromnej parcely. K jej demolácii
a rozobratiu dochádza spolu s demoláciou tzv. Hornej mestskej brány
v roku 1820. Vtedy terén okolo severozápadnej nárožnej veže upravili
a zvýšili a až v 19. storočí sa stala

súčasťou súkromnej parcely. Zatiaľ
sú to však iba základné poznatky
o tejto veži. Jej plošný odkryv, resp.
odkryv toho, čo z nej zostalo, je v
pláne 2. etapy archeologického výskumu v roku 2017.
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Die untergegangenen Abschnitte der
Stadtbefestigung im Areal des Freilichttheaters und des nordwestlichen
Eckturms in Trnava/Tyrnau - Ergebnisse der ersten Etappe der archäologischen Grabung
Die Abschnitte der untergegangenen
Stadtmauer im Areal der Freilichtbühne
und der untergegangene nordwestliche
Eckturm sind Teil eines Ensembles von
Denkmalobjekten, des nationalen Kul-

turdenkmals - Stadtbefestigung. Ziel der
1. Etappe der archäologischem Grabung
war es, auf dem Gelände des städtischen
Freilichttheaters mit Hilfe lokaler Sonden
die Reste der untergegangenen Architektur der Befestigungsanlage, den Umfang
der Grundmauern und dem darüberliegenden Mauerwerk, die äußeren und
inneren Mauerfluchten und den Umfang
des Erhaltungsstandes des geschütteten
Walls sowie auch die Dokumentierung der

grundlegenden Stratigrafie zu bestimmen.
Im Raum des nordwestlichen Eckturms
sollten wir uns auf die Feststellung des
Umfangs der der Erhaltung seiner Masse
im Grundriss konzentrieren.
Im der Standort Freilichttheater - Halenárska Straße konzentrierte sich die archäologische Grabung auf den Abschnitt
der untergegangenen Stadtbefestigung
zwischen dem Lovčikov Tor und dem
südöstlichen Eckturm. Die Funktion die-
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ses Raumes der untergegangenen Be- in einem Winkel von ca. 30° in Richtung
festigung wandelte sich seit 1782 allmäh- Süden in den Körper des Wallgrabens ab.
lich von einem Garten in das städtische
Mit der zweiten Bauphase (2./3 - 3.3
Freilichttheater, mit dessen Bau hier am
des 14. Jh.) ist der Bau der BefestiEnde des 50er Jahre des 20.Jh. begon- gungsmauer verbunden. Die neuzeitlinen worden ist. Der Abschnitt der Stadt- chen Gestaltungen des Terrains hatten
befestigung zwischen dem Lovčikov Tor
zur Folge, dass der Grundabschnitt der
und dem südöstlichen Eckturm betrug in
Befestigungsmauer nur in einer Gesder idealen Achse in Richtung West-Ost
amtlänge von 47 m erfasst wurde, davon
die Länge von 98 m.
beim südöstlichen Turm in einer Länge
Die erste städtische Befestigung in dem
von 7 m und vom Lovčikov Tor ab nach
untergegangenen Abschnitt zwischen
Osten in einer Länge von 40 m. Während
dem Lovčikov Tor und dem südöstlichen
die Sohlfuge der Befestigungsmauer beim
Eckturm lässt sich meistens mit der er- südöstlichen Eckturm auf dem Niveau von
sten Bauphase der Befestigung (vor der 151,8 m ü. d. M. liegt, liegt die Sohlfuge
Mitte des 13. Jh. bis in die 70er Jahre des
im Kontakt mit dem Lovčikov Tor auf dem
13. Jh.) feststellen, als der Bau der vierec- Niveau von 144,4 m ü. b. M. Der Anstieg
kigen Türme erfolgte, d. i. der südöstliche
zwischen beiden Punkten erreichte also
Eckturm und das Lovčikov Tor sowie der
7,4 m.
Bau des Erdwalls zwischen ihnen. Die
Am Standort Františkanska Straße
grundlegende Feststellung im Terrain war - Straße Zelený kríčok, hat sich die archäodie Tatsache, dass Objekt 1/2016 - die
logische Grabung nur auf die StandortMauer der Stadtbefestigung- in den be- lokalisierung des eigentlichen nordwestreits bestehenden Erdwall hinein errichtet
lichen Eckturms der Stadtbefestigung
worden ist. Wichtig ist auch eine Informa- konzentriert.
tion, die sich auf der Erdwall bezieht, der
Der nordwestliche Eckturm ist im
unbeschädigt auf einer Länge von 9,6 m
Rahmen der trnavaer Befestigung der
erhalten ist und auf dem „Fuß“ des Erdwa- einzige, der in Frontlage zur Befestills bis in eine Höhe von 1,2 m. Vor der Be- gungsmauer steht, d. h. seine westlifestigungsmauer in Richtung Süden stieg
che Ecke ist der eigentlichen Befestider Wall 6,4 m an und sank anschließend
gungsmauer vorgezogen. Aus der

Fundsituation hat sich ergeben, dass er
in den bereits bestehenden Erdwall der
Befestigung hinein errichtet worden ist. In
diesem Abschnitt kam es im Unterschied
zum Rest der Befestigung zu einer Änderung der Baufolge dadurch, dass der
Erdwall später errichtet wurde, in den
der nordwestliche Eckturm nachträglich
eingefügt worden ist (erste Bauphase),
der die 2. Phase mit der Errichtung der
Befestigungsmauer folgte. Wir nehmen
an, dass bis zu Beginn des 19. Jh. vom
Ortsgebiet der Stadt aus ein freier Zugang
zum nordwestlichen Eckturm möglich war,
weil dieser nicht Teil einer privaten Parzelle gewesen ist. Zu seinem Abriss kam es
im Jahre 1820 zusammen mit dem Abriss
des oberen Stadttors. Damals wurde das
Terrain um den nordwestlichen Eckturm
herum umgestaltet und erhöht und wurde
im 19. Jh. Teil einer Privatparzelle. Vorläufig legen wir nur die grundlegenden
Erkenntnisse über diesen Turm vor. Die
Freilegung seiner Gesamtfläche ist erst in
der 2. Etappe der archäologischen Grabung geplant, die 2017 erfolgen soll.

Abb. 7. Halenárska Straße - FreilichttheAbbildungen
ater, S6/16, Schnitte durch den Erdwall AAbb. 1. Städtischen Denkmalreserva-A´und B-B´, Autoren der Fotogrammetrie:
tion, Lage der räumlichen Beziehungen.
M Fraštia u. M. Marčiš.
Legende: Standort 1: Halenárska
Abb. 8. Halenárska Straße - FreiStraße - Freilichttheater, Parz. Nr. 496/1,
lichttheater, S7/16, Objekt 1/16 - BefestiStandort 2: Františkánska Straße - Straße
gungsmauer, Blick von Osten, Foto: B.
Zelený kríčok - nordwestlicher Turm der
Stadtbefestigung, Parz. Nr. 137, 8808/2,3. Lesák.
Abb. 9. Halenárska Straße - FreiAbb. 2. Halenárska Straße - Freilichttheater, S8/16, Objekt 1/16 - Befestilichttheater, Gesamtsituationder Sonden
S1 - 11/16, in der Vermessung gekennze- gungsmauer, Blick von Norden, Foto: B.
Lesák.
ichnet: B. Lesák .
Abb. 10. Halenárska Straße - FreiAbb. 3. Halenárska Straße - Freilichttheater, Sonde S1/16, Objekt 1/16 - Befesti- lichttheater, S8/16 - Schnitt durch Objekt
gungsmauer, Blick von Westen, Foto: B. 1/16 - Befestigungsmauer und südöstlichen Eckturm, Autoren der FotogrammetLesák.
rie: M Fraštia u. M. Marčiš.
Abb. 4. Halenárska Straße - FreiAbb. 11. Františkánska Straße - Straße
lichttheater, S2/16, Objekt 1/16, Befestigungsmauer, Blick von Norden, Foto: B. Zelený kríčok - nordwestlicher Turm der
Stadtbefestigung, Gesamtsituation der
Lesák.
Abb. 5. Halenárska Straße - Freilichtthe- Sonden S1-4/2016, Autor der Vermessung: J. Valach u. M. Koma.
ater, S6/16 - Befestigungsmauer, Blick
Abb. 12. Františkánska Straße - Straße
von Süden, Foto: B. Lesák.
Zelený kríčok - nordwestlicher Turm der
Abb. 6. Halenárska Straße - FreiStadtbefestigung, S 4/16 Parz. Nr. 8808/
lichttheater, S6/16 - Befestigungsmauer
und Schnitt durch den Befestigungswall, 2,3, nordwestlicher wesentlicher Grund
Autoren der Fotogrammetrie: M Fraštia u. des Turms, Blick von Süden, Foto: B. Lesák.
M. Marčiš.

Abb. 13. Františkánska Straße - Straße
Zelený kríčok - nordwestlicher Turm
der Stadtbefestigung, S4/16, Grundriss,
Grundmauer des nordwestlichen Turms
der Stadtbefestigung und Schnitt durch
den Erdwall der Befestigung, Autoren der
Fotogrammetrie: M Fraštia u. M. Marčiš.
Abb. 14. Františkánska Straße - Straße
Zelený kríčok - nordwestlicher Turm der
Stadtbefestigung, S4/16, Schnitt C-C´,
Kontakt des Turms mit der Befestigungsmauer, Autoren der Fotogrammetrie: M Fraštia u. M. Marčiš.
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Zuzana Rábiková

N

Vlastnícke vzťahy k meštianskemu domu na Štefánikovej
ulici č. 3 v Trnave od 16. storočia do 1. pol. 20 storočia

apriek tomu, že Trnava má zachovaných niekoľko desiatok
meštianskych domov, ktorých stavebný vývoj možno dokladovať už
od stredoveku, len o veľmi malom
počte z nich poznáme aj širšie historické súvislosti – teda o ich majiteľoch a ich sociálnom zaradení, profesionálnom postaveníí a podobne.
Pritom história objektov - tá stavebná - je úzko spojená s ich majiteľmi,
keďže konkrétne osoby mnoho razy
zanechali na nich nezmazateľnú
stopu. Treba si tiež uvedomiť, že
vlastný meštiansky dom a jeho majitelia netvorili samostatnú uzavretú
jednotku, ale boli tvorcami sociálnej
štruktúry mesta, podieľali sa na jeho
hospodárskom a politickom vývoji,
dostávali sa do vzájomnej interakcie
a teda sú súčasťou histórie mesta.
Archívny výskum, ktorého cieľom
je identifikácia majiteľov určitého
objektu, sa opiera v prvom rade
o daňové registre.1 Tie sú v Trnave zachované už od 16.storočia
a predstavujú jednu zo základných
účtovných agend mesta. Do nich
boli zapisovaní majitelia jednotlivých domov, výška dane, ktorú boli
povinní zaplatiť od nehnuteľnosti,
tiež od poľností a zvierat k nej patriacich, ale aj od remeselnej činnosti majiteľov ako aj podnájomníkov
domu.
Dom na Štefánikovej ul. 3 (obr.1)
sa uvádza v daňových registroch v
2. mestskej štvrti hneď vedľa mest-

ského domu pod vežou (domus civitatis sub turri). Vďaka tejto polohe sa
dajú celkom spoľahlivo identifikovať
vlastníci objektu už od 16.storočia.
Obdobie 16. storočia spracovala v
rámci topografie mesta Trnavy už
Mária Botťánková,2 a na jej prácu
nadviazal tento archívny výskum. V
daňových knihách Trnavy tak možno vlastníkov domu sledovať prakticky už od uvedeného obdobia.
Z výsledkov architektonicko - historického výskumu Jaroslavy Žuffovej3 vyplýva, že meštiansky dom
na Štefánikovej ulici č. 3 vznikol
už v gotike ako prízemná stavba.
Z tohto obdobia sa do dnešných dní
zachovala v takmer pôvodnom stave pivnica a najmä reprezentačné,
tzv. panelové priečelie so štvoricou
vysokých lomených okien vo vrchole doplnených dymným okienkom.
V renesancii bola stavba prebudovaná na jednoposchodový dom,
pričom na fasáde pribudli dnes už
neexistujúce dva arkiere. V tomto
období pozostával objekt z uličného
a dvoch hĺbkových dvorových krídel.
V 2. polovici 17. storočia vytvorili
v uličnom krídle v krajnej severnej
miestnosti lunetovú klenbu s unikátnou štukovou figurálnou a rastlinnou ornamentikou. Až do 30. rokov
20. storočia bol meštiansky dom
stále jednoposchodový s výrazom
prežívajúcim z baroka, až noví majitelia v roku 1930 nadstavili uličné
krídlo o ďalšie poschodie a zároveň

ho prefasádovali do funkcionalistického výrazu. V 2.pol. 20. stor. bol
objekt znehodnotený rôznymi utilitárnymi zásahmi a najmä odstránením dvorových krídel.
Okrem stredovekej pivnice a
panelového priečelia je určite najhodnotnejšou časťou klenba prekrývajúca severnú miestnosť pri
ulici. Výskum potvrdil, že tehlová
klenba, pokrytá bohatou štukovou výzdobou, bola vbudovaná
do miestnosti dodatočne. V jej vrchole je vo vysokom reliéfe vymodelovaný veniec, pozostávajúci z
ovocných plodov hrušiek, citrónov
a hroznových strapcov, medzi ktoré sú vložené listy. Vnútro venca
vypĺňa erb.(obr.2) I ďalšie plochy
klenby sú vyplnené festónmi kvetín,
ovocia a zeleniny. Okrem rastlinnej
ornamentiky výzdobu dopĺňajú štyri
figúry stojaceho orla na okraji mušle s naširoko roztiahnutými krídlami
a výrazným zobákom. Takáto bohatá dekorácia klenby profánneho
charakteru predstavuje ojedinelý
prípad v meštianskej architektúre a
radí sa do okruhu tvorby talianskych
štukatérov 17. storočia pôsobiacich
v meste v súvislosti s výstavbou
univerzitného kostola.4
Majiteľ erbu, ktorý sa nachádza
v strede klenby, nebol doteraz bádateľmi identifikovaný. Práve z druhej polovice 17.storočia, do ktorej
sa kladie vznik štukovej výzdoby, sa
nám relevantné písomné pramene

Obr. 1. Meštiansky dom na Štefánikovej ulici č. 3 v Trnave, foto: archív Krajského pamiatkového úradu Trnava.
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Obr. 2. Erb na klenbe v severnej miestnosti uličného krídla, foto: J. Žuffová.
zachovali len torzovito.5 Zámerne
na to upozorňujeme na tomto mieste, lebo i keď sa ani nám spoľahlivo
nepodarilo majiteľa erbu identifikovať, chceme predostrieť možné interpretácie.
Blazón erbu je nasledovný: vo
vrcholnorenesančnom štíte po pažiti doľava kráčajúci dvojchvostý
lev držiaci v predných labách utrhnutú ratolesť, ktorej spodná časť
trčí z pažite za levom. Na štíte je
položená mrežovaná a korunovaná
prilba. Klenotom je vyrastajúci lev s

Obr. 3. Pečať Jána Kinigha z r.1650,
foto: F. Federmayer.
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ratolesťou ako v štíte. Po stranách
štítu splývajú rozvilinové prikrývadlá
v podobe akantových listov.
Lev patrí v heraldike medzi dominantné znamenia a práve jeho
početný výskyt sťažuje identifikáciu
nositeľa erbu.6 Meštianska heraldika zažíva v 1. pol. 17 stor. rozkvet.
Šľachta sa sťahuje do miest, kde sa
začína venovať obchodu, remeslám,
ale neprestáva používať rodový erb.
Na druhej strane mešťania si podľa vzoru šľachty vytvárajú vlastné
erby, ktoré si neskôr v mnohých
prípadoch nechávajú potvrdzovať
armálnou listinou, čím sa de iure dostávajú na úroveň šľachty.7 Situácia
v Trnave bola podobná: v 17. storočí societu mesta výrazne ovplyvňuje
sídliaci ostrihomský arcibiskup spolu
s kapitulou. Kanonici sú vlastníkmi
viacerých domov na dnešnej Kapitulskej ulici, okrem nich sa v meste
etabluje nová univerzita, ktorej študenti pochádzajú aj z radov šľachty.
V neposlednom rade do society pribúdajú aj predstavitelia vyššej i nižšej šľachty, ktorí si tu kupujú domy,
o čom máme záznamy v daňových
knihách. Ale ako to dosvedčujú cir-

kevné matriky, zúčastňujú sa na celom spoločenskom živote v meste ženia sa tu a privádzajú deti na svet.
A práve v opačnej pozícii sú najbohatší mešťania - patriciát, mnoho
razy s oveľa väčším majetkom, ktorí
ale v hierarchii stoja o úroveň nižšie
ako prichádzajúca šľachta a tak sa
jej snažia vyrovnať používaním erbu
a neskôr aj prijatím do šľachtického
stavu.
Toto všetko vplýva na početnosť
výskytu erbov v mestskom prostredí.
Heraldik Frederik Federmayer8
stotožnil erb v dome na Štefánikovej
ul.3 s erbom trnavského rodu Kinigh,
ktorý pôsobil v Trnave počas celého
17. storočia a jeho členovia zastávali najvyššie posty v riadení mesta
- boli richtári a senátori. (obr.3) Najvýznamnejším z nich bol Ján Kinigh
(Joannes Kinigh, Königh). Už v roku
1645 ho máme doloženého vo funkcii mestského notára, ako richtár vystupuje v rokoch 1653, 1656, 1659,
1674,1675.9 V roku 1630 máme vo
funkcii richtára doloženého Vavrinca
Kinigha, aj keď bližšie nepoznáme
jeho rodinné vzťahy s Jánom (otec,
syn, alebo brat). Ján Kinigh mal za
manželku Juditu Levay.10 V Trnave
sa im narodili 3 deti- Anna Mária
(1665), Imrich (1667) a Alexander
(1670).11 Ján Kinigh niekedy pred
rokom 1680 zomiera, keďže v polovici tohto roka sa vdova Judita Levay druhýkrát vydáva.12 V matrike
je už zapísaná ako urodzená pani
(generosa domina), čo označuje
nižší stupeň šľachtictva. V súpise
šľachty Bratislavskej stolice z roku
1650 je zaznačený Ján Kinigh z Trnavy.13 Kinigovci teda patrili medzi
šľachticov, ale nepoznáme ich armálnu listinu, a ich erb je známy
len z ich písomnej korešpondencie.
V erbovej pečati je možné vidieť
dvojchvostého leva nesúceho ratolesť. Pri porovnaní s erbom na klenbe domu je vidieť hneď niekoľko
rozdielov: predovšetkým v pozícii
leva, ktorý je na klenbe domu obrátený doľava, za chrbtom má spodnú
časť z odtrhnutej ratolesti, ktorú nesie v labách.
Pri takejto identifikácii erbu však
nastáva jeden zásadný problém,
nikto z rodu Kinigh nebol vlastníkom meštianskeho domu na Štefánikovej ul. 3. Predpokladáme ale,
že majiteľ domu by si do takto exponovanej polohy (na klenbu) dal
vyobraziť erb iba v prípade, že by
sa ním chcel prezentovať navonok,
chcel obrazne povedané na večné
veky zaznamenať svoju nobilitáciu.
Iba v takomto prípade by bol ochotný vynaložiť veľké úsilie, aby zlákal

talianskych štukatérov na takúto
prácu, čo si určite vyžiadalo nemalé
finančné prostriedky.
Predostierajú sa nám dve možnosti ako si vysvetliť túto situáciu.
V polovici 17. storočia bol dom vo
vlastníctve rodiny Kolhoffer. Najprv
ho vlastnil Peter Kolhofer, neskôr
vdova po ňom a nakoniec dedičia.14
V daňových knihách ešte aj po 10
rokoch, už po zmene vlastníctva objektu je dom zapisovaný ako domus
Kolhoferiana – Kolhoferov dom.15
Muselo ísť teda o významnú rodinu v meste. Škoda len, že po nej
nezostali v archívnych prameňoch
žiadne údaje. Nevieme či a akým
spôsobom sa podieľali na fungovaní mesta, do akej sociálne skupiny
patrili a aké boli ich rodinné zväzky.16
Prvým vysvetlením vyššie uvedenej situácie by mohol byť príbuzenský pomer Kinigovcov a Kolhoferovcov (boli švagrovia). Bezpečne
vieme, že Kinigovci boli šľachtici, ale
nepoznáme ich erbovú listinu a teda nevieme, akí presne boli adresáti
listiny, či sa udelenie erbu a povýšenie do šľachtického stavu vzťahovalo len na pokrvných príbuzných
rodu Kinigh, alebo bolo rozšírené
aj na širšie príbuzenstvo, napr. na
Kolhoferovcov. To by vysvetľovalo podobnosť erbov na pečati Jána
Kinigha a na klenbe domu. A nejednotnosť v tomto prípade vo figúre
leva by sa dala pripísať osobnému
umeleckému stvárneniu a tiež temperamentu talianskeho štukatéra.
Druhým vysvetlením ale je, že
ide o dva rozdielne erby a teda
o dve rôzne osobnosti, ktorých erby
sú síce podobné, ale len preto, ako
už bolo spomenuté vyššie, že sa
lev tešil v heraldike veľkej obľube.
V tomto prípade ale stále nebude
spoľahlivo doriešené, či erb na klenbe meštianskeho domu patrí rodine
Kolhofer, či inému z radu vlastníkov.
Podotýkame, že Kolhoferovci nie sú
zapísaní v súpise šľachty Bratislavskej stolice z roku 1650, a ani oni,
ani ďalší z vlastníkov, nie sú zaznamenaní v žiadnych genealogických
či heraldických príručkách.
Doteraz preskúmané archívne
pramene nám teda nepriniesli definitívnu odpoveď na otázku identifikácie majiteľa erbu, ale zostáva veriť, že v budúcnosti sa v rámci iných
písomností alebo korešpondencie
s okolitými mestami nájde taký písomný prameň, ktorý bezpečne doloží identifikáciu tohto erbu.
Pri pohľade na menoslov majiteľov meštianskeho domu by sa mohlo
zdať, že vlastníctvo prechádzalo v
priebehu desaťročí rukami rôznych

rodov a rodín. Avšak pri podrobnejšom výskume môžeme konštatovať,
že len v pár prípadoch sa uplatnil
predaj nehnuteľnosti bez rodinnej
príbuznosti. Inak sme sa stretli len s
posunom na pozícii vlastníka v rámci príbuzenskej postupnosti.
Prvým dokladom na takúto príbuzenskú zmenu je Juraj Šomodi.
(obr.4) Prvýkrát je v daňových registroch zaznačený už v roku 1594
ako ďalší z obyvateľov domu na
Štefánikovej ul.3, pričom vlastníkom v uvedenom roku bol Benedikt
Baraňaj. Daňové registre k roku
1599 zaznamenávajú ako povinného platcu dane už vdovu po Benediktovi Baraňajovi spolu so synom
Jurajom Šomodim, ktorý sa však
stáva výlučným vlastníkom domu
až od roku 1601.17 Z genealogických tabuliek vyplýva, že vdova
po Benediktovi Baraňajovi bola prvýkrát vydatá za istého Šomodiho
a z tohto manželstva pochádza
práve syn Juraj Šomodi. V minulosti
bola smrť bežnou súčasťou života,
a tak keď jeden z manželov zomrel,
či už pri pôrode manželka, či pre
chorobu, alebo z inej príčiny, druhý
z partnerov nezostával dlho sám.
Matriky nám vydávajú svedectvo,
že za krátky čas vdova, alebo vdovec uzatvárajú nový zväzok. Išlo
pritom hlavne o praktické dôvody,
ako zabezpečiť ochranu majetku,
sirôt zo strany nového partnera, ale
aj zabezpečiť novú gazdinú a hospodárku do domu v osobe novej
manželky. V neposlednom rade
mohol byť dôvodom i spoločenský
status. Takýto osud teda postihol
aj nám podľa mena neznámu ženu,
ktorá v písomných prameňoch vystupuje len ako „vdova po Benediktovi Baraňajovi“. Bola teda dvakrát
vdovou a kým sa jej syn Juraj Šomodi nestal vlastníkom meštianskeho
domu, bola v daňových knihách zapísaná ako majiteľka. Mária Botťánková vo svojej topografii, od ktorej
sme prevzali najstarších známych

