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F

enomén mariánskych stĺpov je
úzko prepojený s protireformačným úsilím katolíckej cirkvi, ktorá v
boji s protestantizmom, ako i v snahe o vlastnú vnútornú obrodu začala
pociťovať potrebu znovu si definovať
stanoviská k základným otázkam
vierouky. Prícestné sochy Panny
Márie boli názornou demonštráciou
niektorých týchto postojov, líšiacich sa od Lutherovho zdržanlivého
vzťahu k mariánskemu kultu. Trnava sa v 17. storočí stala v Uhorsku
vďaka pôsobeniu ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmáňa centrom
protireformácie a v meste i v jeho
blízkom okolí vzniklo od konca 17.
do druhej polovice 18. storočia niekoľko exteriérových mariánskych
sôch, reprezentujúcich rôzne ikonografické typy v súlade s katolíckou
vieroukou. Jedným z nich je Madona s dieťaťom, ďalším Pieta a napokon vývojovo najmladšia, baroková
Immaculata.
Trnavské mariánske stĺpy z hľadiska ikonografie
Madona s dieťaťom sa ako ikonografický typ vyskytuje na území
mesta Trnava dvakrát. Jedna zo
sôch je situovaná pri vyústení Kapitulskej ulice do Námestia sv. Mikuláša (obr.1) a druhá sa nachádza
asi štyri kilometre od mesta, v poli,
na východnej strane cesty do Dolnej Krupej. (obr.2) Obe sú tvarované v barokovej, výrazne esovitej
krivke s nežne sa túliacim Ježiškom
v náručí. Avšak kým Madonu,
umiestnenú v poli, datujeme na základe nápisu na pilieri do roku 1691,
vznik Madony z Kapitulskej ulice nie
je možné pre chýbajúci nápis určiť
jednoznačne. Najstarší dochovaný
archívny dokument, ktorý stĺp so
sochou na tomto mieste zaznamenáva, predstavuje jedna z najznámejších vedút Trnavy, ponúkajúca
panoramatický pohľad na mesto
z obdobia okolo roku 1740. V tomto
období už teda socha na Kapitulskej
ulici existovala. Spresniť datovanie
jej vzniku nám pomáha aj formálna
analýza, nakoľko oba spomenuté
objekty disponujú množstvom spoločných znakov, poukazujúcich na
možnosť jednej autorskej dielne.
Týkajú sa modelácie plastík, ako
i tvaroslovia architektonickej časti
s použitím rovnakého typu stĺpovej
hlavice. Vznik Madony, ktorá sa

nachádza na Kapitulskej ulici, môžeme teda časovo zaradiť takisto do
obdobia na prelome 17. a 18. storočia.1
Na prvých mariánskych stĺpoch,
vznikajúcich na území Slovenska
od konca 17. storočia, ikonografický typ Madony s dieťaťom prevláda.
Korene má v stredovekom umení,
ktoré Pannu Máriu spodobovalo
najčastejšie práve ako Božiu Matku.
Božské materstvo jej bolo priznané
už v roku 431 Efezským koncilom,
kde dostala titul Theotokos (Nositeľlka Boha či Bohorodička). V baroku vyvstala potreba sochársky
demonštrovať túto tézu aj ako re-

akcia na pomerne zdržanlivý postoj
protestantov. Protestantizmus síce
učenie Efezského koncilu prijal, avšak s určitými obavami, aby bol titul
„Božia Matka“ pochopený správne
a nedochádzalo k zbožšťovaniu
Panny Márie.2
Prvotnou inšpiráciou viacerých
maliarskych či sochárskych barokových kompozícií, vyjadrujúcich
láskyplný vzťah Ježiška a jeho
matky, bol obraz Lucasa Cranacha
staršieho, predstavujúceho Pannu
Máriu Pomocnú. Tento obraz, namaľovaný v roku 1537, visel spočiatku v pútnickom kostole nad Pasovom a predstavoval ochranu proti

Obr. 1. Stĺp so sochou Madony, umiestnený pri vyústení Kapitulskej ulice do
Námestia sv. Mikuláša.
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Obr. 2. Madona na pilieri, ktorý sa nachádza v poli za mestom pri ceste na
Dolnú Krupú.