Obr. 4. Genealogická tabuľka rodov
Šomodi – Baraňaj.
vlastníkov meštianskeho domu na
Štefánikovej 3, zaznamenala k roku
1558 popri iných troch menách ako
vlastníkoch domu aj istého Matiáša
Somoghy- ho.18 Keďže z tohto obdobia nemáme zachované matriky
môžeme len uvažovať nad tým, či
išlo o manžela neskoršej „vdovy
po Benediktovi Baraňajovi“ alebo
o najbližšieho príbuzného jej prvého
manžela – otca. Ak by sa dokázala
takáto rodinná príbuznosť znamenalo by to, že rodina Šomodiovcov
(cez vdovy a synov) vlastnila objekt
od roku 1558 až do roku 1624, pričom ani Benedikt Baraňaj napriek
tomu, že je 20 rokov zapisovaný
v daňových knihách ako vlastník,
neprerušil túto rodovú niť.
Nevieme, za akých okolností sa
majiteľom meštianskeho domu stal
Peter Kolhoffer. Cirkevné matriky
sú zachované až od roku 1650, aj to
neúplne pre druhú polovicu 17. storočia, a tak nevieme, aké boli jeho
najbližšie pokrvné zväzky. V 80.
rokoch 17. storočia sú v daňových
knihách zapísaní viacerí vlastníci
meštianskeho domu, o ktorých nevieme nič bližšie. To sa mení v roku 1691, kedy sa novým majiteľom
stáva Fridrich Fabiáni.19 (obr.5)
Jeho manželku poznáme len podľa
krstného mena - Marínka (Marinca).
Fridrich Fabiáni zomiera niekedy
v roku 169720 a o tri roky neskôr
vstupuje vdova po ňom do nového manželského zväzku s Jurajom Matulníkom, tiež s vdovcom.21
Marínka prežila aj svojho druhého
manžel, a tak sa v daňových knihách objavuje hneď dvakrát, raz
vystupuje ako vdova po Fridrichovi
Fabianim a druhý krát po Jurajovi

Obr. 5. Genealogická tabuľka rodov Fabiani – Petrikovič.
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Obr. 6. Genealogická tabuľka rodov Lieb – Hoffman.
Matulníkovi. Z manželstva s Fridrichom Fabianim sa jej narodila dcéra
Katarína. Aj Katarína Fabiáni bola
dvakrát vydatá, jej prvé manželstvo bolo pravdepodobne bezdetné
(respektíve deti zomreli v detskom
veku), ale z druhého s Jánom Petrikovičom sa narodila dcéra Anna.
Keď matka Kataríny- Marínka niekedy v roku 1719 zomiera, vystupuje
v daňových knihách ako majiteľka
domu Katarína, ale už ako vdova po
Jánovi Petrikovičovi.22 Tento stav až
do svojej smrti roku 1756 nezmenila.
Jej dcéra Anna Petrikovičová si v roku 1738 zobrala za manžela Pavla
Richtera mydlára,23 a novomanželia
zostali bývať v spoločnej domácnosti s Katarínou. Takýto stav trval len
pár rokov, lebo niekedy pred rokom
1747 Anna zomiera. Dozvedáme sa
o tom sprostredkovane z testamentu
jej matky - Kataríny rodenej Fabiáni,
ktorý spísala dňa 16.3.1747.24 Podľa jej poslednej vôle chcela byť pochovaná vedľa svojej dcéry na cintoríne pri Kostole sv. Mikuláša. Anna
s Pavlom Richterom mali tri deti
a Katarína ich v testamente nežne
nazýva - Jurko, Anička a Terezka.
Práve im a Pavlovi Richterovi poručila svoj dom. Katarína však zomrela
až o deväť rokov neskôr v roku 1756
ako sedemdesiatročná.25 Po tomto
roku je ako daňovník zapísaný už
Pavol Richter.26 Katarínou, ktorá zostala bývať v rodičovskom a teda aj
svojom rodnom dome až do svojej
smrti, sa ukončila držba meštianskeho domu na Štefánikovej ul. 3 rodinou Fabiáni, ktorá ho vlastnila od
roku 1691 do 1756.
Pavol Richter sa ešte v roku 1747
druhýkrát oženil s Annou Korpášovou.27 Vlastníkom sledovaného
domu bol však len tri roky, keďže
v apríli roku 1760 ho predáva za
2000 zlatých Jozefovi Liebovi a jeho
manželke Anne Mária Perdesz.28
Týmto predajom sa dom stáva na
niekoľko desaťročí majetkom rodiny
Lieb.(obr.6)
Anna Mária Perdesz nebola Lie36
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bovou prvou manželkou, do spoločného zväzku vstupovali obaja roku
1758 už ako vdovci.29 Jozef Lieb
pochádzal z Bratislavy. Bol obchodníkom a za trnavského mešťana bol
prijatý 16. augusta 1755.30 Z tohto
zväzku sa narodilo niekoľko detí, ale
väčšina z nich, ako to dosvedčujú
matriky, zomrela ešte v detskom veku.31 Dospelosti sa ale dožila dcéra
Anna, ktorá si za manžela zobrala
Antona Hoffmana. Anton prišiel do
Trnavy z Čiech, niekedy pred rokom 1765, keďže v uvedenom roku
9. augusta bol prijatý za trnavského mešťana.32 V matrike bol k jeho
menu poznačený údaj, že je vyslúžilý vojak. Po smrti Jozefa Lieba33
sa majetku ujala Anna Mária ako
vdova. V septembri 1786 začala za
nejasných okolností predávať svoj
majetok, najprv predala hostinec
nazývaný „K bielemu baránkovi“ nachádzajúci sa za Hornou bránou.34
O pár dní neskôr predala dom na
Štefánikovej ulici 3 svojmu zaťovi
Antonovi Hoffmanovi a jeho manželke Anne Lieb za 5000 zlatých.35
Anton zastával významnú pozíciu
v rámci mestskej samosprávy, bol
tribúnom (tribunus plebis), a jeho
povinnosťou bolo kontrolovať hospodárenie a spoločné veci mesta, tiež
viedol voľby. Zomrel na konci roku
1800 ako 65 ročný.36 Bol pochovaný do krypty pod farským kostolom
vedľa svojej prvej manželky, ako si
to prial v testamente spísanom 26.
novembra1800.37 Vo svojej poslednej vôli vymenoval celý svoj majetok,
ktorý pozostával z domu, polí, vína,
vínnych sudov a hotovosti. Svojej
manželke zanechal polovicu domu
s polovicou spoločne nadobudnutého majetku, čo predstavovalo čiastku 10 750 zlatých. Zostatok pozostalosti sa mal rozdeliť rovným dielom
medzi jeho deti. Mobiliár sa mal predať a spolu s výnosmi rozdeliť medzi
manželku a deti. V prípade, že by
jeho dcéra Anna Hoffmanová vstúpila do rehole sv. Uršule sa jej malo
po zložení večných sľubov vyplatiť

1500 zlatých a k tomu 60 zlatých na
výživu. V testamente nezabudol ani
na najchudobnejších v meste, inštitútu chudobných poručil 50 zlatých
a potom každému žobrákovi v lazarete a chudobnému v špitáli venoval
osobitne určenú čiastku. Anna Lieb,
vdova po Antonovi Hoffmanovi sa
opäť vydala v roku 1801, tentoraz
za Jána Selmana, sobášil ich jej
brat Ignác Lieb, ktorý bol farárom vo
Veľkom Záluží.38 Obaja boli v tom
čase už vdovci, prvá manželka Jána
Selmana, Anna Terézia Karolína de
Scheűre bola dcérou trnavského kapitána. V roku 1791, kedy mali svadbu, bol Ján Selman správcom lekárne v Invalidovni.39 Anna Lieb sa
stala vdovou aj druhýkrát, keď Ján
Selman roku 1811 zomrel.40 Ako
vlastníčka domu na Štefánikovej ulici 3 vystupuje v daňových knihách
teda dvakrát - najprv ako vdova po
Antonovi Hoffmanovi a potom po Jánovi Selmanovi.
Príkladom toho, že ani v minulosti
neboli ľudia uchránení od ekonomických vzostupov a pádov je osud jej
syna Antona Hoffmana. So svojou
manželkou Teréziou Polinszky a postupne narodenými tromi deťmi zostal bývať v rodičovskom dome spolu so svojou matkou. Za trnavského
mešťana bol prijatý 3. mája 1813.41
Živil sa ako obchodník s vínom
a podľa účtovných kníh jeho aktivity
smerovali do Dlhej, Stráží, Piešťan,
ale i na Moravu. Pravdepodobne tieto podnikateľské aktivity neprinášali
želateľný zisk, lebo sa začal zadlžovať. Jeho dlh narástol na viac ako 52
tisíc zlatých, a väčšina zmeniek bola
splatná do konca roka 1817. Ešte
v júni 1817 dokladoval stav svojho
majetku (výnosy, hnuteľný majetokkone, koče, vozy, 300 urien starého
a nového vína) na 34 200 zlatých.42
Zdá sa ale, že asi v panike pred veriteľmi utiekol, ako sa to píše v úvode súpisu celého majetku. Súpis
bol vyhotovený dňa 4.8.181743 pre
Teréziu Polinszky „nešťastn
šť
šťastn
ú manžželku
elku Antona Hoffmana, ktor
ktorýý urobil
veľk
ľké
ľk
ké dlž
dlžoby,
žoby, čí
čím
m pri
prišššiel
iel o majetok,
a s koňmi na voze utiekol a ju s tromi
malýými
malý
mi deťťmi
mi v ťa
ťažžkom
kom oplak
oplaká
ávaní
a stave chudoby zanechal...“. Keďže
jeho manželka nedisponovala iným
majetkom, aby mohla zaplatiť manželove dlžoby, zakročila jeho matka
Anna Lieb a v hore uvedenom dni
sa prikročilo k súpisu celého hnuteľného i nehnuteľného majetku, ktorý
mal slúžiť ako podklad pre následnú
verejnú dražbu. Na správnosť vyhotovenia súpisu dohliadali senátori
Jozef Ujgyörgyi a Leopold Hajda
a notár Ján Szundy. Každá položka
bola zvlášť ohodnotená a zapísaná.

A tak máme možnosť dozvedieť sa,
čo patrilo k inventáru každej miestnosti v meštianskom dome na Štefánikovej ulici 3 v Trnave. Prvá bola
popísaná miestnosť susediaca s
prejazdom. V nej sa nachádzalo
niekoľko kusov nábytku - starobylá
pohovka s poduškami, čierna skriňa, ďalšia skriňa z čerešňového
dreva so zásuvkami, drevené lôžko,
a veľká skriňa. V každej skrini sa nachádzalo niekoľko kusov oblečenia
- čierny frak, zimná čiapka, topánky,
čižmy, ďalšie kusy rôznych látok,
prikrývok, utierok, oblečenie z taftu
a atlasu. Mužské oblečenie patrilo
Antonovi Hoffmanovi. Zariadenie
izby dopĺňali drobné predmety, napr.
malé zrkadlá, nádobky, stará cytara,
harfa, rôzne vojenské zbrane (kopia,
čakan), ale i obrazy a kniha. S touto
miestnosťou bezprostredne susedila
predsieň (označená ako anticamera), kde bola odložená okrem iného
kaďa na kúpanie, nádoba na umývanie, stoličky, železná lopata, či
drevená debnička so železným náradím. Vedľa predsiene bola ďalšia
izba. Jej inventár tvorilo šesť kresiel,
veľká skriňa s dvierkami a zásuvkami (niečo ako príborník). V nej bolo
uložené rôzne servírovacie náčinie
– z porcelánu, z keramiky, niektoré
predmety boli pozlátené, postriebrené. Je pozoruhodné, že na každý
pokrm sa tu nachádzalo špeciálne
náčinie: niekoľko džbánov na čaj,
na kávu, na čokoládu, šálky zdobené červenými ružami z viedenského porcelánu, cukorničky, niekoľko
desiatok čaší na víno, špeciálne na
tokajské víno, veľký ozdobný kalich,
pozlátené a postriebrené lyžičky
a vidličky. Inventár napovedá, že sa
v tomto dome hostila aj váženejšia
spoločnosť a majitelia mali slabosť
pre víno. V tejto izbe sa nachádzal
ešte barometer, i keď už pokazený,
drevené ležadlo s prikrývkami, na
stenách viseli rôzne obrazy (napr.
Poslednej večere), ale aj niekoľko
portrétov rodiny Hoffman - manžela, manželky a detí, tieto boli vyňaté
z dražby a zobrala si ich Anna Lieb.
Množstvo látok z batistu, damasku,
plátna, na oknách biele záclony so
strapcami a množstvo iných uterákov a utierok dopĺňalo inventár
tejto izby. Oblečenie patrilo podľa
zápisov Terézii Polinszky. V dražbe
boli ako najdrahšie predmety z tejto izby vydražené už spomínaná
skriňa, veľké zrkadlo s pozláteným
rámom a stojace hodiny. Vo vedľ šej izbe bolo niekoľko kusov náľaj
bytku - sedem starobylých stoličiek,
dva stoly, skrine, postele. Inventár
dopĺňalo niekoľko svietnikov, nočný lampáš, drevený kríž, obrazy, aj

portréty, holíčska majolika, mlynček
na kávu, tácky, taniere, nádobky, či
kovový mažiar a množstvo rôznych
druhov látok, uterákov a prestieradiel. V kuchyni z 57 kusov kuchynského náčinia predstavovali nádoby
z medi (hrnce, panvice, podnosy)
najdrahšie položky. K inventáru tiež
patrila kuchynská skriňa a dva stoly. Ďalšia miestnosť bola označená
ako rodinná izba. V nej sa nachádzali tri stoly, spolu so starobylými stoličkami, skriňa, dve postele
s prikrývkami. Interiér zútulňovali
záclony na oknách, obraz, svietnik,
drevený kríž, či drevený kalendár.
V komore bolo odložených množstvo vecí – deväť metiel, korytá,
kaďa, hrnce, stolík, stolička, drvené
miery. Zinventarizovaný bol samostatne aj dvor, kde sa nachádzalo
hlavne drevo, miery a dva vozy,
ktoré boli aj najdrahšími položkami.
Zvlášť pod prístre
í
ístre
škom sa nachádzal kočiar, ktorý ohodnotili na 150
zlatých. Na dvore bola aj vonkajšia
komora, v ktorej bolo uložené náčinie slúžiace k sezónnym vonkajším
prácam – valce (cepy?) na mlátenie
obilia, rôzne miery, lavice, kolovrátok, rebrík či koryto. V kôlni označenej ako komora sa nachádzalo
drevo na kúrenie. Na dvore boli
ešte odložené veľké a malé debny,
letné latkové bránky, stôl a stoličky. Toto všetko sa nachádzalo na
prvom nadzemnom podlaží. Súpis
majetku pokračoval poschodím, kde
sa nachádzala naľavo od kuchyne
izba. Izba bola zariadená viacerými kusmi nábytku- bola tu starobylá
pohovka, niekoľko kresiel, stolíky,
posteľ a veľké zrkadlo v pozlátenom ráme. Na stenách viseli viaceré
obrazy (napr. Trnavskej Panny Márie, viaceré s tematikou sv. Jozefa)
a interiér dopĺňali sošky, svietnik
a kríž. Po spísaní hnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v dome
a na dvore, sa pristúpilo k evidencii
majetku poľnohospodárskej produkcie. V prenajatej stodole Juraja Šmída (Schmidta) bolo uložené seno
a drevo. Na poliach prenajatých od
Jozefa Szaczlauera bola pšenica,
raž a slama. Najväčšie bohatstvo
sa ale nachádzalo v pivciach – v domácej Hoffmanovskej a ďalšej pat-

Obr. 7. Genealogická tabuľka rodu
Prenninger.
riacej Františkovi Kozmovi. V nich
bolo niekoľko sto urien červeného
a bieleho vína, aj starších ročníkov,
veľkú hodnotu mali aj prázdne sudy
rôznych veľkostí a tvarov, a tiež vybavenie pivníc - lis, rebríky, poháre
a džbány. O tieto veci bol pri verejnej dražbe veľký záujem - víno kupovali najmä Peter Aich, Valtz a Mayer, všetko veľkí obchodníci s vínom,
pričom prázdne sudy si kúpili najmä
Katharin, Luziczky, Gerometha, či
gróf Nádašdy.44 Celý majetok bol
ohodnotený na 40 500 zlatých,
z toho samotný dom na 20 000 zlatých. Verejnej dražby sa zúčastnilo
niekoľko desiatok ľudí, predali sa
všetky (aj pokazené a použité) veci.
Dom kúpil Ján Prenninger za 31 022
zlatých a celkový čistý príjem z dražby predstavoval 54 244 zlatých. Po
uspokojení veriteľov zostalo Anne
Lieb a Terézii Polinszky 1439 zlatých (a 17 906 zlatých v pohľadávkach Antona Hoffmana).45 Anne
Lieb sa muselo veľmi ťažko opúšťať
rodičovský dom, keďže jej osobou
končí po takmer šesťdesiatich rokoch majetková držba tohto domu
rodinou Lieb. Anna odišla pravdepodobne k svojmu bratovi, farárovi do
Veľkého Zálužia, kde v roku 1833
zomiera.46 O Terézii Polinszky a jej
deťoch nemáme ďalšie správy.
Ján Preninger (obr.7) sa tak stáva novým majiteľom meštianskeho
domu po verejnej dražbe.47 V Trnave však už niekoľko rokov predtým
vyvíjal svoje aktivity. Pochádzal zo
Skalice a pri prijatí za trnavského
mešťana dňa 18. januára1808 zapísali k jeho menu do matriky, že je
obchodníkom.48 Len pár mesiacov
predtým sa oženil s Annou Majerovou.49 Nie je nám známe, akej
oblasti sa týkalo jeho podnikanie,
musel ale disponovať veľkým majet-

Obr. 8. Genealogická tabuľka rodu Kanovič.
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1536, 1538
1548, 1556
1558
1579 – 1599
1599
1601 – 1619
1622 - 1624/25(?)
1625 – 1647
1648 – 1671/72
1674

Alexej Rasor
Alexander Panitonsor
Alexander Panitonsor, Alexej Nyoro, Michal Swar, Matiáš Somoghy
Benedikt Baraňaj (Benedictus Baranyay, Baraniai)
vdova po Benediktovi Baraňajovi so synom Jurajom Šomodim (Georgius
Somogy, Somogi)
Juraj Šomodi
vdova po Jurajovi Šomodim
Peter Kolhoffer (Petrus Kolhoffer, Kollhoffer)
vdova po Petrovi Kolhofferovi
dedičia po Petrovi Kolhofferovi

1682 – 1683
1683/4 – 1685/86
1685/6 – 1689
1690
1691 – 1697
1698 - 1700
1701 – 1714
1715 – 1719
1720 – 1756
1757 – 1760
1761 – 1779
1780 – 1786
1787 – 1800
1801
1802 – 1811
1812 – 1817
1818 – 1824
1825 – 1849
1850 – 1857
1861 - 1877
1878 - 1895
1915
1920 – 1926

dedičia po Michalovi Bardym (Michael Bardy)
dedičia po Štefanovi Palkovičovi (Stephanus Palkovics, Palkovich)

1929 – 1933
1940

Maximilián Weiss (Max)
dom obývali rodina Krivičková, Šavajnerová, Bayerová

majitelia Kolhofferovho domu ( domo Kolhoferiana, Colhoferiana)
pán Michal Fandl a Volfgang Kelečéni (Michael Fandl et Volphang Kelecsény)
pán Fridrich Fabiáni (Fridericus Fabiany, Fabiani)
vdova po Fridrichovi Fabiánim
pán Juraj Matulník (Georgius Matulnik)
vdova po Jurajovi Matulníkovi
vdova po Jánovi Petrikovičovi (Joannis Petrikovics)
pán Pavol Richter (Paulus Richter)
Jozef Lieb (Josephus Lieb)
vdova po Jozefovi Liebovi
pán Anton Hoffman (Antonius Hoffman)
vdova po Antonovi Hoffmanovi
Ján Selman (Joannes Szelman, Szelmon, Selman, Zelmonn)
vdova po Jánovi Selmanovi
Ján Prenninger (Joannes Prenninger)
Ferdinand Kanovič (Ferdinandus Kanovits, Kanovics)
vdova po Ferdinandovi Kanovičovi - Jozefína
Ladislav Kanovič (Ladislaus Kanovits)
Ferdinand Diamant (Nándor Diamant)
vdova po Ferdinandovi Diamantovi
Samuel Diamant

Obr. 9. Zoznam vlastníkov meštianskeho domu na Štefánikovej ul. 3 v Trnave od 16. do 1. polovice 20. storočia podľa
daňových kníh.
kom, keďže práve u neho mal Anton 1824 zomiera ako tridsaťdeväťročný, sa mal rozdeliť medzi PrenningeroHoffman najväčší dlh (viac ako 23 pričom krátko predtým spísal svoj ve deti, celý dom sa opäť dostal do
tisíc zlatých). Ešte v tom istom roku testament.51 Vykonávateľom jeho verejnej dražby. Tá sa konala dňa
ako nadobudol dom na Štefániko- poslednej vôle bol jeho švagor Fran- 30.6.1824.52 Jeho novým majiteľom
vej 3 , zúčastnil sa ďalšej dražby, tišek Rozner, obchodník s vínom. sa stal ctihodný pán Ferdinand Kaktorej predmetom boli pozemky na Keďže v testamente Prenninger ur- novič spolu s manželkou Jozefínou
novom predmestí Trnavy (pro novo čil, aby sa najprv vyplatila otcovská Mayerschűtz.
suburbio), ktoré sa pravdepodob- a materinská čiastka jeho chovancoS
Ferdinandom
Kanovičom
ne nachádzali južným smerom za vi Jozefovi Majerovi v hodnote viac (obr.8) sme sa stretli oveľa skôr
hradbami.50 Ján Preninger ale v máji ako 33 tisíc a zostatok pozostalosti v súvislosti so svadbou Jána Pre38
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nningera, ktorému bol na nej svedkom. Ferdinand Kanovič bol Trnavčan a za mešťana bol prijatý dňa
10.6.1816.53 Bol váženým občanom,
senátorom, advokátom a v tomto
povolaní ho nasledoval aj jeho syn
Ladislav Kanovič. Podľa sčítania
obyvateľov v roku 185754 dom obývalo 18 ľudí v štyroch samostatných
jednotkách: rodina Kanovičová mala
byt č. 1, rodina Krausová č.2, v č. 3
bývali Rišňovskí a v č. 4 Rennerovci.
Kanovičovcom patril dom až do
roku 1878,55 kedy je ako majiteľ zaznačený už Ferdinand Diamant, obchodník s múkou. V uvedenom roku je
v daňovej knihe ako podnájomník zapísaný ešte Ladislav Kanovič, pričom
ešte rok predtým bola situácia opačná,
vlastníkom bol Kanovič a podnájomníkom Diamant.
Rodina Diamantová vlastnila dom
aj po vzniku Československej republiky. Posledným vlastníkom ešte

pred nástupom 2. svetovej vojny bol
Maximilián Weis. Weis bol klampiar
a v tomto dome mal aj obchod so
zmiešaným tovarom. S jeho menom
sú spojené posledné veľké prestavby
domu. Ešte v druhej polovici roka 1929
sa adaptovalo poschodie severozápadného dvorového krídla pristavaním
pavlače.56 Prestavba domu do podoby
ako ho poznáme dnes sa uskutočnila
v roku 1930.57 Išlo pritom o radikálnu
prestavbu uličného krídla, kedy objekt
nadstavali o ďalšie poschodie.
Podľa sčítania ľudu v r. 1940 v dome bývali tri rodiny- Krivičková, Šavajnerová a Bajerová, spolu 10 ľudí.58
Z vyššie napísaného je teda zrejmé, že v priebehu sledovaného obdobia meštiansky dom vlastnilo pár
rodov niekoľko generácií.
I keď poznáme celý zoznam vlastníkov meštianskeho domu, neboli to
len oni a ich príbuzní, ktorí ho obývali. Z daňových zápisov už z konca
16.storočia je zrejmé, že v dome bývali

ty (1511-1874), matriky prijatých mešťanov
Poznámky
1
(1708-1892), súpisy, sčítanie ľudu 1834,
Pre lepší prehľad v daňových knihách
zaviedlo Mesto Trnava delenie mesta na 1845, 1857, 1869, cirkevné matriky krstených, sobášených, zomrelých (torzovito zaštyri mestské štvrte. Prirodzenou hranicou
chované od 1650), spisy deputácií a komisií
medzi nimi bol tok rieky Trnávky a východo
- západná spojnica dvoch cirkevných stavieb. mestskej rady (1530- 1851) a tiež magisZapisovanie jednotlivých domov, resp. da- trátne protokoly. Väčšina z týchto písomných prameňov je kompletne zachovaná
ňovníkov tak začínalo vždy od domu č.1 na
až od začiatku 18.storočia, predpokladá sa,
Trojičnom námestí (dnes je namiesto neho
že staršie písomnosti boli pravdepodobne
Dom kultúry) a pokračovalo vždy po tej istej
zničené pri ničivom požiari v r. 1683 spojetrase a končilo opäť v juhovýchodnom kúte
námestia domom na dnešnej Hviezdosla- nom s Imrichom Tökölym.
6
Lev spolu s drakom, orlom a býkom
vovej ul. 14. Práve toto delenie mesta a
rovnakú postupnosť zápisov domov môže- patrí medzi najstaršie erbové znamenia z
ríše zvierat. Lev je symbolom sily, odvame sledovať už od najstarších zachovaných
hy a udatnosti, pričom biblická tradícia v
daňových kníh, a stáva sa tak základným
ňom vidí symbol trónu Šalamúna, proroka
východiskom archívneho výskumu.
2
Daniela, hrdinu Samsona, evanjelistu MarBOTŤÁNKOVÁ, Mária: Ku topografii
mesta Trnavy v 16. storočí.
čí. In: ŠIMONČIČ, ka, no najmä je symbolom Ježiša Krista a
Jozef (ed.): Trnava. Okres a mesto. Brati- zmŕtvychvstania. Lev býva zobrazovaný v
rozličných pozíciách- ako stojaci, kráčajúci,
slava: Obzor, 1980, s. 61-145.
3
skáčuci, sediaci, ležiaci i spiaci. Lev býva
Stavebný vývoj objektu pozri bližšie:
ŽUFFOVÁ, Jaroslava: Architektonicko- často v erboch sprevádzaný ďalšími figúrami a v labách môže niesť rôzne predmety,
-historický a umelecko-historický výskum
tieto figúry majú najmä rozlišovaciu funkciu.
domu na Štefánikovej ul.č.3 v Trnave, 10
Heraldick
2016, rkp. Za poskytnutie materiálu autor- K tomu pozri: VRTEĽ, Ladislav: Heraldická
terminológia
terminoló
ógia. Martin: Slovenská genealoke ďakujem.
4
V profánnej architektúre Trnavy pozná- gicko-heraldická spoločnosť, 2009, s. 308
me len dve analógie - klenbu v blízkom – 338.
7VRTEĽ, Ladislav: Osem storočí slovendome na Štefánikovej ul. 37 v Trnave, tá
heraldiky. Martin: Matica slovenská,
však nesie motív s náboženskou tematikou, skej heraldiky
1999, s. 173-185.
a klenbu v rožnom, tzv. Kuzmányovskom
8Za identifikáciu erbu a poskytnutie fodome na Hlavnej ul. č.. 1, ktor
ktorý je od 20.
tografie pečate Jána Kiniga zo súkromnej
stor. súčasťou radnice. Početné analógie
ale predstavuje sakrálna architektúra Tr- zbierky na tomto mieste autorovi ďakujem.
9FEDERMAYER, Frederik: Rody star
starénavy - kaplnky univerzitného Kostola sv.
ho
Prešporka.
ššporka.
porka. Genealogick
Genealogickýý rozbor obyJána Krstiteľa, ďalej severná podvežová
vateľstva
ľľstva a topografia mesta pod
podľľľa
a súpisu
ú
kaplnka Baziliky sv. Mikuláša a oratórium
klariského kláštora, kde práve druhá etapa z roku 1624. Bratislava 2003, s. 99
10Pravdepodobne to bola už jeho druhá
výzdoby datovaná do r. 1690 sa javí ako
žena, v cirk. matrikách v r. 1653, 54 vystunajpodobnejšia čo do motívu, farebného
puje Ján Kinigh v pozícii krstných rodičov
riešenia a techniky klenbe na Štefánikovej
spolu s manželkou Sofiou Ujlaky. MV SR,
ul. 3. K tomu pozri: ŽUFFOVÁ, ref.3.
5Okrem daňových kníh nám plastickejŠtátny archív v Bratislave, Fond Zbierka
cirkevných matrík, krstených. Inv. č. 2413.
ší obraz o samotných majiteľoch domov
Všetky údaje z matrík sú čerpané zo stránpomáhajú dotvoriť pozemkové knihy, do
ktorých sa zapisovali všetky kúpno-predaj- ky https://familysearch.org/search/image/
index?owc=9P34-BZ9%3A107654301%2
né pokonania v meste (sú zachované od
1717- 1914), okrem nich sú to ešte kúp- C114108901%2C114119601%3Fcc%3D1
nopredajné zmluvy (1709-1850), testamen- 554443.

počas celého sledovaného obdobia aj
podnájomníci. V niektorých rokoch sú
zapísaní aj štyria až piati. Živili sa rôznym remeslom, bol tu krajčír, sklenár,
obchodník, obuvník, kníhviazač, hrnčiar, či remenár. Ku každému z nich
je potrebné pripočítať manželku a deti,
a až vtedy si budeme vedieť predstaviť
ako živo asi bolo na dvore tohto domu.59
To, čo sme predostreli vyššie, má
byť len pohľadom do mikrosveta jedného meštianskeho domu, na príklade
ktorého si môžeme spraviť predstavu
o tom, ako asi mohli fungovať obyvatelia aj v iných domoch v meste.
Výskum nezodpovedal všetky otázky
spojené s týmto domom, ale môže byť
impulzom pre systematické archívne
bádanie jednotlivých meštianskych
domov, ktorých výsledky nám môžu
podať komplexný pohľad na fungovanie mesta cez optiku konkrétneho človeka.(obr.9).

11
MV SR, Štátny archív v Bratislave,
Fond Zbierka cirkevných matrík, krstených.
Inv. č. 2413, 2414.
12
MV SR, Štátny archív v Bratislave,
Fond Zbierka cirkevných matrík, sobášených. Inv. čč. 2432.
13
FEDERMAYER, Frederik a kol.: Šľachta Bratislavskej stolice. Bratislava: Agentúra Luigi, 2004, s. 221.
14
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
Magistrát mesta Trnava, Daňové knihy
1625, IIIb/59 - 1674, IIIb/83.
15
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
Magistrát mesta Trnava, Daňové knihy
1685, IIIb/87 – 1689, IIIb/92.
16
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
Cechy mesta Trnavy, Cech kupcov, Volebná a účtovná kniha z rokov 1652-1718.
V cechovej a účtovnej knihe sa v prvom
zápise zo dňa 26.12.1653 nachádza údaj
o zmenke – pôžičke cechu 100 zlatých
s úrokom 40 zlatých pre Petra Kolhoffera
(Petter Kohlhoffer). Za upozornenie na tento údaj ďakujem Tomášovi Tandlichovi.
17
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
Magistrát mesta Trnava, Daňové knihy
1594, IIIb/39; 1599, IIIb/43; 1601, IIIb/49.
18
BOTŤÁNKOVÁ, ref.2.
19MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
Magistrát mesta Trnava, Daňové knihy
1691, IIIb/94.
20MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
Magistrát mesta Trnava, Daňové knihy
1698, IIIb/103. V roku 1698 je ako daňovníčka zapísaná vdova vo Fridrichovi Fabiánim.
21MV SR, Štátny archív v Bratislave,
Fond Zbierka cirkevných matrík, sobášených. Inv. čč. 2432. Dňa 24.6.1700.
22MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
Magistrát mesta Trnava, Daňové knihy
1720, IIIb/132. Ján Petrikovič bol v rokoch
1700-1702 vyberačom daní. K tomu pozri:
HOLOŠOVÁ, Alžbeta: Magistrá
Magistr t mesta
Trnava, Daňové
ov knihy. Invent
ové
Inventárr. Trnava,
1974.
23MV SR, Štátny archív v Bratislave,
Fond Zbierka cirkevných matrík, sobášených. Inv. čč. 2433. Dňa 27.1.1738.
24MV SR, Štátny archív v Trnave, fond

39
7

Magistrát mesta Trnava, Testamenty kart.
3, fascikel č. 12, no. 3.
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– 1811, IIm/3.
36
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Fond
Zbierka cirkevných matrík, zomrelých. Inv.č.
2439. Dňa 25.12.1800.
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39
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č. 2435. Dňa 5.5.1791.
40
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Fond
Zbierka cirkevných matrík, zomrelých. Inv.č.
2440. Dňa 12.10.1811.
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MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
Magistrát mesta Trnava, Matricula civium
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MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
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MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
Magistrát mesta Trnava, Liber fundi 1812
Magistrát mesta Trnava, Súpisy deputácií – 1825, IIm/5.
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a komisií mestskej rady (Deputationalia),
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
1817, Ar. 2, fas.120, Nro. 9.
Magistrát mesta Trnava, Matricula civium
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MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
Tyrnaviensium 1708 – 1892.
54
Magistrát mesta Trnava, Súpisy deputácií a
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
komisií mestskej rady (Deputationalia), 1817, Magistrát mesta Trnava, Sčítanie ľudu, 1857,
Ar. 2,fas. 120,Nro.48. Zo súpisu sme vybrali
kr.3, č. domu 184.
55
a publikujeme len najzaujímavejšie veci, ktoMV SR, Štátny archív v Trnave, fond
ré dokladujú zariadenie a výbavu domu.
Magistrát mesta Trnava, Daňové knihy
44
Ku Katharinovi a Lužickému pozri: RÁ- 1878, IIIb/359.
56
BIKOVÁ, Zuzana: Pôvod kaštieľa tzv. KáArchív Mesta Trnava, stavebné povolečeráku v Trnave vo svetle archívnych pra- nia, spis č. 81/1929. Okrem prístavby pavmeňov. In: Monumentorum tutela. Ochrana
lače boli vybúrané niektoré múry a postapamiatok 16.. Bratislava, Pamiatkový úrad
vené nové, čím sa z pôvodne priechodných
SR, 2005, s.161 – 168. ŠIMONČIČ, Jozef:
miestností vytvorili akoby dve samostatné
Mestský pivovar. In: Mojej Trnave. K deji- bytové jednotky. Tieto úpravy previedol Jonám Trnavy a okolia. Trnava, B-print, 1998, zef Kubál.
57
s. 78 – 85. O obchodníkoch z vínom pozri:
Archív Mesta Trnava, stavebné povoŠIMONČIČ, Jozef: Sága rodu Vacovcov
lenia, spis č. 171/1929. Prestavbu objektu
alebo z dejín vinárskych závodov v Trnave. zabezpečoval Jozef Bilka. Na stavebnom
In: Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. pláne je odtlačok jeho pečiatky – Arch. Jozef
Trnava, B-print, 1998, s. 222 – 223.
Bilka a syn, Trnava. Posledná úprava domu
45
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
rodinou Weis je spojená s Kolomanom
Magistrát mesta Trnava, Súpisy deputácií
Weisom, ktorý v roku 1933 poveril Jozefa
a komisií mestskej rady (Deputationalia), Dogaňa opravou portálu - vstupu do jeho
1818, Ar. 2,fas. 121, Nro.19.
obchodnej prevádzky, nachádzajúcej sa
46
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
v miestnosti so štukovou výzdobou. K tomu
Magistrát mesta Trnava, Súpisy deputácií a
pozri Archív Mesta Trnava, stavebné povokomisií mestskej rady (Deputationalia), 1834, lenia, spis čč. 159/1933.
58
Ar. 3,fas. 38, Nro.9. Tu vložený výpis z matriMV SR, Štátny archív v Trnave, fond
ky zomrelých, dňa 12.2.1833 zomrela Anna
Magistrát mesta Trnava, Sčítanie ľudu, 1940,
Lieb vo Veľkom Záluží. Svedectvo vydával
Štefánikova 3.
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Ignác Lieb tamojší farár.
Ako podnájomník je v daňových kni47
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
hách v roku 1814 zapísaný Anton Grün,
Magistrát mesta Trnava, Liber fundi 1812
murársky majster, ktorý je autorom plánov
– 1825, IIm/5.
župnej nemocnice v Trnave. MV SR, Štátny
48
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
archív v Trnave, fond Magistrát mesta TrnaMagistrát mesta Trnava, Matricula civium
va, Daňové knihy 1814, IIIb/249. K tomu poTyrnaviensium 1708 – 1892.
zri: ŠIMONČIČ, Jozef: Plány župnej nemoc49
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Fond
nice v Trnave z roku 1824. In: Mojej Trnave.
Zbierka cirkevných matrík, sobášených. Inv. K dejinám Trnavy a okolia. Trnava, B-print,
č. 2435. Dňa 15.10.1807.
1998, s. 316 – 318. Vzťahy medzi vlastník50
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
mi a podnájomníkmi neboli len formálne, čo
Magistrát mesta Trnava, Liber fundi 1812
dosvedčuje aj to, že Ladislav Kanovič bol
– 1825, IIm/5.
svedkom na svadbe svojho podnájomníka
51
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Fond
sklenára Andreja Lihániho. K tomu pozri:
Zbierka cirkevných matrík, zomrelých. Inv.č. MV SR, Štátny archív v Bratislave, Fond
2440. Dňa 11.5.1824. MV SR, Štátny archív
Zbierka cirkevných matrík, sobášených. Inv.
v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Tes- č. 2436. Dňa 29.10.1865.
tamenty kart. 3, fascikel č. 24, no. 11.

Die Eigentumsverhältnisse zum Bürgerhaus in der Štefánik Straße Nr. 3
in trnava/Tyrnau vom 16. Jh. bis in die
Mitte des 20. Jh.
Der Beitrag befasst sich mit den Eigentumsverhältnissen des Objekts in der
Štefánik Straße Nr. 3 in Trnava/Tyrnau.
Das Bürgerhaus und seine Eigentümer
bildeten keine selbstständige geschlossene Einheit, sondern waren Gestalter
der sozialen Struktur der Stadt, sie beteiligten sich an ihrer wirtschaftlichen und
politischen Entwicklung, sie erscheinen
in gegenseitigen Interaktionen und sind

also Bestandteil der Stadtgeschichte. Die
Untersuchung der Archivalien brachte
Erkenntnisse zu den einzelnen Bewohnern und Geschlechtern, die dieses Bürgerhaus besessen haben. Es waren die
Familien Šomodi, Kohlhoffer, Fabián, Matulník, Petrikovič, Lieb, Hoffman, Selman,
Prenninger, Kanovič, Diamant, Weis.
Unter ihnen gab es Persönlichkeiten, die
verschiedene Positionen in der Stadtverwaltung eingenommen haben, z. B. als
Notare, sie waren auch Geschäftsleute,
die mit verschiedenen Waren handelten,
u. a. auch mit Wein. Am Beispiel einer

Zwangsversteigerung des Hauses im
Jahre 1817, die eine komplette Auflistung
des beweglichen Eigentums im Haus notwendig machte können wir uns vorstellen,
wie die Bewohner in diesem und anderen
Häusern der Stadt wohl gelebt haben. Aus
der 2. Hälfte des 17. Jh. ist im Gewölbe eines Raumes im Straßentrakt ein Wappen
erhalten, das Bestandteil der einmaligen
Stuckverzierungen ist. Der Beitrag, wenn
er auch keine definitive Identifizierung
über den Träger des Wappens anbieten
kann, ist bestimmt der Ausgangspunkt für
eine Antwort auf diese Frage.

Abbildungen
Abb. 1. Bürgerhaus in der Štefánik
SDtraße Nr. 3 in Trnava/Tyrnau, Foto: Archiv des Bezirksdenkmalamtes Trnava.
Abb. 2. Stuckwappen im Gewölbe in
einem Raum des Straßentraktes, Foto:
Žuffová.
Abb. 3. Stempel Ján Kinighs von 1650,
Foto: F. Federmayer.

Abb. 4. Genealogische Tabelle
Stammes Šomodi - Baraňaj.
Abb. 5. Genealogische Tabelle
Stammes Fabiani - Petrikovič.
Abb. 6. Genealogische Tabelle
Stammes Lieb - Hoffman.
Abb. 7. Genealogische Tabelle
Stammes Prenninger.
Abb. 8. Genealogische Tabelle

Stammes Kanovič.
Abb. 9. Verzeichnis der Eigentümer des
Bürgerhauses in der Štefánik Straße Nr. 3
in Trnava vom 16. Jh. bis in die 1. Hälfte
des 20. Jh. gemäß den Steuerbüchern.
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Marek Gilányi

O

ba hlavné trnavské kostoly sú
pomerne bohaté na heraldické
pamiatky – aj Katedrála sv. Jána
Krstiteľa aj Bazilika sv. Mikuláša. V
bazilike možno nájsť erby na najmä
na epitafoch.
Jednu časť tvoria epitafy cirkevných hodnostárov – ostrihomských arcibiskupov Oláha († 1568),
Cherödyho († 1597), Kutassyho
(† 1601), Forgácha († 1615) a Lósyho († 1642) a sriemskeho titulárneho biskupa Szászyho († 1674).
Druhú časť tvoria epitafy svetských
osôb – epitafy Kunigundy Frühstückel († 1373) a zemplínskeho a užského župana Drugetha († 1620).
Tri erby sú na svorníkoch v lodi – ide
o erby Žigmunda Luxemburského,
Albrechta Habsburského a Trnavy,
jeden erb nájdeme v exteriéri – v
južnej predsieni je tabuľa s erbom
kapitána Pavla Hollého1 a jeden erb
sa nachádza v krypte – náhrobník
Anny Marcis. Väčšina z týchto erbov bola niekoľkokrát publikovaná
(prevažne však so zameraním na
epitaf ako celok, nie na erb). Dva
menej známe erby sú na predele oltára Všetkých svätých z roku 1640,
ktorého donátormi boli kanonici Matej a Marek Šenkvickí.2
Tento príspevok sa zaoberá erbom cirkevného hodnostára, ktorý
sa nachádza v bazilike až na troch
miestach. Prichádzajúc od hlavného vstupu, jedno vyobrazenie je na
strope ľavej podvežovej kaplnky Kaplnky sv. Michala, (obr.1) druhé
je nad portálom Kaplnky Panny
Márie Trnavskej (obr. 2) a napokon
tretie je v sakristii. (obr.3) Všetko sú
to reliéfy bez zafarbenia štítu a figúr.
V štíte je na otvorenej korune kráčajúci lev, v pravici s mečom (šabľou),
v ľavici so štítom (okrúhlym/oválnym). Na reliéfe nad portálom Kaplnky Panny Márie Trnavskej je lev
korunovaný, v sakristii korunu nemá
a v podvežovej kaplnke sa nezreteľne javí ako korunovaný. Nad portálom a v sakristii je lev dvojchvostý,
v podvežovej kaplnke má jeden
chvost.
Informácie o tom, komu erb patrí
(erby patria) boli publikované nasledovne:
- Erb v severnej podvežovej kaplnke sv. Michala:
o „...Pod tým sa na lomenom
oblúku nachádza stuha s nápisom: POTEŠENIE ZARMÚTENÝCH, nižšie je umiest-

Niekoľko poznámok k erbom v Bazilike
sv. Mikuláša v Trnave
nený erb arcibiskupa Juraja
Selepčéniho - Pohronca.““3
- Erb nad portálom kaplnky Panny
Márie Trnavskej:
o „...Vchod z bočnej chrámovej
lode do tejto kaplnky je ohradený umelecky kovaným železným mrežovím, nad ktorým
- sťa by na víťaznom oblúku je štuková plastika, uprostred
s rodovým erbom zakladateľa
kaplnky, arcibiskupa Esterházyho.““4
o „Zaoblený vchod do kaplnky
zdobí reliéfny erb arcibiskupa
medzi dvoma anjelmi.“5
o „Kaplnku uzatvára dekoratívna mreža vyhotovená v roku
1765, nad ktorou je štuková
plastika uprostred s rodovým erbom Imricha Esterháziho.“6
o „Kaplnku dal postaviť arcibiskup Imrich Esterházy, ktorého erb je umiestnený nad jej
vstupom.“7
o „Nad oblúkovým vchodom je
plastika s erbom zakladateľa
kaplnky arcibiskupa Imricha
Esterháziho uprostred anjelov.“8
- Erb v sakristii:
o „V predsieni (prvej miestnosti)

je v kartuši erb arcibiskupa
Imricha Esterháziho nesený
dvoma anjelmi s nečitateľným
textom.“9
o „Na západnej stene zostal na
pamiatku Selepčéniho erb.“10
Erby oboch zmienených cirkevných hodnostárov sú známe. Szelepchényi má v erbe leva kráčajúceho
z vody, držiaceho hviezdu a slnko
a sprevádzaného na pravom okraji
skalou. Esterházyovský (pôvodný) erb predstavuje korunovaného
gryfa na korune držiaceho trojružu
a meč.11 Teda na jednej strane by
podľa publikovaných údajov malo
ísť o erby dvoch osôb – obsah
všetkých troch reliéfov je však (až
na pár detailov) rovnaký. Na druhej
strane sa podstatne odlišuje aj obsah štítového znamenia na reliéfoch
od zmienených erbov.
Ak teda tri reliéfy nepredstavujú
ani esterházyovský ani szelepchényiovský erb, koho erb to je? Okrem
citovanej literatúry o erbe (erboch)
ďalšie zmienky nenájdeme.12
Kaplnku Panny Márie Trnavskej dal postaviť Imrich Esterházy
(† 1745; arcibiskup ostrihomský v
rokoch 1725 - 1745), základný kameň posvätil 3. júna 1739 jeho sy-

Obr. 1. Erb na strope severnej podvežovej kaplnky v Bazilike sv. Mikuláša.
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novec Imrich Gabriel Esterházy
(† 1763; veľprepošt, neskôr biskup
nitriansky v rokoch 1740 – 1763) a
napokon kaplnku vysvätil 9. septembra 1741 František Klobusiczky
(† 1760, generálny vikár, ku koncu
života arcibiskup kaločský v rokoch

1751 - 1760).13 Erb nie je esterházyovský, no nepatrí ani rodu Klobusiczky. Poznáme dve vetvy, pričom tá, z ktorej pochádzal František
používala štvrtený erb s privrátenými prepásanými orlicami v prvom a
štvrtom poli, troma pštrosími perami

Obr. 2. Erb nad portálom Kaplnky Panny Márie Trnavskej v bazilike.

Obr. 3. Erb v sakristii baziliky.
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vyrastajúcimi z koruny v druhom a
treťom poli a z pôvodného rodového znamenia – kuše sprevádzanej
hviezdou a mesiacom – v srdcovom
štíte. Druhá vetva používala labuť
na pažiti s prestreleným krkom
– napr. erb Františkovho nástupcu v
úrade kaločského arcibiskupa Petra
Klobusiczkeho (1822 – 1843). Pri
kaplnke sa možno stretnúť s ďalším
menom - vstupnú mrežu do kaplnky v roku 1765 dal zhotoviť senátor
Michal Sipeky.14 Ak by išlo o príslušníka rodu Sipeky de Paks, ten
používal v modrom štíte gryfa držiaceho šabľu v pravici. Vzhľadom na
to, že erb nad vstupom sa od erbov
všetkých uvedených osôb líši, možno všetkých vylúčiť.
Na mieste pôvodnej gotickej sakristie dal podstatne väčšiu sakristiu
postaviť arcibiskup Peter kardinál
Pázmány, a novú po požiari v roku
1683 vybudoval Juraj Szelepchényi.15 Pri sakristii poznáme síce aj
ďalšie meno – obraz sv. Michala dal
zhotoviť kanonik Šimon Fába,16 ide
však o obraz, ktorý sem bol prenesený z Kostola sv. Michala,17 teda
pre stavbu, či výzdobu sakristie nie
je rozhodujúci. Szelepchényiho erb
bol zmienený, Pázmány mal v modrom štíte tri strieborné pštrosie perá
a Fába v modrom štíte na pažiti
strieborného pegasa v skoku, teda
známe erby aj v tomto prípade možno vylúčiť.
Pre ďalšie pátranie sa ako rozhodujúca ukázala monografia obce
Suchá nad Parnou18 – konkrétne
časť týkajúca sa Kaplnky Návštevy Panny Márie v Ružovej doline
v Suchej nad Parnou. Publikovaná
je fotografia interiéru, kde na oltári
možno vidieť drobný erb, ktorého
obsah sa zdal identický s troma reliéfmi v trnavskej bazilike. Návšteva
na mieste to potvrdila. Tinktúra štítu
je belasá, oválny štítok v ľavici zlatý, lev je korunovaný a nad štítom
je koruna prevýšená mitrou a berlou skríženou s dvojkrížom. (obr.4)
Kaplnku dal síce postaviť trnavský
mešťan Michal Pontel, posvätil ju
arcibiskup Imrich Esterházy (27.
júla 1730), avšak donátorom bol aj
kanonik a titulárny biskup tragurský
Andrej Kürtössy – nie ako donátor
celej kaplnky, či hlavného oltára, ale
len financoval sochy sv. Juraja, sv.
Martina, sv. Donáta a sv. Urbana
umiestnené na hlavnom oltári.19 Išlo
teda o ďalšie meno, ktoré bolo možné preskúmať. A tento raz úspešne.
V úvode sme sa venovali nápisovým páskam okolo erbu v sakristii
Baziliky sv. Mikuláša. Na mieste
možno zistiť, že nápis je síce nečitateľný, no len z časti. Čitateľná časť

znie: „AND(REA)S
(REA)S EP
EPIIS
ISCOPVS
VS ...
V
E TRAGV
V ... ADOR=NA
OR=NA R(
R(I?) FECIT
T // ... RAR(
RAR(IV?) AD
D HONORI
DEI
EI RENOVAR
EI
V I“. (obr.5,6) Priezvisko tu napísané nie je, no podľa
útržkov sa dá identifikovať, že ide o
Andreja, biskupa tragurského. Aj
keď nápis obsahuje chronostikon,
tento vzhľadom na neúplnú čitateľnosť textu nie je rekonštruovateľný,
no Kürtössy bol aj Andrej aj biskup
tragurský. Ďalej, v uhorskom Siebmacherovi20 je pri mene Kürtössy
v doplnkovom zväzku erb rovnaký
ako na troch miestach v trnavskej
bazilike a v suchanskej kaplnke;
rozdielom je len mierne odlišný tvar
štítu v ľavici leva. (obr.7) Podkladom bola pečať Andreja Kürtössyho
z roku 1707. Kürtössyho erb možno
nájsť aj v diele Šľachta Bratislavskej
stolice, kde sú zmienené Andrejove
pečate z rokov 1681 a 1698. Na prvej je štít v labe prehnutý, na druhej
okrúhly. (obr.8) Zmienený je tu aj
trochu odlišný erb Michala Kürtössyho na pečati z roku 1673 – lev
je tu jednochvostý, bez koruny a
drží len meč bez štítu.21 Máme tak
dostatočné množstvo materiálu na
konštatovanie, že v trnavskej bazilike ide o erb(y) Andreja Kürtössyho.
Jeho životopis nezmieňuje Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, ani Maďarský
katolícky lexikón,22 publikovaný je
však v dielach Ferenca Kollányiho
a Lajosa Némethyho, Samu Borovszkeho a Józsefa Szinnyeiho.23
Kürtössy sa narodil buď v roku 1648
alebo 164924 a pochádzal z Trnavy,
kde od 21. októbra 166825 študoval
v generálnom seminári. Štúdium
absolvoval 12. mája 1671 s titulom
bakalár teológie. Vysvätený bol 22.
mája 1671. Medzi rokmi 1672 až
1679 vystriedal päť farností: od 17.
júna 1672 bol farárom v Mojmírovciach, od 13. mája 1675 bol farárom
v Dunajskej Strede, od 8. septembra 1678 v Zlatých Moravciach, od
17. apríla 1679 v Zemnom a od 18.
novembra 1679 bol farárom v Galante. Za ostrihomského kanonika
bol vymenovaný 4. decembra 1691.
Neskôr sa stal archidiakonom – 18.
novembra 170026 turnianskym a

18. júna 1712 šaštínskym. Medzitým sa 24. júla 1710 stal prepoštom
svätojurského poľa v Ostrihome
(Szentgyörgymező). V ostrihomskej
kapitule dosiahol hodnosť kanonika-kantora.27 Dosiahol tiež hodnosť
opáta v Bizere v Rumunsku (v súčasnosti Frumuçeni).28 Vrcholom
jeho kariéry bola hodnosť titulárneho voleného biskupa tragurského.29
Zomrel 25. júla 1732 v Trnave.30
Kürtössy je zmienený ako autor
náboženských diel,31 pričom z jeho
tvorby je zaznamenané dielo vydané v Trnave v roku 1714: „Örök életnek eleven kútforrására kivánkozó
szarvas, az az néh. Monyorókeréki
üdősbik Mélt. Gróff Erdődy György
úr, Ország Birájának etc. halál által

forgandó élete kereke romlása után
csendes nyúgodalma és háza-menetele. Mellyet: több halotti dicséretek között, elő nyelvel meg magyarázott 1714. eszt. Sz. Katarinai PP.
Franciscanusok templomában“.32
V roku 1717 dal vybudovať a financoval kryptu pod severnou stranou trnavskej baziliky, ktorá bola dokončená v roku 1719. V tejto krypte
sa pochovávalo až do šesťdesiatych
rokov 19. storočia a mal by nej byť
aj pochovaný.33 Ide o kryptu pod bývalou kaplnkou sv. Kríža, teraz pod
kaplnkou Panny Márie Trnavskej,
pričom sa v tejto krypte nachádza
replika milostivého obrazu.34 Okrem
toho, že financoval sochy na oltári
v zmienenej kaplnke v Suchej nad

Obr. 4. Erb nad oltárom Kaplnky Návštevy Panny Márie v Ružovej doline v
Suchej nad Parnou.

Obr. 5. Nápisová páska v sakristii Baziliky sv. Mikuláša.
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Obr. 6. Nápisová páska v sakristii Baziliky sv. Mikuláša, pokračovanie.

Obr. 7. Erb Andreja Kürtössyho, prevzaté z: CSERGHEÖ – CSOMA, ref.
20, (heslo Kürtossy).

Obr. 8. Erb Andreja Kürtössyho, prevzaté z: PONGRÁCZ – STREŠŇÁK
– RAGAČ – TANDLICH – FEDERMAYER, ref. 21, s.222 (kresba Denis
Pongrácz).
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Parnou, dal postaviť kostol v Kajali35
a v roku 1718 aj jeden trakt klariského kláštora v Trnave (súčasné
sídlo Západoslovenského múzea).
Jeho podiel uvádza priamo nápis
na korunnej rímse tohto (vstupného)
krídla: „HIS TRACTUS PYS ELEEMOSYNIS ET SPECIALI MUNIFICENTIA ILLMI ac RSIMI DNI DNI
ANDRAEE KURTÖSSY ELECTI
. EPPI TRAGURIENSIS A . FUNDAMENTIS AEDIFICATUS EST .
ANNO DOMINI 1. 7. 1. 8“.36 Jeho
pomoc smerovala aj k trnavským uršulínkam, keď im po príchode prvých
piatich rehoľníc v roku 1724 daroval
v Trnave domček.37
Významná časť jeho mecénskej
činnosti smerovala k úcte Panne Márie Trnavskej. Správy o milostivom
obraze zaznamenal už ako 14-ročný
v roku 1663 a v roku 1697 dal postaviť v Kaplnke sv. Kríža prvý známy
oltár pre tento obraz.38 Zápisnica z
27. novembra 1708 z prešetrovania udalostí z 5. júla, 10. augusta
a 11. augusta 1708, kedy sa obraz
potil a slzil uvádza jeho meno medzi členmi cirkevného súdu. V roku
1709 dal postaviť pre milostivý obraz
nový oltár, resp. skrášliť pôvodný,
na ktorom bol obraz položený v postriebrenom ráme.39 Tomuto oltáru
napokon v roku 1721 daroval kalich
s paténou a obraz nechal prekryť
sklom.40 Napriek tomu, že na portáli
Kaplnky Panny Márie Trnavskej je
jeho erb, vzhľadom na to, že zomrel
v roku 1732 a kaplnku začali stavať v
roku 1739, v súvislosti s touto kaplnkou sa Kürtössy nespomína. Prečo
je tam jeho erb nateraz nie je známe, no potvrdzuje to skutočnosť, že
„vstupná“ stena ostala z pôvodnej
kaplnky sv. Kríža.41
Na základe dostatočného komparatívneho materiálu, ako aj zo

zachovanej časti nápisovej pásky
v sakristii baziliky možno konštatovať, že erb v podvežovej Kaplnke sv.
Michala, nad portálom do Kaplnky
Panny Márie Trnavskej a v sakristii
nepatrí Imrichovi Esterházymu ani
Jurajovi Szelepchényimu, ale patrí
ostrihomskému kanonikovi a tragurskému titulárnemu biskupovi Andrejovi Kürtössymu (ca. 1648 – 1732),
ktorý bol donátorom oltára Trnavskej
Panny Márie ešte pred výstavbou jej
kaplnky.
Fotografie: autor

navskej, In: RUSINA, Ivan (ed.): Barok, Siebmachera. Zároveň je ako opát zmiePoznámky
1
Dejiny Slovenského výtvarného umenia, nený v zápisnici z roku 1708 z prešetroTabuľa je však v bazilike osadená
sekundárne. Pôvodne bola v Kostole sv. Bratislava 1998, s. 437; ŠUKAJLOVÁ, vania udalostí okolo milostivého obrazu
Panny Márie Trnavskej.
Michala. ŠIMONČIČ, Jozef: Kostol sv. Mi- Margita (ed.): Dedičstvo minulých storočí
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„electus episcopus traguriensis“; v
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Einige Anmerkungen zu den Wappen
in der Basilika zu St. Nikolaus in Trnava
In der Basilika zu St. Nikolaus in Trnava gibt es mehrere Wappen - die meisten
von ihnen symbolisieren die Erzbischöfe
von Gran/Osztrihom. Allerdings gibt es
in der Kapelle des hl. Michael, über dem
Portal der Kapelle „Unserer Lieben Frau
von Trnava“ und in der Sakristei drei
bisher unklare Identifizierungen. Obwohl
diese Wappen in der Literatur Erzbischof
Georg Szelepchényi und Erzbischof Emmerich Esterházy zugeschrieben werden,

entspricht die Symbolik der Wappen nicht
diesen Prälaten. Alle drei Wappen tragen
auf der Krone einen Löwen mit einem
Schwert in einer Pranke und einem Schild
in der anderen Pranke sowie einer Mitra
über den Schild. Im Zusammenhang mit
den beiden Kapellen und der Sakristei
werden noch andere Personen erwähnt,
mit denen aber die Symbolik der Wappen auch nicht übereinstimmt. Jedoch
nach dem Wappen auf dem Altar der Kapelle Heimsuchung der Jungfrau Maria
in Ružová dolina in Suchá nad Parnou
(Dürnbach), der Geschichte der Kapel-

Abbildungen
Abb. 1. Wappen an der Decke der nördlichen unter dem Turm befindlichen Kapelle in der Basilika zu St. Nikolaus.
Abb. 2. Wappen über dem Portal der
Kapelle „Unserer lieben Frau von Trnava“.
Abb. 3. Wappen in der Sakristei der
Basilika.

Abb. 4. Wappen über dem Alter der
MA, ref. 20, hesloKürtossy.
Heimsuchung der Jungfrau Maria in
Abb. 8. Wappen Andrej Kürtössyis, überRužovádolinav SuchánadParnou.
nommen aus: PONGRÁCZ – STREŠŇÁK
Abb. 5. Schriftband in der Sakristei zu – RAGAČ – TANDLICH – FEDERMAYER,
St. Nikolaus.
ref. 21, s.222, zeichnung: D. Pongrác.
Abb. 6. Schriftband in der Sakristei zu
St. Nikolaus, Fortsetzung.
Abb. 7. Wappen Andrej Kürtössyis,
übernommen aus: CSERGHEÖ – CSO-
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le und den Resten der Inschriftn neben
dem Wappen in der Sakristei der Basilika, kann festgestellt werden, dass alle
drei genannten Wappen in der Basilika
Andreas Kürtössy (1648/1649 - 1732),
Domherr von Gran und Titularbischof von
Trogir gehören, der große Hochachtung
für das Bild „Unserer Lieben Frau von
Trnava“ hatte und den ersten bekannten
Altar für dieses Bild errichten ließ.

Mária Smoláková –
Jaroslava Žuffová

V

roku 2015 realizovali autorky
tohto príspevku
ííspevku pamiatkový
výskum Kostola sv. Jána Krstiteľa
v Jelke,1 ktorý priniesol nové závažné zistenia najmä k jeho stredovekým fázam a prispel tak k rozšíreniu
poznatkov o sakrálnej architektúre
juhozápadného Slovenska v 13.
a 14. storočí. Prvotná stavba jednolodia s apsidou je dnes začlenená
do veľkého chrámového komplexu,
ktorý tvoríí na miernej vyvýšenine
výraznú dominantu inak rovinnej
rozľahlej obce pri severnom brehu
Malého Dunaja - v bezprostrednej
blízkosti
í
ízkosti
Žitného ostrova. (obr.1)
Súčasnú monumentálnu podobu
farského kostola vyvolala v rôznych
etapách narastajúca potreba väčšieho zhromažďovacieho priestoru.
Vďaka uprednostneniu nových prístavieb tak do istej miery zachovali
a funkčne využívali pôvodnú stavbu.
(obr.2) Nepriamo zaznamenávame
prinajmenšom v 17. storočí prístavbu lode na západnej strane2 so súbežným odstránením západného
múru pôvodnej lode, ktorú napokon
premenili na presbytérium. Aktuálnym dôvodom bolo získanie nového
hlavného oltára z roku 1697.3 Jeho
rozmerná architektúra presiahla
priestorové možnosti apsidy, preto
ho umiestnili pred triumfálny oblúk
niekdajšej lode, pričom kvôli výške
oltára nadstavali jej steny a priestor
uzavreli klenbou. Apsida tak strati-

Neskororománsky Kostol sv. Jána Krstiteľa
v Jelke a jeho gotická obnova
la pôvodnú funkciu svätyne a ďalej
slúžila len ako sakristia, osvetlená
dvomi barokovými oknami, ktoré vytvorili zrejme už po roku 1673, keď
sa kostol po držbe kalvínmi vrátil do
rúk katolíkov.4 Presbytérium, t.j. pôvodnú loď, opäť stavebne upravovali v rámci najväčšieho priestorového
a hmotového vzrastu objektu v rokoch 1747 – 1752.5 Vtedy vznikla
po zbúraní predchádzajúcej prístavby veľkorysá a koncepčne slohovo
vyhranená novostavba pozdĺžnej
barokovej lode s vysokým pilastro-

vým rádom, konkávne zaoblenou
výplňou kútov a klenbou, centralizujúcou priestor prekríženými klenbovými pásmi. (obr.3,4) Nad emporou
súčasne postavili vežu s ihlancovou
osembokou helmicou a osobitne akcentovali hlavné západné priečelie
zvyčajným repertoárom členiacich
plastických prvkov. Barokovej lodi
prispôsobili aj presbytérium (bývalú
loď) klenbou a systémom pilastrov
na bočných stenách, apsidu oddelili
zamurovaním triumfálneho oblúku
a sprístupnili ju dodnes zachova-

Obr. 1. Celok kostola z južnej strany počas výskumu v r. 2014.

Obr. 2. Situovanie Kostola sv. Jána Krstiteľa v Jelke (Jóka) na mape 2. vojenského mapovania, 1839, elektronická kópia,
Archív Pamiatkového úradu v Bratislave.
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nými dverami. Celkový barokový
vzhľad kostola, okrem starobylo pôsobiacej apsidy, narušili až v roku

19216 výstavbou mohutnej priečnej
lode s neorománskym výrazovým
aparátom. Jej pravouhlé ramená

Obr. 3. Pohľad od západu do barokovo upraveného presbytéria – niekdajšej
lode pôvodného kostola počas výskumu v r. 2014. Bočné steny sú otvorené do
ramien transeptu.

Obr. 4. Pohľad na kostol z južnej strany pred prístavbou priečnej lode, výrez z
pohľadnice (pri ktorej bol použitý obrátený negatív), pred r. 1921. Vľavo stará
fara, ktorú zbúrali v roku 1971.
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pristavali k bočným stenám presbytéria a priestory prepojili širokými,
polkruhovo vyklenutými otvormi.
Tým odstránili značnú časť muriva
pôvodnej lode. V tom istom roku
postavili na južnej strane aj menšiu bezvýraznú sakristiu, pripojenú
k časti transeptu, presbytéria a apsidy. Apsidu už potom využívali len
ako sklad.
Uvedené neskoršie vývojové etapy kostola sa relatívne najmenej dotkli exteriéru a interiéru apsidy, zachovanej vo svojej počiatočnej dispozičnej a hmotovej skladbe s polkruhovým záverom a predĺženými
bočnými múrmi západným smerom.
Pôvodné je tiež zaklenutie konchou
s plynulo nadväzujúcim valeným
úsekom klenby pri západnej stene a
polkruhovo vyklenutý triumfálny oblúk bez členenia. V exteriéri zostali
ako najvýraznejšie členiace prvky
vertikálne oblé prípory a horný vlys
lomených oblúčikov, ktorý prebieha
od juhozápadného kútu a končí na
severovýchodnom zaoblení apsidy,
rovnako ako prípory. (obr. 5) Ďalej
na celom severnom úseku plášťa
apsidy pokračuje len hladká stena.
Mladšou súčasťou fasády je baroková profilovaná korunná rímsa, južné
barokové okno a päť oporných pilierov nerovnakej formy z konca 16.
a z 18. storočia.7
Jasne vymedzený typ pozdĺžneho jednolodia so zaklenutou apsidou a na nej najmä oblé subtílne
prípory s oblúčkovým vlysom viedli
k zaradeniu stavby do románskeho
obdobia, ako ju eviduje aj Súpis pamiatok na Slovensku.8 (obr.6, 7)
Samotná dedina sa prvýkrát písomne spomína v roku 1239 ako
majetok Bratislavského hradu,9 ale
existenciu sakrálnej stavby dokladá
až zmienka o klerikovi Kostola sv.

Obr. 5. Východná časť kostola, r.
1933, Archív Pamiatkového úradu v
Bratislave, inv.č. T 1043.

Obr. 6. Pôdorys dnešného kostola v úrovni okien, slohová analýza, čierne línie – rozsah pôvodného kostola.
Jána Krstiteľa de Ilca, menom Tonkus, z roku 1284.10 Nepochybne ide
o náš objekt s dodnes platným patrocíniom. Tento dátum je dôležitý
z hľadiska hornej časovej hranice
jeho výstavby, predpokladáme však,
že vznikol asi v priebehu 3. štvrtiny
13. storočia. Napokon jediné bližšie
datovanie okolo 1250 - 1260 zaznamenal iba Václav Mencl v rukopisných poznámkach k vlastnému náčrtu pôdorysu kostola.11 Neskôr vo
svojom korpuse o románskej architektúre12 kladie pôvodný kostol širšie do 13. storočia a zaraďuje ho do
skupiny neskororománskych a prechodných tehlových stavieb na južnom okraji Slovenska spolu s kostolom v Šamoríne. Pripomína ich ako
menšie dedinské kostolíky a v súvislosti s ozdobnými detailmi v nich
zaznamenáva odklon od tehlového
materiálu, nahrádzaného kamennými prvkami alebo ponechané len vo
svojej jednoduchej hmote. Pôvodné
tehlové výzdobné prvky majú podľa Mencla len kostoly v Šamoríne,
Hamuliakove a v Kalinkove (už zaniknutý). Iní významní autori sa ku
kostolu v Jelke nevyjadrili, nelákal
ani starších maďarských bádateľov. Pravdepodobne i pred rokom
1921, čiže pred prístavbou priečnej
lode, mala po barokových úpravách
aj najstaršia časť kostola podobu,
ktorá nemusela spĺňať predstavu

Obr. 7. Výrez z pôdorysu dnešného kostola v úrovni dvier, slohová analýza,
čierne línie – rozsah pôvodného kostola.
románskej stavby a samotná apsida svojím lomeným oblúčkovým
vlysom mohla vzbudzovať dojem
romantickej obnovy. Až uvedený
pamiatkový výskum odhalil závažné skutočnosti vo vzťahu k prvotnej
architektúre kostola a k jej výrazovému potenciálu.
Sondážne sa potvrdil tehlový sta-

vebný materiál nadzemných partií
kostola, ako aj spôsob povrchovej
úpravy stien. Použité pálené tehly
sú typu prstoviek s rozmermi 2626,5 x 13-14 x 6,5cm.13 Základové
murivo kostola je však z lomového
kameňa kladeného do riadkov (sporadicky s drobnými úlomkami tehál),
pričom kamenné steny vystupovali
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v rôznych polohách a výškach i nad
pôvodný terén. Na apside je nad základom obvodovej steny vybudovaná
aj soklová časť z kamenného muriva
do výšky 60 cm nad dnešným terénom. (obr.8) V niektorých polohách
stien lode vystupovalo kamenné
murivo ešte do väčšej výšky – podľa
sond najvyššie zachovaný úsek zaznamenávame na východnej stene

Obr. 8. Južná stena apsidy, kamenné
murivo sokla s dosadajúcou tehlovou
príporou.

lode, kde siaha až do výšky 174 cm
nad dnešnou interiérovou podlahou.
V murive prevažujú pomerne veľké
sivé kamene, ktoré nepritesávali,
ale ukladali najrovnejšou plochou
do líca steny. Malta pieskovej farby
s menšími zhlukmi nerozmiešaného
vápna je mimoriadne hrubozrnná,
s obsahom štrkových zŕn až do veľkosti 3 cm.
Technológia úpravy povrchov fasád aj interiérových stien je založená
na rozotrení malty vytlačenej začerstva zo škár po okolitom povrchu muriva. Na vzniknuté neprekryté plochy
muriva dohadzovali súčasne ďalšiu
maltu, čím vznikla celoplošná, hrubo
štruktúrovaná vrstva, pokrývajúca
steny na spôsob omietky. Na takto
riešený povrch už neaplikovali žiadny
náter. Maltu rovnakého zloženia použili pri murovaní a povrchovej úprave
aj tehlových stien, (obr.9) nadväzujúcich na spodné kamenné partie. Pri-

Obr. 9. Detail primárnej povrchovej úpravy s prekrývajúcou gotickou omietkou.

Obr. 10. Severná stena apsidy a severovýchodné nárožie pôvodnej lode s pozostatkami múrov sakristie vtiahnutých do operákov, medzi nimi sčasti odkrytá
dverová nika (1) a odtlačok mladšej strechy (2).
50
4

márna hrubozrnná povrchová vrstva
je doložená na celom pôvodnom
rozsahu fasády apsidy a aj na zachovaných úsekoch stien severovýchodného a juhovýchodného nárožia
pôvodnej lode. Rovnakým spôsobom
boli upravené aj interiérové líca stien
apsidy, ako môžeme súdiť podľa niekoľkých overovacích sond. Vo väčšom rozsahu sme však v interiéri jej
prítomnosť overovať nemohli, pretože
by sme porušili zachovanú gotickú
omietku s maľbou. Hrubozrnná povrchová úprava stien sa ako primárna
našla aj v pôvodnej lodi, kde bola
sondou potvrdená na východnom
úseku jej severnej steny.
Odlišnosť stavebného materiálu
základu kostola (lomový kameň) od
nadväzujúcich horných partií stien
(tehla) môžu na prvý pohľad evokovať možnosť etapizácie stavby. Ponúka sa úvaha, že základ a v niektorých polohách aj nadzákladové
murivo stien z lomového kameňa by
mohli byť zvyškami staršej stavby,
ktoré využili pri výstavbe neskoršieho tehlového kostola. Proti tejto
úvahe však stojí skutočnosť, že oba
druhy muriva spája malta rovnakého
zloženia a zhodná povrchová úprava. Dôležitým potvrdením súčasnosti oboch murív je aj to, že do muriva
z lomového kameňa sú primiešané úlomky tehál rovnakého typu,
z akého je vymurovaný celý tehlový
zvyšok kostola. Ak v línii dnešného
horného výskytu hrubozrnnej povrchovej vrstvy budeme predpokladať
polohu pôvodnej koruny obvodových stien, potom môžeme odvodiť,
že loď bola vysoká najmenej 670
cm od dnešnej úrovne terénu a apsida minimálne 650 cm.
Charakteristická povrchová hrubozrnná úprava typická pre jednolodie sa stala jedným z dokladov, že
spolu kostolom vznikla aj sakristia,
ktorú umiestnili ku severnej stene
apsidy. Vznik sakristie súčasne s
kostolom v dobe jeho predpokladaného vzniku (určite pred rokom
1284) je podľa doterajších poznatkov z nášho územia ešte relatívne skorý.14 Dnes sakristia v tomto
mieste nejestvuje, ale na jej niekdajšiu prítomnosť poukazoval už pred
výskumom obrys zamurovaného
vstupu, črtajúci sa na interiérovom
líci severnej steny apsidy (s predpokladom oveľa mladšieho vzniku).
V exteriéri pútala pozornosť absencia oblúčkového vlysu na severnej
fasáde apsidy, ako aj neurčité tvary dvoch operákov, ohraničujúcich
z oboch strán plochu fasády apsidy,
kde vlys chýba. V nich sa napokon
preukázali pozostatky múrov, kolmo
vybiehajúcich od východného okraja

severnej steny apsidy a od severovýchodného nárožia lode, ktoré tvorili obvodové steny sakristie. (obr.
10) Ich súčasnosť s pôvodnou loďou
a apsidou dokladá zhodný charakter
muriva, ako aj nález plynulého prechodu primárnej povrchovej vrstvy
z fasády apsidy na fasádu torza pôvodného východného múru sakristie
(vtiahnutého dnes do operáka). Aj
oblúčkový podstrešný vlys, prebiehajúci od západu po celom obvode
apsidy končí priamo pri torze východného múru sakristie. Je teda
zrejmé, že severná plocha dnešnej
fasády apsidy mala pôvodne interiérový charakter a severný úsek
steny apsidy bol deliacim múrom
medzi apsidou a sakristiou. V ňom
sa podarilo doložiť aj pôvodný dverný otvor, spájajúci sakristiu s apsidou. Dverná nika mala smerom do
priestoru sakristie rozovreté špalety
a segmentový, mierne ku interiéru
stúpajúci záklenok. Z interiérovej
strany apsidy sme zaznamenali nález, ktorý reprezentuje pozostatok
jednoduchej tehlovej obruby zachovanej do výšky 127 cm nad dnešnou
podlahou apsidy, so šírkou výrezu
100 cm.15
Pri neskorších úpravách sakristie
vytvorili spolu s jej možným predĺžením na sever aj novú strechu. Existenciu mladšej strechy sedlového
tvaru s hrebeňom kolmým ku stene
apsidy dokladajú odtlačky strešnej
konštrukcie v gotickej omietke. Sakristiu zbúrali krátko po hlavnej barokovej fáze,16 keď už jej funkciu prebrala apsida a ponechané zvyšky
jej obvodových múrov upravili ako
oporné piliere.17
Na fasáde apsidy sú osobitne
pozoruhodné ďalšie nálezy v celom
rozsahu južnej steny a polkruhového
záveru. Dosiaľ bolo známe len členenie oblými príporami a vlys z lomených oblúčikov pravouhlého profilu.
Najprekvapujúcejším poznatkom z
výskumu bol objav pôvodného tvaru
podstrešného vlysu apsidy. Ukázalo
sa totiž, že dnešné lomené oblúčiky
sú iba jeho dolnou časťou a ich hranatý profil je výsledkom mladších úprav.
Nad nimi vystupoval už len úsek plnej hladkej steny s barokovou korunnou rímsou. (obr.11) Pri výskume sa
podarilo objasniť pod nánosmi mladších omietok a náterov celý pôvodný
výzdobný systém (preukazujú ho
najmä sondy na južnej strane), založený na plasticky vystupujúcich tehlových prvkoch a na ich dôslednom
zakrytí hrubozrnnou vrstvou na spôsob omietky (vzniknutou počas murovania stavby z rozotieranej malty
zo škár a s prihodením ďalšej malty). Farba hmoty prírodnej omietky

a štruktúra povrchu mohli vytvárať
ilúziu kamennej stavby vzbudzujúcej
dojem mohutnosti a stability.
Vlys je dômyselnou konštrukciou
navzájom sa pretínajúcich veľkých
polkruhových oblúkov. Vždy dva
vedľa seba ležiace oblúky z tvarovaných zaoblených tehál majú spoločný výbeh priamo z rovnako zaoblených prípor.18 Z osi každého poľa
vymedzeného príporami vybiehajú
na obe strany ďalšie rovnako veľké
oblúky z jednoducho šikmo okosenej
základne a pretínajú oblúky nesené
príporami. Výsledkom kríženia týchto
vystupujúcich polkruhových oblúkov
na ploche steny je pravidelný dolný
rad lomených oblúčikov, vždy dvoch
v úseku medzi príporami. Ďalším vizuálnym efektom boli pod všetkými
vrcholmi oblúkov výrazne zatienené
cvikle vo forme vpadnutých sféric-

kých trojuholníkov a nad oblúkmi
možno malé, horizontálne pretiahnuté trojuholníčky,19 nad ktorými už
prebiehali dva plné rady tehál.
Takýto typ vlysu ako ukončujúceho výzdobného prvku fasády je
známy v severotalianskej architektúre 2. štvrtiny 13. storočia,20 zvyčajne v pohľadovom tehlovom murive,
buď s plnou stenou nad ním, odstupňovanou rímsou alebo pásom zuborezu. Proti talianskym príkladom je
v Jelke osobité konečné zakrytie
oblúkovo tvarovaných a starostlivo
ukladaných tehál omietkou. Na jednej strane je to tradičné uplatnenie
tehlového materiálu s preukázanou
schopnosťou vytvorenia i zložitejších konštrukcií a na druhej strane
jeho popretie, ohlasujúce už iné slohové väzby.
Na apside sa prezentovali dve

Obr. 11. Detail románskeho oblúčkového vlysu s pôvodnou povrchovou úpravou po čiastočnom odkrytí sondážou, južná fasáda apsidy blízko západného
okraja.

Obr. 12. Pokus o hypotetickú rekonštrukciu pôvodného stavu oblúčkového vlysu na západnom okraji apsidy - pri napojení na pôvodnú loď.
Legenda: A – segmentový úsek oblúka vybiehajúci od východnej steny lode na
spôsob podpery, B – vertikálna vpadlina, C – štvrťoblúk, ktorým bol vlys pravdepodobne ukončený na západnom okraji apsidy, bodkované čiary – predpoklad.
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do určitej miery odlišné povrchové
štruktúry: na ploche steny hrubozrnná vrstva s vystupujúcimi kamienkami, na vlyse vrátane vpadlín cviklov
a na príporách tá istá vrstva v jemnejšom spracovaní bez väčších zŕn,
viac vyhladená, čo mohlo evokovať
použitie iného materiálu.
U nás poznáme jediný príklad
podobného oblúčkového vlysu, ale
zachovaného v rustikálnejšej forme,
na presbytériu kostola v žitnoostrovskom Hamuliakove,21 kde nad ním
ešte prebieha pás zuborezu. V Jelke poznanie horného ukončenia románskej steny vylúčilo jeho nahradenie barokovým murivom priamo
nad oblúčkovým vlysom.
Z dôvodu čiastočnej deštrukcie

muriva vyplýva tiež nie úplne jasná
situácia ukončenia oblúčkového vlysu na západnom okraji južnej steny
apsidy - v styku s východným múrom lode. (obr.12) Podľa zachovanej primárnej omietky mala apsida
v mieste napojenia na loď vpadlinu
po celej výške steny. Naprieč vnútrom vpadliny vybiehal od steny lode
segmentový úsek oblúka na spôsob
podpery, ktorá podopierala okraj
predpokladaného
štvrťkruhového
oblúka, ukončujúceho vlys apsidy na západnom okraji. Vpadlinu
lemovala neskôr zaniknutá krajná
západná prípora, na ktorú dosadal
posledný plný polkruhový oblúk vlysu. O niekdajšej existencii prípory
vypovedá dnes už len zachovaný

Obr. 13. Ukončenie vlysu na západnom okraji apsidy po novovekej úprave,
stav počas sondáže.

Obr. 14. Pozdĺžny rez pôvodným kostolom s pohľadom na juh, slohová analýza, čierne línie a tmavé plochy – rozsah pôvodného kostola.
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nábeh omietky, ktorá prechádzala
z pasívnej plochy fasády na bočnú
stenu prípory. Gotická obnova pôvodné riešenie akceptovala. Túto
okrajovú skladbu a hlavne pôvodne
prehĺbenú kútovú časť medzi stenou
apsidy a stenou lode nevieme zatiaľ
uspokojivo odôvodniť. Až pri nadstavbe apsidy vpadlinu zamurovali a
štvrťoblúk vlysu doplnili na tvar nepravidelného oblúka, ktorý sa oprel
priamo o stenu lode, pritom odstránili aj krajnú príporu so zodpovedajúcim úsekom oblúka posledného
plného oblúka. (obr.13)
Na apside nemáme doložené románske okenné otvory, ich menšiu
alebo užšiu formu predpokladáme v
blízkosti neskorších okien. (obr.14)
Z vnútorného vybavenia je popri
časti vstupu do sakristie a jednoduchej polkruhovej formy triumfálneho
oblúku bez členenia (dnes je priestor
pod ním zamurovaný zo strany lode)
bezpečne pôvodná odkladacia nika
na severnej strane zaoblenej steny,
do ktorej neskôr vložili renesančnú
kamennú obrubu s polkruhovým
ukončením a ústupkom na osadenie dvierok.(obr.15) Primárnosť niky
ako jednoduchého pravouhlého
otvoru (výrez 63 x 70 cm, hĺbka 55
cm, parapet 128 cm nad dnešnou
podlahou) s doskovým prekladom
v tehlovom murive potvrdzuje na jej
vnútorných stenách sčasti zachovaná hrubozrnná omietková vrstva i jej
fragment na čelnej ploche steny apsidy pri pravej špalete, kde viditeľne
hladší úsek tejto omietky (v šírke 7
cm) naznačuje určité orámovanie
otvoru. V nižšie umiestnenej združenej nike s gotickými kružbami na
južnej strane apsidy (77 cm nad
dnešnou podlahou) nemožno zatiaľ
bez porušenia gotickej vrstvy jednoznačne preukázať staršiu fázu, hoci
je pravdepodobná kvôli podobnosti
vnútornej formy otvoru a konštrukcie
s použitím dosiek.22 Sedília situovaná medzi touto nikou a západnou
stenou apsidy má doloženú len gotickú úpravu.
Podľa výsledkov výskumu bol neskorománsky kostol v Jelke typom
jednoduchého dedinského kostola,
pričom do jeho dispozície jednolodia s apsidou sa však už začlenila
aj severná sakristia, ktorú by mohol
bližšie preukázať už len archeologický výskum. Rovnako nám nie je dostatočne známa loď kostola, keďže
pri neskorších stavebných zmenách
úplne zanikla jej západná stena
a z väčšej časti aj jej bočné múry.
Vylúčila sa tak možnosť poznania
dôležitého slohového prvku, akým je
hlavný vstup do kostola a napokon aj
podoba celého exteriéru lode, ktorý

mohol istým spôsobom korešpondovať s apsidou. V každom prípade sa
prinajmenšom na fasáde apsidy prejavil a výnimočne zachoval v takmer
plnej miere výzdobný systém v kontexte tradičných komponentov západoslovenskej románskej tehlovej architektúry a nových importovaných
slohových impulzov.
Druhú stredovekú fázu kladieme
predbežne na základe sondážnych
nálezov (predovšetkým nástennej
maľby) do 2. štvrtiny 14. storočia.
Charakterizuje ju do veľkej miery
rešpektovanie pôvodnej architektúry a jej pomerne rozsiahla obnova
v hraniciach celého jestvujúceho
hmotového a priestorového usporiadania, t.j. jednolodia s apsidou a severnou sakristiou. V lodi nám chýbajú – rovnako ako z predchádzajúcej
fázy – akékoľvek stopy slohových
prvkov (okná, vstupný portál), ale na
východnej stene v okolí triumfálneho oblúku a na východných úsekoch
bočných stien sa podľa sond sčasti
zachovala gotická omietková vrstva.
Obnovu interiéru sakristie v tejto
dobe dokladajú pomerne veľké súvislé plochy gotickej omietky na jej
niekdajšej južnej stene (dnes na severnej fasáde apsidy) vrátane oboch
špaliet a segmentového záklenku
dvernej niky. Najväčší rozsah nálezov z gotickej etapy však poskytol
exteriér a interiér apsidy.
V prvom rade vznikli dve nové,
zrejme identické okná vo východnej
a južnej stene. Umiestnili ich osovo, presne v línii dvoch románskych
prípor, ktoré tak sčasti zanikli až po
výbeh oblúkov vlysu. (obr.16) Pod
oknami však dolnú časť oboch prípor
ponechali v nezmenenom stave, čo
na južnej strane preukazuje dodnes
zachovaný úsek (tretia prípora zľava doprava) a na východnej strane
zdvihnutý nábeh gotickej omietky k
oveľa neskôr zosekaným zaobleným
tehlám prípory.23 Týmto nálezom sa
súčasne potvrdil pravidelný rytmus
ôsmych románskych prípor, ktorý
sa pred výskumom javil v ose apsidy ako prerušený, so štvoricou oblúčikov vlysu bez strednej podpory.
Z dvojice gotických okien južné zrušili pri prelomení barokového okna,
nad ktorým sa zachoval iba vrchol lomeného záklenku a na jeho obvode
9 cm široká pásová pasparta, vymedzená zaškrabnutou ryskou do vlhkej
omietky. Zrejme bola len výraznejšie
nabielená proti ploche steny v tóne
slonovej kosti. Východné okno v osi
apsidy (s malým posunutím južným
smerom), zamurované v staršej
barokovej etape, je naopak takmer
kompletné zachované. (obr.17) Má
rovnakú pásovú paspartu, je pomer-

ne vysoko umiestnené, vo vnútri
apsidy až v klenutí konchy (parapet
250 cm nad dnešnou podlahou).
Okno má výšku 200 cm, šírku interiérovej niky 60 cm, šírku vonkajšej
niky 72 cm a pomerne úzky výrez vo
vnútri hrúbky múru 22,5 cm, kde je
vložená kamenná trojlistová kružba.
Horný list kružby má výrazne šošovkový tvar s malou medzerou medzi
nosíkmi (1,5 cm) zdobenými prehĺbeným trojuholníčkom pri šikmom
obvode. Táto kružba (prípadne s celou obrubou, zatiaľ zakrytou plentou) predstavuje jediný stredoveký
kamenársky prvok kostola, iste však
bola pôvodne aj v južnom okne. Jej
tvaroslovie zopakovali v odlišnom
materiáli aj na inom mieste v apside
- na mierne odsadenom čele južnej
odkladacej niky, ktorej pravdepodobne starší otvor rozdelili tenkou tehlovou priečkou do podoby združenej
niky s dvomi trojlistovými kružbami

v lomenom záklenku, s rozmerovo
takmer zhodným výrezom otvoru
(23,5 a 20,5 cm) ako vo východnom
okne. (obr.18) Kružby ako aj ostenia
niky sú však tehlové, kružby zostavili z osobitne tvarovaných tehál so
záverečným omietnutím.
Na vonkajšom plášti apsidy zaznamenávame podľa nálezov výraznú zmenu vo vlysovej časti, ale bez
deštrukcie pôvodných románskych
prvkov. V podstate len redukovali
sústavu veľkých prekrížených oblúkov na rad lomených oblúčikov, ktoré
tvarovo vyplynuli z geometrickej konštrukcie primárnych oblúkov. Šetrným
spôsobom vyplnili hlboké cvikle naplocho kladenou tehlou a tehlovými
úlomkami a napokon novou omietkovou vrstvou zjednotili povrch do hladkej plochy steny. Súčasne len omietkou upravili dolné lomené oblúčiky do
hranatej formy, ale prípory ponechali
v pôvodnom oblom tvare, bez osobit-

Obr. 15. Interiér apsidy, románska
odkladacia nika v severnej stene s renesančnou kamennou šambránou.

Obr. 16. Východná fasáda apsidy s
nálezom gotického okna.

Obr. 17. Odkrytá kamenná kružba východného gotického okna apsidy.
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ného riešenia prechodu polvalca do
hranatého výbehu oblúčikov.(obr.19)
Miesta s podkladom hrubozrnnej primárnej omietky, najmä na príporách,
omietali úsporne tenkou vrstvou,
alebo na niektoré časti naniesli len
hustý vápenný náter, ktorým napokon zjednotili celú fasádu, vrátane
kamenných článkov okennej kružby.
Gotickú svetlosivú omietku s menšími štrkovými kamienkami a vyhladeným povrchom (na románskej hrubozrnnej vrstve) máme ako sekundárnu
doloženú aj na juhovýchodnom nároží lode. Nárožie opticky zvýraznili
striedavými kvádrami (33 x 59 a 33
x 24 cm), vymedzenými zaškrabnu-

Obr. 18. Interiér apsidy, južná združená odkladacia nika s gotickými
kružbami.

tou ryskou do vlhkej omietky rovnako
ako na paspartách gotických okien.
(obr.20) Ani tam sa zatiaľ nepodarilo
jednoznačne zistiť tónové odlíšenie
plochy steny a kvádrov.
Interiér kostola zmenil v tejto fáze
proti predchádzajúcej etape zásadne svoj vzhľad maliarskou výzdobou
na novej jemnozrnnej omietkovej
vrstve, nanesenej buď na plochy drsnej štrukturálnej románskej omietky alebo priamo na tehlové murivo.
Maľba na dôsledne vyhladenom povrchu s hustejším vápenným náterom je nálezmi potvrdená na stenách
a klenbe apsidy, na triumfálnom oblúku i vo východnom úseku lode za
úrovňou samostatne stojaceho hlavného oltára. Realizovali ju sčasti na
vlhkom a sčasti na suchom základe (technika fresco – secco), preto
je pozorovateľná - hoci len v rámci
sond - takmer úplná absencia vrchnej maliarskej vrstvy. Najvýraznejšie
sú maľované plochy a línie v červenej a okrovej farbe, v podstate ako
podmaľba, fragmentmi a stopami je
doložená tyrkysová a čierna farba.
Len na málo miestach je evidentná jemnejšia štetcová kresba a na
všetkých figúrach sa úplne stratili
tvárové partie, ktoré by inak mohli
prispieť k slohovo-štýlovej charakteristike maliarskeho prejavu.
Relatívne najväčší rozsah malieb
evidujeme v apside, (obr.21) kde

Obr. 19. Pohľad na kostol od východu, slohová analýza.
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ich však dosť výrazne narušili mladšie zásahy do pôvodnej architektúry, okrem zvýšenia výrezu vstupu do
sakristie (zničilo dolnú časť jednej
postavy) predovšetkým pomerne
veľké barokové okná (ich prebúraním takmer úplne zanikli tri postavy
a symbol jedného evanjelistu), zväčšenie južnej sedílie, zmena funkcie
apsidy a s ňou súvisiace uzavretie
a čiastočné deštruovanie triumfálneho oblúku zo strany lode. Nepriaznivý vplyv na stav malieb mali tiež
čiastočné statické poruchy (najmä
pri severozápadnom kúte), usadené depozity, vlhkostné pomery a
nanášanie mladších náterov, ktoré
postupne ochudobňovali farebné
vrstvy.
Napriek tomu možno podľa odkrytých častí v sondách určiť aspoň
základný ikonografický program a
rozvrh nástenných malieb. Riadil
sa zaužívaným spôsobom členenia
steny na výškovo vymedzené zóny,
na motivicky a tematicky zjednotené
priebežné pásma a na vzťahy k otvorom, predovšetkým k oknám. Dolné
pásmo do výšky cca 140 cm nad
dnešnou barokovou podlahou vypĺňal iluzívny okrový záves s pravidelnými červenými oblúkovými prehybni a spadajúcimi tmavšími záhybmi
riasnenia, upevnený na ukončujúcom horizontálnom okrovom páse.
Na južnej stene prechádzal ten istý
záves aj do sedílie,24 ktorá vznikla až
v tejto fáze ako jednoduchá tehlová
nika s plytkým strieškovým záverom,
vyplneným zatiaľ bližšie neurčeným
ornamentom s pozostatkami čiernej
farby.
Stredné pásmo nad závesom tvoril rad stojacich postáv dvanástich
apoštolov (výška figúr cca 140 cm)
na celom obvode polkruhovej steny a jej predĺžených častí na južnej
a severnej strane. Určenie apoštolov vyplynulo predovšetkým z počtu
dvanástich figúr, ktoré úsporné sondy zatiaľ potvrdili len torzálne rôznymi partiami ich objemových foriem,
napríklad niekoľkými hlavami so
svätožiarou v tej istej výškovej úrovni, časťami drapérií alebo bosými
chodidlami. V rozmernejšej sonde
na východnej stene,25 po ľavej strane gotického okna, bola odkrytá iba
jedna takmer celá postava, zahalená
v červenom plášti, bez rozoznateľného atribútu, jej pendantom vpravo
od okna je časť postavy s knihou.
Pri porovnaní s ostatnými fragmentmi sa javia všetky postavy zhodne
komponované vo frontálnom držaní
tela, s miernym pootočením alebo
nasmerovaním hláv, s rovnakým postojom bosých, do strán vytočených
nôh s výraznými prstami. Ďalším po-

tvrdením apoštolov je aj časť postavy vľavo od neskôr zrušeného južného gotického okna. Pred poprsím
má zakomponovaný predmet, ktorý
sa predbežne javí ako kniha v zahalenej ruke, nemožno však vylúčiť ani
osobný atribút (v tomto prípade by to
bola tesárska sekera apoštola Mateja). Iné atribúty sa zatiaľ v sondách
nezistili.
Rad apoštolov je zostavený ako
sled voľných figúr bez určitého deliaceho prvku alebo častého uzavretia arkádou. V rámci tohto pásma
je osobitne pozoruhodné a nezvyčajné zobrazenie prísne frontálnej
hlavy Krista s krížovým nimbom,26
ktoré sa nezaraďuje priamo medzi
apoštolov. (obr.22) Zaberá miesto
tesne pod parapetom východného
gotického okna, teda v centrálnej
ose apsidy, ale zľava a sprava stojaci apoštoli ho prevyšujú a hlava
Krista je tak v úrovni dolnej časti ich
trupov a nôh. Výnimočnosť zobrazenia podčiarkuje naddimenzovaná
veľkosť hlavy (až trojnásobne proti
hlavám apoštolov, dnes s nezachovanými črtami tváre, s bradou, bez
krku v zmysle mandylionu a spadajúcimi prameňmi vlasov) a jej pravouhlé pásové orámovanie (slabo
viditeľné, s rozmerom 90 x 70 cm).
Je vlastne samostatným obrazom
a svojou polohou (dolný rám bol cca
170 cm nad gotickou úrovňou podlahy) musel mať v prvom rade bezprostredný kontext s oltárom. Môžeme ho chápať vo funkcii oltárneho
retabula v súvislosti so svetelnou
symbolikou (Kristus ako lux mundi
mundi),
ale snáď aj ako pripomienku väzby
k Jánovi Krstiteľovi, predchodcovi
Krista a prorokovi spasenia. Jánovi
Krstiteľovi bol kostol zasvätený a jeho zobrazenie nebolo podľa všetkého začlenené do nástennej maľby
apsidy, mohlo však byť súčasťou
samotného oltára.
Ďalšia zóna maľby, oddelená od
apoštolov horizontálnym okrovým
pásom a preukázaná len v zisťovacích úsporných sondách, sa viaže
na klenbu konchy s centrálnym,
zrejme monumentálnym zobrazením
sediaceho Krista v mandorle. Zatiaľ
ho dokladá iba dolný zaoblený úsek
mandorly tesne pri vrchole východného gotického okna, pravá noha
presahujúca cez mandorlu a červená plocha časti drapérie. Mandorlu
obklopovali nepochybne symboly
štyroch evanjelistov podľa sondy
vľavo od deštrukcie južného gotického okna (pri dnešnom barokovom
okne). V nej je nad hlavou apoštola
odkrytá časť nôh leva, symbol evanjelistu Marka, spolu s neúplným čiernym nápisom v gotickej majuskule /

Obr. 20. Juhovýchodné nárožie lode, románska hrubozrnná vrstva s prekrývajúcou gotickou omietkou zdobenou nárožným kvádrovaním.

Obr. 21. Interiér apsidy, východná stena s nálezmi gotickej maľby a špaliet
gotického okna.
M/ARCVS, čítaným sprava doľava.27
(obr.23) Podobné zobrazenie sa zachovalo na klenbe kostola v Hamuliakove, kde je pri mandorle tak isto
symbol evanjelistu Marka, držiaceho
v labách nápisovú pásku s opačným
čítaním mena. Takmer identické
s Jelkou sú tiež šesťcípe hviezdy na
oblohe a podľa Hamuliakova môžeme na klenbe predpokladať aj symbol slnka a mesiaca.
Ďalšie maliarske komponenty apsidy dokladá výzdoba východného
okna v podobe voľných päťlistých
roziet okolo obvodu i vo vnútri špaliet, na západnej stene predbežne
sústava prestupujúcich sa krúžkov,
znázorňujúcich pravdepodobne oblaky, na triumfálnom oblúku s červeným lemom polia s farebnými
stopami a na južnej stene konsek-

Obr. 22. Interiér apsidy, hlava Krista
pod východným gotickým oknom.
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okolo hlavy, sediacu na trónnom
sedadle s prevýšeným zadným operadlom28 a podľa torza bližšie neurčeného, asi rastlinného ornamentálneho pásu v hornej časti severnej
steny.
Koncepcia gotickej maliarskej výzdoby má viaceré analógie v regióne
Žitného ostrova a bola napokon všeobecnejšie rozšírená, predovšetkým
v schéme pásového radenia postáv apoštolov a zobrazenia Krista
v mandorle, obklopenej symbolmi
evanjelistov. Najbližšie zodpovedá
tomuto rozvrhu výraznejšie rustikálna maliarska výzdoba svätyne
v Hamuliakove.29 Slohovo-štýlovej
analýze nástenných malieb v Jelke
sa možno bližšie venovať až po ich
úplnom odbornom odkrytí, ktoré zrejme rozšíri naše doterajšie poznatky.
Nepochybne k nim prispeje aj budúca celková reštaurátorská obnova
stredovekých častí kostola.
Obr. 23. Interiér apsidy, hlava apoštola a časť zvieracích nôh s nápisom pri
južnom barokovom okne.
račný kríž. V lodi (dnešnej svätyni)
na východnej stene v okolí bývalého
triumfálneho oblúku a na úsekoch
bočných stien za oltárom sa dajú

očakávať nálezy maľby podľa čiastočne odkrytého zobrazenia v dolnej
pravej časti východnej steny, ktoré
predstavuje postavu so svätožiarou
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V regióne Žitného ostrova dokladá V. na parapetnej doske je postavený múrik
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15
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vykonali sondu pod dnešnú podlahu s cieGotickú úpravu horného uzavretia poľom zistiť polohu a prípadne materiál pô- nechaných úsekov prípor nepoznáme. Na
vodnej podlahy, resp. stratigrafie násled- južnej strane zanikla pri vzniku staršieho
ných podlahových vrstiev. V hĺbke -37 cm
barokového okna, východnú príporu odbola odkrytá súvislejšia plocha maltovej
stránili v mladšej barokovej fáze.
24
vrstvy, v ktorej sa zachovali odtlačky dlažPôvodné rozmery sedílie podľa zadíc. Keďže sa ale nezachoval odtlačok
chovanej gotickej omietky sú nasledovné:
ani jednej celej dlaždice, nebolo možné
šírka 100 cm, stredná výška 138 cm (po
určiť jej rozmery. Pravdepodobne išlo o
vrchol tupého uhlu striešky), výška špaletehlovú dlažbu. Za pôvodnú podlahu ju
ty 125 cm, hĺbka 35 cm. V baroku sedíliu
môžeme považovať preto, že k stope po
rozšírili západným smerom o 92 cm a súnej je dotiahnutá primárna hrubozrnná
časne zvýšili jej parapet o 30 cm. Dnes
vrstva steny.
má formu horizontálne pozdĺždoskovým,
16 Zrejme medzi rokmi 1756 a 1761.
mierne dozadu klesajúcim prekladom.
25 Na tomto mieste boli už dávnejšie
V KV z r. 1756 sa ešte uvádza, že kostol
mal sakristiu s dreveným
ýým stropom, v KV
uskutočnené neoficiálne väčšie sondy
z r. 1761 už len zo star
starého kostola je za- na vrstvu s nástennou maľbou, menšie aj
chovaná iba sv
svätyň
ty a slúžiaca
úžiaca ako sakris- v iných častiach apsidy, bez dokumentáúž
tia. KV 1756, Slovenský národný archív v
cie. Počas výskumu sa tieto sondy čiasBratislave, filmotéka KV, film č.II.B-1487, točne rozšírili.
26 Podobné zobrazenie poprsia Krista
1074-1075, Trnavský vikariát; KV 1761
Prímási Levéltár, Esztergom, lib. 87, fsc. je na východnej stene presbytéria kalvínXVII, 103. Okrem toho je v apside dolože- skeho kostola v blízkom Šamoríne, ale
ná úprava vstupu do sakristie zvýšením jej
vysunuté tesne nad východné okno, nad
výrezu v skoršej barokovej fáze, pravde- radom apoštolov. Ako Slnko ľudstva ho
podobne spolu s oknami apsidy, ref. 4.
označuje PROKOPP, Mária: Stredoveký
17 Tiež zo statických dôvodov. Na inkostol Šamorína. In: STREŠŇÁK, Gábor,
teriérovej strane severnej steny apsidy, VÉGH, László (ed.): Kapitoly z dej
dejííín
n mesv miestach vonkajších oporných pilierov, ta Šamorí
amorín.
ín. Šamorín – Dunajská Streda
boli zistené výraznejšie trhliny tehlového
2005, s. 173. Rovnako umiestnené poprmuriva.
sie Krista ako v Šamoríne, z doby okolo r.
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1340, je v presbytériu kostola sv. Martina
v stredočeských Dražiciach. Uvádza ho
VŠETEČKOVÁ, Zuzana a kol.: Stř
Středov
ředověedověká nástě
ká
st nná malba ve st
stě
střředn
ředních
í Čechách.
Praha 2011, s. 90-91.
27
Tento spôsob obráteného nápisu sa
dá vysvetliť v súvislosti s postavením diváka (veriaceho) v lodi. Pri čítaní nápisu
umiestneného vpravo, s opačným sledom
písmen, prechádza jeho pohľad sprava
doľava smerom k zobrazeniu Krista, t.j.
neodvracia sa od neho. Predpokladaný
pendant nápisu na ľavej strane bol iste
normálne čitateľný zľava doprava, čiže

nasmeroval pohľad do stredu apsidy, ku
Kristovi.
28
Dolná časť maľby je zničená. V r.
1985 odstránili kvôli vlhkosti stien bývalej
lode všetky omietkové vrstvy až na murivo do výšky cca 185 cm nad podlahou.
Zobrazenie by podľa umiestnenia na stene mohlo mať pôvodne funkciu retábula
nad bočným oltárom.
29
Tam výška päťbokej svätyne dovolila
vytvoriť ešte jedno figurálne pásmo pod
postavami apoštolov, ktorí sú včlenení
do uzavretých arkád a v rukách držia
len knihu. Na klenbe s hviezdnou oblo-

hou, slnkom a mesiacom sa zachovalo
zobrazenie Krista v mandorle a symboly
všetkých štyroch evanjelistov s menami na nápisovej páske. Na triumfálnom
oblúku vypĺňajú pravidelné polia poprsia
prorokov s nápisovými páskami (podobná
maľba mohla byť aj na triumfálnom oblúku
v Jelke). V lodi sú ďalšie figurálne obrazy.
TOGNER, ref. 21, s. 43.

Die spätromanische Kirche des hl. Johannes des Täufers und ihre gotische
Erneuerung
In der Kirche des hl. Johannes des Täfers, Nahe der Kleinen Donau, führten die
Autorinnen der Beitrags 2015 eine denkmalpflegerische Untersuchung durch, die
neue Erkenntnisse zu den zwei mittelalterlichen Etappen der Kirche gebracht hat.
Der heutige barocke Komplex wurde 1921
noch um ein großes Querschiff erweitert.
Ihr Presbyterium wurde vom Schiff einer
kleineren Dorfkirche mit einer angeschlossenen östlichen Apsis gebildet. Im Unterschied zum barockisierten Originalschiff
ist die Apsis zum größten Teil in ihrer ursprünglichen Form erhalten.
Ernsthafte neue Funde zur Ziegelarchitektur der romanischen einschiffigen
Apsis, wahrscheinlich im 3. Viertel des 13.
Jh. errichtet (bestimmt vor 1284), sind Belege über die primäre nördliche Sakristei
und das Schmucksystem der Fassaden
der Apsis. Diese war an ihrer südlichen
und östlichen Fassade (nach der ehemaligen Sakristei) mit acht gerundeten Wanddiensten unterteilt, die ein breites Fries
großer Ziegelbögen mit abgerundetem

Profil getragen haben. Sie wurden von
ebensolchen Bögen ohne Wanddienste
überkreuzt, wobei oben zwischen ihnen
eingefallene Zwickel und unten Spitzbögen entstanden. Alle diese hervortretenden Elemente waren verputzt ohne Anstrich und evozierten das Steinmaterial.
Den grobkörnigen romanischen Verputz
der Wände gibt es auch im Interieur und
er bestätigte auch u. a. die Ursprünglichkeit einer einfachen Ablagenische in der
Nordwand der Apsis. Die ursprünglichen
Fensteröffnungen und Eingänge sind
nicht erhalten außer dem Eingang in die
später untergegangene Sakristei mit einer
jüngeren Bearbeitung.
Die wahrscheinlich in der 2. Hälfte des
14. Jh. erfolgte gotische Erneuerung der
romanischen Kirche wird durch den Fund
zweier Spitzbogenfenster mit Passepartout belegt, im östlichen Fenster ist ein
komplettes dreiblättriges Maßwerk erhalten, dessen Form im Ziegelmaterial
auch in einer Nische im Interieur der Apsis angewendet wurde. Gleichzeitig mit
der Entstehung der Fenster wurde an der
Fassade der romanische Flies bis zu seinem unteren Streifen der im Profil eckigen

Spitzbögen reduziert, und die Ecke des
Schiffes durch eingeritzte Quader optisch
hervorgehoben. Ein besonderer Beitrag
dieser Phase war die Wandmalerei im
Interieur, nachgewiesen in der Apsis und
dem Ostteil des Schiffes (des heutigen
Presbyteriums). In der Apsis präsentierte
sich die malerische Ausschmückung laut
den Funden in den Sonden in drei Streifen.
Über einer illusionistischen hängenden
Draperie befand sich eine Reihe mit den
zwölf Aposteln einschließlich eines außergewöhnlichen Bildes des Hauptes Christi
unter dem Ostfenster. Im Gewölbe war
Christus in einer Mandorla angebracht,
umringt von den Symbolen der vier Evangelisten. Weitere Erkenntnisse über die
Wandmalerei lassen sich erst nach ihrer
völligen fachmännischen Freilegung und
ihrer Restaurierung erwarten.

Abbildungen
Abb. 1. Die Kirche als Ganzes von der
Südseite her während der Untersuchung
von 2014.
Abb. 2. Die Situierung der Kirche des hl.
Johannes des Täufers in Jelka (Jóka) auf
einem Plan
der 2. militärischen
Karte von 1839, elektronische Kopie, Archiv des Denkmalamtes in
Bratislava.
Abb. 3. Ansicht von Westen her auf das
barockisierte Presbyterium - dem ehemaligen Schiff der -ursprünglichen Kirche
während der Untersuchung von 2014. Die
Seitenwände sind bis an die Rahmen des
Transeptes offen.
Abb. 4. Blick auf die Kirche von Süden
vor dem Zubau des Querschiffs, Ausschnitt aus einer Ansichtskarte (bei der
ein seitenverkehrtes Negativ verwendet
worden ist), vor 1921. Links das alte Pfarrhaus, das 1971 abgerissen worden ist.
Abb. 5. Ostteil der Kirche 1933, Archiv
des Denkmalamtes in Bratislava, Inv. Nr.
T 1043.
Abb. 6. Grundriss der heutigen Kirche
auf dem Niveau der Fenster, Stilanalyse,
dunkle Linie - Umfang der ursprünglichen
Kirche.
Abb. 7. Ausschnitt aus dem Grundriss
der heutigen Kirche auf dem Türniveau,

Stilanalyse, dunkle Linie - Umfang der ursprünglichen Kirche.
Abb. 8. Südwand der Apsis, Natursteinmauerwerk des Sockels mit eingesetztem
Dienst aus Ziegeln.
Abb. 9. Detail der primären Oberflächenbearbeitung mit überlappendem gotischen Verputz.
Abb. 10. Nordwand der Apsis und nordöstliche Ecke des ursprünglichen Schiffs
mit in die Stützpfeiler
eingezogenen
Mauerresten der Sakristei, dazwischen
die teilweise freigelegte Türnische (1) und
der Abdruck eines älteren Daches.
Abb. 11. Detail des romanischen Bogenflieses mit ursprünglicher Oberflächenbearbeitung
nach teilweiser Freilegung durch die Sondierung, Westrand
der Südfassade der Apsis.
Abb. 12. Versuch einer hypothetischen
Rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes des Bogenflieses am Westrand
der Apsis - bei Anfügung an das ursprüngliche Schiff.
Abb. 13. Beendigung des Flieses am
Westrand der Apsis nach der neuzeitlichen Gestaltung, Stand während der Sondierung.
Abb. 14. Längsschnitt der ursprünglichen Kirche mit Blick nach Süden, Stil-

analyse, dunkle Linien und Flächen - Umfang der ursprünglichen Kirche.
Abb. 15. Interieur der Apsis, romanische
Ablagenische in der Nordwand mit steinerner Rahmung aus der Renaissance.
Abb. 16. Ostfassade der Apsis mit dem
Fund eines gotischen Fensters.
Abb. 17. Freigelegtes steinernes Maßwerk eines östlichen gotischen Fensters
der Apsis.
Abb. 18. Interieur der Apsis, südliche
Ablagenische mit gotischem Maßwerk.
Abb. 19. Blick auf die Kirche von Süden
her, Stilanalyse.
Abb. 20. Südöstliche Ecke des Schiffs,
romanische grobkörnige Schicht mit überlappendem gotischen Verputz der mit
Eckquadern verziert ist.
Abb. 21. Interieur der Apsis, Ostwand
mit Funden gotischen Malerei und der
Leibung eines gotischen Fensters.
Abb. 22. Interieur der Apsis, Haupt
Christi unterhalb des östlichen gotischen
Fensters.
Abb. 23. Interieur der Apsis, Haupt eines Apostels und Teil eines Tierfußes mit
Inschrift beim südlichen Barockfenster.
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proti dlhotrvajúcemu a vo viacerých ohľadoch výnimočnému
archeologickému výskumu Kaplnky
sv. Margity v Kopčanoch zostáva
historicko-archívne
íívne bádanie o dejinách objektu obrazne povedané tak
trochu „v závoze“. Neobjasnených
je viacero dôležitých aspektov existencie kaplnky, ktorá doposiaľ čaká
na komplexnejšie historické spracovanie.(obr.1,2)
Kaplnka sv. Margity bola v skúmanom historickom období 18.-19.
storočia fíliou Rímsko-katolíckej
farnosti v Holíči. Významným prameňom pre dejiny skúmaného obdobia je okrem zachovaných kanonických vizitácií farnosti, ktoré už
boli z historického hľadiska využité,
najmä komplex archívnych fondov,
pochádzajúcich z hospodárskej
činnosti habsburských cisárskych
súkromných rodových panstiev
Holíč a Šaštín, ktoré sú uložené v
Slovenskom národnom archíve. Už
v roku 1738 cisárske panstvo uvažovalo o výstavbe nového kostola
umiestneného priamo v obci. Vo
svojej žiadosti arcibiskupovi dôvodilo malou kapacitou kaplnky, jej
vzdialenosťou od obce, zlým fyzickým stavom a najmä zlou dostupnosťou v období zvýšenej vodnej
hladiny Moravy.1
Vo fonde Cisárske panstvo Holíč
sa zachovala celá séria doteraz nevyužitých archívnych dokumentov
z oblasti patronátnej agendy, pokrývajúca obdobie medzi polovicou
18.-19. storočia.2 Tieto doteraz nespracované historické pramene sa
stali základom nášho príspevku.3
Zachované archívne dokumenty
obsahujú hlavne ročné vyúčtovania skromných príjmov a výdavkov
kaplnky a ďalší súvisiaci spisový
materiál.(obr.3,4) Vyúčtovania boli
od polovice 18. storočia pravidelne
predkladané na revíziu orgánom
holíčskeho panstva, ktoré bolo
patrónom objektu a rovnako aj
holíčskemu farárovi. Vyúčtovania
potvrdzovala obec Kopčany, alebo
osobitný hospodár kaplnky.4
Príjmy a výdavky kaplnky minimálne od druhej polovice 18.
storočia evidované v účtovnej
knihe, v skúmaných písomných
prameňoch označovanej ako Kniha Swato Margaretska. Kniha je,
žiaľ, nezvestná a do súčasnosti sa
pravdepodobne nezachovala. Viedol ju hospodár kaplnky - hospodar

Kaplnka sv. Margity v Kopčanoch
v písomných prameňoch z obdobia 18.-19. storočia
Swateg Margarety, neskôr označovaný aj ako Oeconomus Capellae.
Príjmy kaplnky pochádzali hlavne
z predaja trávy (sena) z lúk, ktoré
jej patrili a ukladali sa do osobitnej
pokladnice kaplnky - Kasa Swateg
Margarety. Nešlo o vysokú čiastku,
Margarety
avšak bol to pravidelný príjem v rozpätí približne 15-30 zlatých ročne.
Ďalšie príjmy pochádzali z rôznych
darov. Výdavky smerovali hlavne do
sféry opráv a dopĺňania skromného
mobiliáru a zabezpečenia výročných
bohoslužieb.(obr.5) Problémom vo
vzťahu k panstvu bol fakt, že na finančne nevysporiadaných pozemkoch patriacich kaplnke vznikla v
polovici 18. storočia kopčianska
„Kačenáreň“ s lovným rybníčkom.

Mobiliár kaplnky
Olt r sv. Margity
Oltá
Pôvodný oltár kaplnky sa dodnes
zrejme nezachoval a nepoznáme
ani jeho presnejšiu podobu. Jeho
ústrednou časťou bola pravdepodobne socha Sv. Margity. Tú v roku
1769 holíčsky maliar pozlátil a postriebril. V prvej polovici 19. storočia
prebehlo viacero ďalších čiastkových opráv oltára. V roku 1834 bolo
opravované tabernákulum. V roku
1838 prebehla generálna oprava
kaplnky. Opravená bola aj spodná
časť oltára a kazateľnica. Vyúčtované práce boli v hodnote spolu 22
zlatých. V rokoch 1844/45 vznikli nové schody k oltáru. Oltár bol

Obr. 1. Pohľad na kostol od juhozápadu počas pamiatkového výskumu, 1995,
foto: P. Frátrič.
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Obr. 2. Interiér kostola počas archeologického výskumu,
1994, foto: P. Frátrič.

opravovaný aj v rokoch 1847/48.
Kazateľnica
ľ
ľnica
V objekte kaplnky sa nachádzala aj drevená kazateľnica. V rokoch
1844/45 sa v účtoch vyskytuje položka za jej maľovanie.
Liturgick textí
Liturgické
textílie
ílie
Známy fond liturgických textílií
v polovici 18. storočia reprezentovala len staršia zástava opravovaná
v roku 1769. V rokoch 1776-1777
bola pre kaplnku objednaná zástava nová, ktorá mala aj obal. V roku
1777 do fondu liturgických textílií
kaplnky pribudla nová alba a antipendium. V roku 1831 bola zakúpená nová sviatočná kazula, v rokoch
1840/41 oltárny obrus a 1842/43
baldachýn. V roku 1838 počas generálnej rekonštrukcie kaplnky bolo
opravované aj antipendium, asi to
z roku 1777. Doložené sú aj nákupy plátna pre odevy miništrantov
(1841/42).
Liturgick náčinie
Liturgické
áč
áčinie
Pôvodnú monštranciu používali
od polovice 18. storočia v kaplnke
žrebčína. Pôvodný kalich kaplnky si
dali označiť nápisom. V roku 1777
60
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Obr. 3. Sumárne účty kaplnky z rokov 1755-1767, titulný
list.

do mobiliáru kaplnky pribudla nová,
čiastočne postriebrená a pozlátená, medená monštrancia v cene
23 zlatých. V rokoch 1844/45 bola
zakúpená nová pixida pre chorých,
o niečo neskôr lodička (1847/48).
V roku 1850 bol pre kaplnku
zakúpený nový zvon. Z ostatného
vybavenia môžeme ešte spomenúť
novú pokladnicu zakúpenú v roku
1769.
Stavebné úpravy
Opravy kaplnky
V sledovanom období sme zaznamenali viacero čiastkových
opráv objektu. V roku 1764 napríklad prebehla generálna výmera
strešnej krytiny na kaplnke. Potrebný šindeľ a klince boli kúpené
od panstva. V účtoch sa spomína
pribíjanie dosiek pod strechou.
V nasledujúcom roku bola vymenená podlaha kaplnky. Použité boli
pálené tehly, 5 fúr piesku a vápno.
Drevená? podlaha bola na podklad
pribitá klincami. Murári spolu s nádenníkmi upravovali aj okolie kaplnky. Kaplnka bol v priebehu 19.
storočia pomerne pravidelne bielená, doklad o tom máme napríklad

z roku 1823. V roku 1838 prebehla
generálna oprava kaplnky v hodnote 550 zlatých. Opravený bol aj
oltár, kazateľnica a kríž na vrchole
strechy.
Vstupná brá
br na
V roku 1772 zámočník opravoval
plechovú časť dverí kaplnky. V roku
1805 bola podľa účtov opravovaná
veľká brána kaplnky – Porta Major
Major.
Je preto pravdepodobné, že dnešný
vstup existoval už na prelome 18./
19. storočia.
Sakristia
V súčasnosti objekt kaplnky
nemá sakristiu a jej existencia nebola zatiaľ zistená ani archeologickým výskumom. Sakristia objektu
však existovala ešte v druhej polovici 19. storočia. V účtoch z roku
1859 je napríklad doklad o tom,
že sakristia kaplnky bola vykurovaná. Každoročné nákupy palivového dreva na vykurovanie kaplnky v tomto období sú dôkazom
toho, že v nej v tomto období bolo
umiestnené vykurovacie teleso.
Predpokladaná zvonica
Nákup zvona pre kaplnku dovoľuje s otáznikom predpokladať aj

Obr. 4. Sumárne účty kaplnky z rokov 1755-1767, záver,
spečatenie a podpisy.

Obr. 5. Ukážka výdavkov na údržbu kaplnky (v hornej
časti textu) z roku 1828.

existenciu ďalšieho objektu v areáli
kaplnky – zvonového stanovišťa.
Štúdia je len čiastkovou sondou do doposiaľ nepreskúmanej
problematiky novovekých dejín kaplnky a rozhodne si nenárokuje na

komplexnosť. Predložené výsledky
však podľa nás jasne poukazujú
na to, že interdisciplinárny výskum
v oblasti pamiatkového fondu prináša nové poznatky a možnosti interpretácie výsledkov a posúva naše

poznanie.

Poznámky
1 Prímási Levéltár Esztergom, Archivum Ecclesiasticum Vetus, Nro. 941,
žiadosť holíčskeho farára Jána Agnelliho
z 2.3.1738 adresovaná ostrihomskému
arcibiskupovi: „...situata est trans fluvio-

lum, quo exundante difficilis, quandoque
etiam impossibilis ad eandem est accens...
Habet sanctuarium fornice bene provisum,
sed corpus capellae est non nisi tabulatum et tectum vetustate ita destructum...“;
“
“;
koncept odpovede z 24.3.1738: „...Au-

dito ulteriam etiam Parocho Holicsiensi,
in erectionem Ecclesiae Kopcsanyensis,
cum translatione aedificiorum modernae
Capellae dotis ac onerum omnimo concessimus...“.
2
Slovenský národný archív, fond
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Cisárske panstvo Holíč, Patronátna agenda, Farnosť Holíč a fília Kopčany, archívne
dokumenty sú v súčasnosti len dočasne
usporiadané.

3
Vzhľadom na to, že ďalej v texte štúdie pracujeme len s citovaným prameňom,
z praktických dôvodov pre lepšiu prehľadnosť prameň ďalej citujeme len s uvede-

ním roku, podľa ktorého je možné údaje
jednoducho overiť.
4
V roku 1774 bol hospodárom kaplnky
Štefan Ožvold.

Kapelle der hl. Margit in Kopčany/Koptschan in schriftlichen Quellen aus der
Zeit des 18.-19. Jh.
Der Beitrag widmet sich der Geschichte der Kapelle der hl. Margit in Kopčany/
Koptschan aus der Zeit des 18.-19. Jh. in
schriftlichen Quellen. Der Autor stellt fest,
dass trotz des intensiven wissenschaftlichen Interesses am Objekt der Kapelle,
bisher noch keine bedeutendere Untersuchung der historischen Archivalien zu
ihrer Geschichte erfolgt ist. Er stellt eine
bisher nicht genutzte Grundlagenquelle
zur neuzeitlichen Geschichte der Kapelle vor. Grundlage des Beitrages sind Archivdokumente, die aus der Ausübung
des Patronats in der Zeit seit der Mitte
des 18. Jh. im Archivfonds der Kaiserlichen Herrschaft Holíč/Holitsch stammen
und im Slowakischen Nationalarchiv gelagert sind. Die Vertreter von Koptschan

schickten an den Holitscher Pfarrer und
die Beamten der Kaiserlichen Herrschaft
regelmäßig, in Zweijahresintervallen zur
Revision und Billigung eine Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der
Kapelle der hl. Margit. Auf der Grundlage
einer Analyse der Einnahme- und Ausgabeposten in den erwähnten Rechnungen
ist es möglich, ziemlich genau die bisher
seit der Mitte des 18. Jh. unbekannten
Bauaktivitäten am Objekt der Kapelle und
das Vorhandensein verschiedener heute
zumeist nicht mehr existierender Bauelemente zu identifizieren. Ebenso sind die
Rechnungen der Kapelle auch eine wertvolle Quelle für Erkenntnisse über das
Mobiliar, von dem nur sehr wenig bis in
die heutige Zeit vorhanden ist. Der Autor
rekonstruiert die Art und Weise des wirtschaftlichen Funktionierens der Kapelle
der hl. Margit und ihre Verwaltung durch

die örtlichen Funktionäre im untersuchten
Zeitraum. Die Ergebnisse seiner Untersuchung versteht der Autor als erste historische Sondierung und setzt voraus, dass
durch ihre Fortsetzung weitere wertvolle
Informationen gewonnen werden können.

Abbildungen
Abb. 1. Blick auf die Kirche von
Südwesten her während der denkmalpflegerischen Untersuchung 1995, Foto: P.
Frátrič.
Abb. 2. Interieur der Kirche während

der archäologischen Grabung 1994, Foto:
P. Frátrič.
Abb. 3. Zusammenfassung der Rechnungen für die Kapelle aus den Jahren
1755-1767, Deckblatt.
Abb. 4. Zusammenfassung der Rech-

nungen für die Kapelle aus den Jahren
1755- 1767, Schluss, gesiegelt und Unterschriften.
Abb. 5. Beispiel für die Ausgaben zur
Unterhaltung der Kapelle (oberer Teil des
Textes) aus dem Jahre 1828.
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Pálffyovská prestavba kaštieľa
v Malom Magri (Tonkovciach)

Daniel Hupko

K

aštieľ v Malom Magri (Tonkovciach) sa nachádza v pôvodne
samostatnej obci, dnes tvoriacej
súčasť obce Nový Život1 v dunajskostredskom okrese. Je to dvojpodlažná budova s dvoma bočnými
krídlami. Deväťosová hlavná fasáda
je členená obdĺžnikovými oknami s
nadokennou štukovou ornamentikou na prvom poschodí. Miestnosti
majú rovné stropy alebo sú zaklenuté podkasanými lunetovými klenbami. Budova kaštieľa je situovaná
v parku a z prvého poschodia má
prístupnú terasu, spočívajúcu na
štyroch pilieroch.2 Malomagerský
kaštieľ je spolu s priľahlým parkom
od roku 1963 národnou kultúrnou
pamiatkou.
Vzhľadom na komplikovaný samosprávny vývoj niekdajšej obce
Malý Mager, ktorá tvorí súčasť obce
Nový Život - miestnej časti Tonkovce, sa možno v staršej literatúre i
odbornej spisbe stretnúť s pomenovaním kaštieľa, ktorý je predmetom
tejto štúdie, ako tzv. Veľký kaštieľ.3
V pamiatkarskej evidencii na rôznych úrovniach je malomagersky
kaštieľ evidovaný ako súčasť Tonkoviec, čo je pochopiteľné z hľadiska súčasného územno-správneho
členenia obce Nový Život, avšak v
historických dokumentoch zo záveru 19. storočia, ktoré tvorili hlavnú
pramennú bázu tejto štúdie, budova
vystupuje pod pôvodným názvom
obce, teda ako kaštieľ v Malom

Magri. V texte štúdie preto kaštieľ
označujeme jeho historickým názvom.
Súbor vedomostí o kaštieli a jeho
histórii je pomerne skromný a dosiaľ zostával z väčšej časti skrytý
v niekoľkých rukopisných prácach,
uchovávaných v archívoch pamiatkových úradov4 a publikované boli
iba niektoré čiastkové údaje. Maďarský historik umenia József Sisa
ako prvý v roku 2007 datoval prestavbu kaštieľa5 a obšírnejšia informácia o okolnostiach prestavby s
naznačením rozsahu a spresnenia
jej datovania bola publikovaná v
roku 2011 ako súčasť komplexného opisu účinkovania posledných
troch generácií červenokamenskej
línie staršej vetvy rodu Pálffyovcov
z Erdődu na hrade Červený Kameň
a v Smoleniciach.6 Krátka stať o
prestavbe kaštieľa, sledujúca jeho
uvedenie do širšieho kontextu historizujúcich prestavieb pálffyovských
mestských a vidieckych rezidencií
v poslednej štvrtine 19. a v prvých
dekádach 20. storočia bola ako súčasť väčšieho celku publikovaná v
roku 2012.7 Niekoľko zaujímavých
údajov kultúrno-historického charakteru o kaštieli z obdobia najmä
prvej polovice 20. storočia, avšak s
niekoľkými faktografickými chybami
– bez uvedenia zdrojov – obsahuje
i neveľká vlastivedná publikácia z
roku 1998.8
Primárnym cieľom tejto štúdie

je podať komplexnú informáciu o
okolnostiach historizujúcej prestavby kaštieľa v Malom Magri, ktorú
možno vnímať z hľadiska jeho dejín
ako určujúcu a zároveň túto prestavbu časovo zaradiť na základe
výsledkov vykonaného archívneho
výskumu. Sekundárnym cieľom je
popísanie časových etáp historizujúcej prestavby a pomenovanie jej
hlavných iniciátorov na základe preskúmaných prameňov a literatúry.
Podľa Súpisu pamiatok na Slovensku bola budova postavená
koncom 19. storočia v duchu romantizmu.9 Toto hodnotenie bolo
motivované výrazom hlavného – severovýchodného-priečelia kaštieľa,
ktoré je charakteristické eklektickou
výzdobou, využívajúcou bohatý arzenál dekoratívnych prvkov historizmu-neobaroka a neorenesancie.10
(obr.1) Avšak sondy zrealizované
počas pamiatkového výskumu fasády kaštieľa v Malom Magri jednoznačne potvrdili, že objekt je starší,
prinajmenšom barokovo-klasicistický, čoho dôkazom sú zachované
fragmenty pôvodných omietok nad
kordónovou rímsou. Na rozdiel od
súčasného stavu boli fasády pôvodného blokového objektu kaštieľa
riešené jednotne, s aplikáciou jednoduchých formotvorných prvkov,
ktoré zostali zachované na fasáde
zadného priečelia kaštieľa (t. j. na
juhozápadnej fasáde). Táto fasáda
má podnes klasicistický výraz. Prie-

Obr. 1. Kaštieľ v Malom Magri okolo roku 1900, foto: archív autora.
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čelie je zakončené typickým klasicistickým tympanónom s okrúhlym
okenným otvorom.11
Barokovo-klasicistickú
etapu
kaštieľa možno s najväčšou pravdepodobnosťou spojiť s rodom Batthyányovcov, ktorý bol v tom čase
nielen majiteľom kaštieľa, ale i viacerých majerov v okolí a hospodárskeho dvora priamo v obci, ktorého
súčasťou bol i tzv. Malý kaštieľ.12 Z
hľadiska nami sledovaného obdobia je dôležitým členom batthyányovského rodu gróf Jozef Batthyány
ml. (1836 – 1897), syn grófa Jozefa
Batthyánya st. (1770 – 1851) a jeho
druhej manželky grófky Antónie,
rod. Tarnóczyovej (1791 – 1876).13
Jozef Batthyány st. ako najstarší
priamy potomok zakladateľa pinkafeldskej línie grófskej vetvy rodu bol
majiteľom rozsiahleho majetkového
komplexu,14 ležiaceho v uhorskej aj
v rakúskej časti monarchie, ktorého
dedičom sa stal práve jeho syn Jo-

zef ml.15 V období života Jozefa ml.
začala mať hlavná kniežacia vetva
rodu problém so zabezpečením
mužského potomstva. V roku 1883,
keď po smrti svojho otca kniežací titul zdedil bezdetný Edmund Batthyány-Strattmann (1826 – 1914), bol
gróf Jozef Batthyány ml. najbližším
pokrvným príbuzným v mužskej línii
a teda i prvým čakateľom nielen na
kniežací titul, ale i na batthyányovský kniežací fideikomis, ktorý sa na
držbu kniežacieho titulu viazal.16
Gróf Jozef Batthyány ml. zomrel
24. augusta 1897 ako 61-ročný a
jeho majetok bol rozdelený medzi
jeho dedičov – vdovu grófku Antóniu, rod. Kornisovú (1835 – 1917),
jeho druhú manželku, a potomkov:
jedného syna a šesť dcér. Jednou z
nich bola i grófka Blanka Pálffyová,
rod. Batthyányová (1871 – 1946),
dcéra z otcovho prvého manželstva
s grófkou Lujzou (Ludovikou), rod.
Batthyányovou (1843 – 1882).17

Obr. 2. Grófka Blanka Pálffyová, rod. Batthyányová, 1892, foto: Slovenský
národný archív v Bratislave.
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Blanka bola od roku 1891 vydatá za grófa Vojtecha Pálffyho (1858
– 1924) z červenokamenskej línie
staršej vetvy tohto rodu18 a v čase
prevzatia dedičstva bola teda už
vydatou ženou. Kaštieľ získala na
základe dohody dedičov uzavretej
v Bratislave 21. novembra 1897.19
Podľa v Uhorsku platnej právnej
úpravy žena síce vydajom prechádzala spod právomoci otca pod
právomoc manžela, ale jej dispozičné právo k osobnému majetku,
ktorý do manželstva priniesla, ako i
k svojmu venu, nebolo obmedzené
ani po vstupe do manželstva, hoci
v praxi spravidla manželkin majetok
spravoval v jej mene manžel.20 Práve v tomto zrejme pramení dezinformácia, že majetok s kaštieľom Malý
Mager získal do vlastníctva gróf Vojtech Pálffy sobášom s Blankou,21
skutočnosť však bola taká, že majiteľkou kaštieľa a k nemu patriaceho veľkostatku bola grófka Blanka
Pálffyová (obr.2) a majetok v zhode
so súdobými zvyklosťami spravoval
jej manžel.22
Manželia Pálffyovci sa do kaštieľa nasťahovali krátko po jeho získaní. Podľa Pála Jedlicsku, zasväteného znalca dejín malokarpatského
regiónu a dejín pálffyovského rodu,
to stihli ešte v roku 1897.23 Červenokamenská línia staršej vetvy
rodu Pálffyovcov nepatrila k rodom,
ktoré by vlastnili hustú rezidenčnú sieť, preto sa dovtedy manželia
mohli striedavo zdržiavať na hrade
Červený Kameň a v bratislavských
mestských palácoch Vojtechovho
a Blankinho otca. Ziskom kaštieľa
v Malom Magri však manželia nadobudli vlastné trvalé sídlo, ktoré
sa navyše nachádzalo v pohodlnej
vzdialenosti na dojazd od hradu
Červený Kameň i od Bratislavy, ktorá bola v tom čase síce už provinčným mestom, avšak stále si udržiavala charakter významného kultúrneho a spoločenského centra.
Zisk vidieckej rezidencie možno
považovať za súčasť potvrdzovania
si vlastného sociálneho statusu,
keďže šľachtické sídlo na vidieku,
obklopené udržiavaným parkom,
malo i v druhej polovici 19. storočia
v mentalite rakúsko-uhorskej aristokracie stále významné miesto. Kulisa stromov v parku okolo kaštieľa
zabezpečovala jeho obyvateľom
dokonalé súkromie a izoláciu od
okolitého modernizujúceho sa sveta, zároveň vyjadrovala ideál spätosti s prírodou, ktorý sa sformoval v
období osvietenstva. Malebné zákutia a drobné stavby v krajinárskych
parkoch, ktoré postupne vytláčali prísne geometricky rozvrhnuté

francúzske záhrady pri vidieckych
sídlach, začali zohrávať úlohu rozšíreného obytného priestoru24 a to i
napriek tomu, že často neboli veľmi
rozsiahle, keďže bývali limitované
umiestnením na okraji obce, resp.
priamo v jej intraviláne.25
Myšlienku aristokracie usídliť sa
na vidieku možno označiť za prejav
jej „odklonu“ od veľkomesta, pričom
tento návrat do vidieckych rezidencií, spätých s rodovými dejinami, bol
motivovaný pocitom nostalgie za
minulosťou, v ktorej sa tešila spoločenským privilégiám, feudálnym výsadám.26 Zásadnú úlohu zohrávala
historická kontinuita, ktorú v prípade
malomagerského kaštieľa symbolizovala jeho previazanosť s rodom
Batthyányovcov, z ktorého pochádzala Blanka Pálffyová. Usídleniu
sa na vidieku priala i spoločenská
atmosféra vo vnútri urodzenej spoločnosti, ktorá sa cítila novými spoločenskými poriadkami ohrozená
a vidiecke sídla boli na pestovanie
starých šľachtických privilégií vhodnejšie ako mestské paláce. Na druhej strane však v poslednej štvrtine
19. storočia kaštieľ ako sídlo šľachty
v prostredí Rakúsko-Uhorska stratil
svoju výlučnosť, keďže do exkluzívneho spoločenstva šľachtických
vlastníkov vidieckych sídiel postupne prenikali i novošľachtické rodiny,
či neurodzení podnikatelia.27
V čase príchodu Blanky a Vojtecha Pálffyovcov (obr.3) do kaštieľa v Malom Magri bol kaštieľ jednoduchou poschodovou blokovou
stavbou s 9-osovou prednou i zadnou fasádou, s portikom pred hlavným vstupom do objektu.28 Kaštieľ
pre svoju stiesnenosť a do istej
miery i z dôvodu architektonickej a
slohovej zastaranosti nevyhovoval
súdobým požiadavkám na moderné
bývanie, pričom svoju úlohu zaiste
zohrali i nové nároky na hygienické zázemie šľachtickej rezidencie.
Aristokracia v oblasti bývania so samozrejmosťou recipovala do svojho
života výdobytky modernej doby,
pričom táto skutočnosť neodporovala vyššie popísanej nostalgii za
„starými časmi“. Preto už krátko po
usídlení sa v Malom Magri, manželia
zadali prípravu rozsiahlych stavebných úprav kaštieľa s dôrazom na
pohodlnosť bývania a reprezentáciu
seba i vlastného sociálneho statusu
a v záujme potvrdenia svojej spoločenskej prestíže.
Pobyt grófskeho páru v kaštieli
v jeho pôvodnom stave bol krátky.
József Sisa označil grófa Vojtecha
Pálffyho za objednávateľa prestavby, ktorú datoval do rokov 1899
– 1900.29 Pál Jedlicska naproti

Obr. 3. Blanka a Vojtech Pálffyovci (stojaci vzadu) okolo roku 1895, výrez z
fotografie, prevzaté z ref.6, s. 44.
tomu uvádza, že Vojtech spolu s
manželkou kaštieľ v roku 1899 iba
čiastočne obnovili a prestavbu, ktorou budovu kaštieľa zväčšili, zrealizovali až v roku 1901.30 Realizáciu a
priebeh prestavby je možné rekonštruovať na základe dochovaných
rozpočtov a vyúčtovaní prestavby
kaštieľa a pôdorysu podkrovia. Tie
potvrdzujú správnosť datovania
Józsefa Sisu.
Vojtech s Blankou si za projektanta prestavby vybrali bratislavského architekta Antona Keuscha
(1845 – 1911), ktorého tvorba a
pôsobenie na území dnešného
Slovenska sú prebádané iba neuspokojivo. Doložené sú jeho dve
realizácie v Bratislave z roku 1892
na Vlčkovej ulici č. 19 a 21 pod

Slavínom. Ide o dve zrkadlovo postavené vily, jedna pre Huga Zweigla, druhá ako obydlie samotného
architekta.31 Hoci sa architektonická činnosť Antona Keuscha zatiaľ
nedočkala primeraného odborného
zhodnotenia, vo svojej dobe patril k
rešpektovaným bratislavským staviteľom – od roku 1885 napr. viedol
v Bratislave výstavbu novej budovy
Mestského divadla (dnes historická
budova SND).32
Anton Keusch pre objednávateľov prestavby kaštieľa vypracoval
dva rozpočty, oba vyhotovené v
Bratislave – jeden datovaný 3. novembra 1898,33 druhý o sedem dní
neskôr. Prvý rozpočet stavebných
prác mu zrejme vrátili s pripomienkami na prepracovanie a akcepto3
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Obr. 4. Pôdorys podkrovia kaštieľa v Malom Magri v r. 1899, foto: Slovenský národný archív v Bratislave.

Obr. 5. Detail podpisu architekta Antona Keuscha na pôdoryse podkrovia
kaštieľa v Malom Magri v r. 1899,
foto: Slovenský národný archív v
Bratislave.
vaný bol až druhý – upravený rozpočet z 10. novembra 1898, v ktorom
sú kompletné náklady na prestavbu
kaštieľa vyčíslené na 24 723 forintov34 (rakúsko-uhorských zlatých).35 S
predloženými rozpočtami sa počas
stavebných úprav kaštieľa pracovalo – pod nadpisom prvého rozpočtu je dodatočne ceruzou dopísaná
poznámka, že rozpočet zahŕňa vybudovanie skleníka a podkrovných
bytov,36 súčasťou druhého rozpočtu,
ktorý gróf Vojtech Pálffy schválil, je
hneď na začiatku rozpisu nákladov
perom uvedené, že ide o rozpočet,
ktorý s vybudovaním skleníka a podkrovných bytov neráta.37 Nakoniec
sa však k vybudovaniu podkrovných
bytov pristúpilo a 2. augusta 1899
architekt Keusch predložil rozpočet
na zmenu schodiska, ktorého predmetom bolo jeho dobudovanie až
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na povalu kaštieľa. Na vybudovanie
podkrovného schodiska bolo potrebné vynaložiť ďalších 662 forintov a
77 grajciarov.38 Všetko nasvedčuje
tomu, že podkrovné byty boli vstavané do už jestvujúcej strechy,39 keďže
sa nachádzali iba nad hlavným blokom budovy – nie nad pristavanými
bočnými krídlami.40
Schválenie predloženého rozpočtu, ktoré bolo spojené so zmenou projektu, sa uskutočnilo v decembri 1899, keď architekt Keusch
vyhotovil pôdorys podkrovia kaštieľa
(obr.4), ktorý sa ako jediný z celej
projektovej dokumentácie prestavby kaštieľa Malý Mager zachoval.
Pôdorys je signovaný Keuschovým
vlastnoručným podpisom (obr.5).41
Ostatné plány prestavby kaštieľa
(napr. prízemie a prvé poschodie,
návrhy fasád, úprava okolia kaštieľa, atď.) sa zatiaľ nepodarilo objaviť,
resp. identifikovať, hoci nepochybne
boli tiež vyhotovené.42
Úprava podkrovia sa z celej prestavby realizovala zrejme ako posledná – podľa datovania jeho pôdorysu až v roku 1900. V podstreší
hlavného bloku budovy tak vznikli
tri samostatné, pomerne rozľahlé
izby, určené zrejme pre služobníctvo. Osvetľovali ich vikiere, ktoré
sa stali súčasťou výzdoby fasády
hlavného priečelia. Prístupné boli z
úzkej chodby, na ktorú sa vchádzalo

už spomínaným podkrovným schodiskom.
Výsledkom prestavby projektovanej i realizovanej Antonom Keuschom43 bolo rozšírenie pôvodného batthyányovského kaštieľa
o dve kratšie bočné krídla, symetricky kolmo pripojené k pôvodne
blokovej stavbe, čím objekt získal
pôdorys písmena H.44 Prestavba
bola realizovaná tak, aby kaštieľ vyhovoval najmodernejším kritériám
na hygienu bývania. Bol vybavený
modernou kúpeľňou a samostatne
stojacou splachovacou fajansovou
toaletou na prvom poschodí, záklapkovou toaletou na prízemí, pričom
samozrejmosťou bola tečúca voda
na prízemí aj na poschodí kaštieľa.
Súčasťou kuchyne bol nielen prívod
pitnej vody, ale i výlevka s odtokom
odpadovej vody. Tieto inštalatérske
práce, ktoré boli súčasťou stavebných úprav kaštieľa, dodávateľsky
vykonala pre stavebnú firma Antona
Keuscha bratislavská firma A. Put &
F. Heischmann.45
Čo sa týka vnútornej podoby
kaštieľa, v strednom trakte zostala
zachovaná pôvodná dvojtraktová
dispozícia, rozdelená stredovou
priebežnou chodbou, do ktorej sa
vstupovalo z centrálne umiestnenej
zaklenutej vstupnej haly nesenej
štyrmi piliermi. Pred halou zostal z
pôvodnej dispozície zachovaný por-

tikus, zakončený terasou prístupnou
z prvého poschodia kaštieľa. Na prízemí sa zachovali pôvodné podkasané lunetové klenby. Po stranách
vstupnej haly sa nachádzali dve rovnako veľké obdĺžnikové miestnosti,
každá osvetlená troma oknami v
hlavnej fasáde, ktorá je orientovaná
na severovýchod. Zo vstupnej haly
sa cez chodbu vchádzalo do schodiskovej haly s trojramenným schodiskom, vedúcim na prvé poschodie
kaštieľa. Po stranách schodiskovej
haly boli situované menšie zaklenuté miestnosti.46 Vpravo od schodiska
sa z prízemia vstupovalo do zimnej
záhrady, ktorá bola vybudovaná počas prestavby realizovanej Antonom
Keuschom.47 Zimná záhrada bola
pristavená k strednej osi zadného
priečelia,48 orientovaného na juhozápad. Jeden z okenných otvorov na
prízemí bol pravdepodobne pri tejto
príležitosti sekundárne upravený na
vstupné dvere do zimnej záhrady,
ktorá sa tak stala prístupná i priamo
z interiéru kaštieľa.49
Z priebežnej chodby stredného
traktu sa vstupovalo i do prízemia
oboch bočných krídiel, ktoré mali
rozdielne využitie: na južnom konci prízemia západného bočného
krídla (pri pohľade na hlavnú fasádu označovaného ako pravé) bola
vybudovaná jednoloďová kaplnka s
polkruhovým uzáverom presbytéria,
vysunutým z bloku bočného krídla.
Interiérový výraz kaplnky architekt
prispôsobil zvyšným miestnostiam
prízemia – zaklenul ju lunetovými
klenbami nesenými pilastrami, na
vrchole klenby uprostred vzniklo
obdĺžnikové zrkadlo s jemným štukovým profilom. Kaplnku osvetľujú
vysoké, oblúkom zakončené okná50
s osadenými dekoratívnymi mrežami.51 Pavol Jedlicska spresňuje, že
kaplnka bola verejná a manželia
Pálffyovci ju nechali umelecky vyzdobiť.52 Reštaurátorský prieskum
realizovaný v súvislosti s rekonštrukciou kaštieľa a jeho adaptáciou
na bývanie však žiadne fragmenty
výmaľby neobjavil – sondami bola
zistená iba monochromatická farebnosť interiéru kaplnky.53
Na prvom poschodí sa dostavbou
bočných krídiel k hlavnému krídlu
(pôvodnému objektu) rozšírila obytná plocha kaštieľa. Aj prvé poschodie hlavného krídla, prístupné trojramenným schodiskom osadeným
dekoratívnym kovaným mrežovým
zábradlím, rozdeľuje podobne ako
prízemie na dva trakty priebežná
chodba. Vznikol tam rad troch salónov, každý osvetlený troma oknami
v hlavnej fasáde, pričom z centrálneho salónu sa vstupovalo na te-

Obr. 6. Sadová úprava v štýle francúzskeho parku pred hlavným priečelím
kaštieľa v Malom Magri, prevzaté z: BOROVSZKY, Samu (ed.): Magyarország
vármegyéi és városai : Pozsony vármegye. Budapest: Apollo irodalmi tarsaság,
1910, s. 80.
rasu. V západnom bočnom krídle
sa nad kaplnkou nachádzali dve
miestnosti, vo východnom bočnom
krídle (pri pohľade na hlavnú fasádu
označovanom ako ľavé) boli i ďalšie
miestnosti a druhé schodisko, určené pre služobníctvo.54 Dispozíciu prvého poschodia dopĺňalo hygienické
zázemie a ďalšia menšia obytná
miestnosť, ktoré boli situované po
stranách schodiskovej haly.55
Na prvom poschodí po prestavbe
vznikol rad prepychových miestností palácového typu, ktoré slúžili ako
súkromné obytné priestory majiteľov kaštieľa. Tieto salóny a spálne
mali rovné stropy bohato zdobené
štukovou výzdobou.56 Do miestností
sa vstupovalo bielymi dvojkrídlovými
kazetovými dverami, umiestnenými
v hlavnej osi miestností. Ich steny boli vytapetované,57 niektoré z
miestností po obvode zdobil i drevený kazetový obklad a na oknách boli
osadené vnútorné okenice.58 Na podlahe miestností prvého poschodia
sa pôvodne nachádzali mozaikové
parkety a reštaurátorský prieskum
odhalil i existenciu ník v kútoch
miestností, v ktorých sa pôvodne
nachádzali keramické kachľové pece59 s ohniskom v chodbovej časti.
Do pecí prúdil iba teplý vzduch60 a
palivovým drevom boli z dôvodu zabezpečenia komfortu obyvateľov napĺňané z priestoru chodby – v kaštieli
sa teda uplatnil systém nepriameho
vykurovania.61
Obytný priestor prvého poschodia kaštieľa rozširovala pomerne
rozľahlá terasa lemovaná balustrádou, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou pribudla na portikus

počas prestavby.62 Centrálny salón
prvého poschodia, z ktorého sa na
ňu vystupovalo, otvárala do kaštieľskeho parku, čím sa napĺňal ideál
spätosti budovy kaštieľa s okolitým
prírodno-krajinárskym parkom, ktorý
sa sformoval už v období osvietenstva. Kaštieľ obklopoval udržiavaný
anglický park a fakt, že plocha pred
hlavnou fasádou kaštieľa, ktorá sa
nachádzala zároveň pod terasou,
bola upravená v štýle francúzskych
záhrad s bohatou kvetinovou výsadbou, nebol náhodný. (obr.6) Počas
prestavby kaštieľa bola pred hlavnou fasádou vybudovaná fontána
– bazén s vodotryskom.63 Kvetinová výsadba pred hlavnou fasádou
bola starostlivo udržiavaná – okolo
bazéna bol vysadený buxus, ktorý
dôsledne tvarovali a dopĺňala ho výsadba pivónií a stromčekových ruží.
Počas pobytu grófskeho páru bol
veľký dôraz kladený aj na výsadbu
letničkových záhonov.64
Samostatnou kapitolou prestavby
kaštieľa v Malom Magri bolo riešenie
jeho fasád. Ťažisko plastickej výzdoby sa sústredilo na hlavnú – severovýchodnú fasádu kaštieľa a pohľadovo menej frekventované fasády
majú výzdobu značne redukovanú.65
Príčinu tohto riešenia možno zaiste
hľadať aj v tom, že poloha kaštieľa v
rámci parku neumožňovala vytvoriť
esteticky hodnotné priehľady a pohľady s uplatnením zadnej, juhozápadnej fasády kaštieľa.66
Výraz fasád kaštieľa odráža obe
slohové fázy vývoja budovy – barokovo-klasicistickú a romanticko-historizujúcu. Investor prestavby sa
sústredil predovšetkým na honosné
67
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a reprezentatívne vyznenie hlavného priečelia v romantizujúcom duchu, vďaka čomu si zadné priečelie
aj po prestavbe kaštieľa zachovalo
svoj pôvodný klasicistický výraz,
ktorému prispôsobili i bočné fasády
pristavaných krídiel.67 Nie je bez zaujímavosti, že pri tvorbe fasády nebola uplatnená dovtedy preferovaná
neogotika, ktorá bola v Uhorsku inšpirovaná anglickou tudorovskou či
francúzskou gotikou.68 Hlavné priečelie nesie znaky neorenesančného
štýlu, ktorý prepojením s predstavou
slobody jednotlivca a racionálneho myslenia asi najviac vyhovoval
racionálnej povahe grófa Vojtecha
Pálffyho.69
Od 90. rokov 19. storočia v stredoeurópskom prostredí obľuba
neogotiky klesala – na jej úkor sa
do popredia dostávali renesančné
tvary a eklekticizmus, ktorý v sebe
spájal prvky z rôznych slohových
období.70 Na hlavnej fasáde malomagerského kaštieľa sa prelínajú
prvky renesancie a baroka, ktoré
vďaka vzájomnému súzvuku vytvárajú pôsobivý celok. Z tohto dôvodu možno kaštieľ v Malom Magri
označiť za príklad uhorskej eklektickej obytnej architektúry, podobne
ako pálffyovský kaštieľ v Budmericiach.71
Inšpirácia budmerickým kaštieľom, ktorý bol vybudovaný v roku
1889,72 je do istej miery badateľná
na fasáde kaštieľa v Malom Magri
– rovnako ako v Budmericiach, ale
umiernenejšie, je symetrická silueta hlavného priečelia rozihraná
štítovými vikiermi a komínovými telesami na sedlovej streche, ktorým
dominuje uprostred najvyšší vikier s

hodinami a dekoratívnymi kovanými
mrežami.73 Pod ním sa medzi štyrmi, v pároch umiestnenými stĺpmi
nachádza terakotový aliančný erb
neskorobarokového tvaroslovia, ktorý patrí Vojtechovi Pálffymu a jeho
manželke ako stavebníkom kaštieľa,74 obdobne ako je tomu v prípade
erbu Jána Pálffyho (1857 – 1934) a
jeho manželky Alžbety, rod. Schlippenbachovej (1872 – 1938) nad
hlavným vchodom do kaštieľa v
Budmericiach. S kaštieľom v Budmericiach možno v prípade kaštieľa
v Malom Magri nájsť viacero paralel
– schodiskovú halu s dekoratívnym
kovaným zábradlím, využitie moderného spôsobu vykurovania, situovanie reprezentatívnych priestorov
na prízemí a súkromných obytných
miestností na poschodí kaštieľa, vysoký hygienický štandard, či samostatné schodisko pre služobníctvo.
Toto všetko možno hodnotiť ako
prejavy moderných nárokov na bývanie, spájajúcich stáročiami overenú skladbu obytných priestorov aristokratickej rezidencie s požiadavkou
pohodlného bývania.75
Analyzovaná prestavba kaštieľa
v Malom Magri je zaujímavým príkladom prestavby vidieckeho sídla
v duchu moderných požiadaviek na
kvalitu bývania s využitím aktuálnych
umelecko-architektonických trendov,
výsledkom ktorej bola premena jednoduchého kaštieľa na moderné
sídlo na vidieku, ktoré vyhovovalo
najvyšším požiadavkám šľachtickej
reprezentácie. Vďaka zachovanému
pramennému materiálu bolo možné
pomerne verne charakterizovať rozsah zrealizovaných prác a odhaliť
sa podarilo i architekta prestavby,
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ktorým bol Anton Keusch. Zrealizovaný archívny výskum zároveň
potvrdil správnosť datovania prestavby kaštieľa maďarským historikom umenia Józsefom Sisom.
Výsledkom prestavby bola premena stiesneného vidieckeho sídla na
reprezentatívnu vidiecku rezidenciu,
na poschodí ktorej vznikli obytné
miestnosti palácového typu, poskytujúce dostatočný komfort a rešpektujúce aktuálne trendy. S najväčšou
pravdepodobnosťou boli súčasťou
prestavby i parkové úpravy bezprostredného okolia kaštieľa, sústredené na plochu pred hlavným priečelím budovy, ktorej súčasťou bola i
novovybudovaná fontána. Jej plány,
rovnako ako pôdorysy zhotovené
Antonom Keuschom sa nezachovali, resp. zatiaľ neboli identifikované
– výnimkou je iba pôdorys podkrovia
kaštieľa, ktorý je architektom vlastnoručne signovaný.
Kaštieľ v Malom Mágri slúžil
grófovi Vojtechovi Pálffymu a jeho
manželke Blanke ako ich hlavné sídlo len krátko – iba v rokoch 1897
– 1910. V roku 1910 sa totiž po smrti
Vojtechovho otca Štefana Pálffyho
manželia presťahovali späť na hrad
Červený Kameň, kde sa zdržiavali
trvale a malomagerský kaštieľ využívali už iba ako svoje vidiecke sídlo.
Vďaka
romanticko-historizujúcej
prestavbe, ktorej výraz si budova
kaštieľa zachovala dodnes, podarilo sa im vytvoriť trváce svedectvo o
súdobých nárokoch uhorskej aristokracie na bývanie na úplnom sklonku 19. storočia.
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Okrem aliančného erbu identifikujú
Vojtecha a Blanku Pálffyovcov ako investorov rozsiahlej prestavby kaštieľa v
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Der Umbau Pálffys des Schlosses in
Malý Mager (Tonkovce, dt. Klein-Magendorff)
Das Schloss in Maiý Mager/Klein-Magendorff gehört zu den verhältnismäßig
wenig bekannten ländlichen Adelssitzen.
Es gehörte zusammen mit seinem Wirtschaftshof ursprünglich dem Geschlecht
der Batthyanyis, der Gemahlin des Grafen
Vojtech Pálffy. Der ursprüngliche barockklassizistische Bau wurde vom Ehepaar
Palffý in den Jahren 1899-1900 umgebaut und erweitert. Dem ursprünglichen
Bau wurden zwei rechtwinklige Flügel angebaut, wodurch das Schloss seinen bis
heute erhaltenen Grundriss in Form des
Buchstabens H erhalten hat. Projektant
des Umbaus war der verhältnismäßig
unbekannte Bratislavaer Architekt Anton
Keusch. Auf Grundlage seines Projekts

wurden die Seitenflügel errichtet, Wohnungen für das Dienerschaft in das Dachgeschoss eingebaut und mit allergrößter
Wahrscheinlichkeit auch die Terrasse auf
der Fläche des älteren Portikus gebaut.
Die Hauptfassade wurde vom Architekten
ausdrucksvoll dekorativ gestaltet, wobei
er Elemente aus Renaissance und Barock
zum Tragen brachte und im Geist des romantischen Historismus ein wirkungsvolles eklektisches Ganzes schuf. Die hintere Fassade des Schlosses behielt ihre
barock-klassizistische Form bei, der der
Architekt auch die Fassaden der neu errichteten Seitenflügel anpasste. Bestandteil des Umbaus war auch die Gartengestaltung vor der Stirnseite des Schlosses,
wo ein Bassin hingesetzt worden ist. Im
Interieur des Schlosses in der ersten Etage entstand eine Suite von Luxusräumen

im Palaistyp mit geraden stuckverzierten
Decken, und es wurde auch das hygienische Umfeld geschaffen. Ergebnis des
von Vojtech und Blanka Palffý realisierten
historisierenden Umbaus des Schlosses in Malý Mager/Klein-Magendorff war
eine moderne ländliche aristokratische
Residenz, die eine Widerspiegelung der
zeitgenössischen Ansprüche des ungarischen Adels an die Kultur der Wohnqualität an der Wende des 19. Jh. darstellt.

Abbildungen
Abb. 1. Das Schloss in Maly Mager/
Klein-Magendorff um 1900, Foto: Archiv
des Autors.
Abb. 2. Gräfin Blanka Pálffy, geb.
Batthyány, um 1892, Foto: Slowakisches
Nationalarchiv.
Abb. 3 Blanka und Vojtech Pálffy (im
Hintergrund stehend) um 1895, Ausschnitt aus einer
Fotografie, übernommen aus Ref. 6, S. 44.

Abb. 4. Grundriss des Dachgeschosses
in Maly Mager/Klein-Magendorff i. J. 1899,
Foto: Slowakisches Nationalarchiv.
Abb. 5. Detail der Unterschrift des Architekten Anton Keusch auf dem Grundriss des Dachgeschosses des Schlosses in Maly Mager/Klein-Magendorff i. J.
1899,Foto: Slowakisches Nationalarchiv.
Abb. 6. Gartengestaltung im Stiel eines
französischen Parks vor der Stirnseite
des Schlosses in Maly Mager/Klein-Ma-

gendorff, übernommen aus: BOROVSZKY, Samu (ed.): Magyarország vármegyéi
és városai:Pozsony vámegye. Budapest :
Apollo irodalmi tarsaság, 1910, S. 80.
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