Obr. 3. Pilier so sochou Piety a sochami svätcov, situovaný na Ulici Terézie
Vansovej pri Novom cintoríne.
Turkom a morovým epidémiám.
Čoskoro sa rozšíril do celej Európy
vo forme grafických a maliarskych
kópií.3 A práve z tejto vzdialenej
inšpirácie mohli vzniknúť i obe tr4
2

navské sochy Madon, stvárnené s
dôrazom na ľudskú podstatu a intímny, citový vzťah medzi oboma
postavami. V baroku sa totiž, podobne ako v gotike, stala opäť veľ-

mi aktuálnou úcta a láska ku Kristovmu človečenstvu. Do prostredia
17. a 18. storočia sa prenášala aj
prostredníctvom františkánskej spirituality, ktorá zohrávala dôležitú
úlohu v tzv. katolíckej reforme ako
snahe o vnútornú obrodu katolíckej cirkvi bez útočnosti a násilia
voči iným prejavom religióznosti.
Ako píše český spisovateľ Antonín
Kratochvíl, slová Pontského Piláta
“Ecce homo – Ajhľa, človek“ zaznievali v baroku z kazateľníc, piesní,
kníh, sôch i obrazov.4 Ľudská podstata Krista sa teda znázorňovala
nielen v postave malého Ježiška,
milujúceho svoju matku, ale aj v postave Ukrižovaného. Ďalším z obľúbených a rozšírených ikonografických typov v baroku sa tak stala
Pieta – trúchliaca Božia Matka, držiaca v náručí mŕtveho syna. Socha
Piety sa v Trnave nachádza na Ulici
Terézie Vansovej pri Novom cintoríne. (obr.3) Osadená je na nízkom,
mohutnom pilieri so sochami piatich
svätcov: sv. Rocha, sv. Sebastiána, sv. Karola Boromejského, sv.
Jozefa s Ježiškom a sv. Rozálie,
umiestnenej v podstavci piliera ako
v skalnom hrobe. Trnavská Pieta,
datovaná do roku 1767, bola zhotovená podľa vzoru veľmi obľúbenej,
zázračnej šaštínskej sochy Bolestnej Matky. Opakuje sa tu trojuholníková kompozícia postáv, ktoré
majú na hlavách kráľovské koruny.
Obrad korunovania milostivých obrazov a sôch bol v baroku prejavom
najvyššej úcty a Vatikán naň jasne
formuloval podmienky – preukázateľnosť zázrakov, doba trvania úcty
a rozšírenie kultu takéhoto diela.5
Koruna ako ikonografický prvok sa
však objavuje aj na iných zobrazeniach Panny Márie, ktoré nesúvisia
s kultom a uctievaním niektorého
z mnohých milostivých obrazov
alebo sôch. V takom prípade ide
o demonštráciu postoja katolíckej
cirkvi, ktorým bola Panna Mária ako
Bohorodička povýšená na Kráľovnú
nebies. Korunu má na hlave i socha
Madony na Kapitulskej ulici, pričom
samotný akt korunovania Márie Najsvätejšou Trojicou zachytáva súsošie vo vrchole stĺpu na Trojičnom
námestí. Znázorňovanie Ježišovej
matky ako nebeskej kráľovnej malo
i dôležitý protireformačný rozmer,
keďže bolo v rozpore s Lutherovým
presvedčením, podľa ktorého dochádzalo takýmto spôsobom k zneucteniu Krista.6
Pokiaľ ide o tzv. ”Immaculata
conceptio”, t.j. Nepoškvrnené počatie Panny Márie, Luther sa ním
bližšie nezaoberal. Uchoval si však

tradičnú kresťanskú vieru o panenskom počatí a narodení Krista,
pričom neodmietol ani Máriine panenstvo po Ježišovom narodení.7
No pre katolícku cirkev bola otázka
Nepoškvrneného počatia Panny
Márie dôležitá a zásadná. Presvedčenie, že Panna Mária sa za celý
život nedopustila ani ľahkého hriechu, potvrdil Tridentský koncil, ktorý
prebiehal v rokoch 1545 – 1563 ako
reakcia na reformáciu. Vzápätí však
vyvstal problém, ako Nepoškvrnené počatie Panny Márie adekvátne
umelecky stvárniť, nakoľko výtvarné
umenie predstavovalo pre katolícku
cirkev dôležitý nástroj šírenia a prezentovania vierouky. Tento problém
vyriešil španielsky maliar Francisco
Pacheco (1564 – 1644), učiteľ a
svokor Velázqueza a cenzor sevillskej inkvizície s funkciou dozorného
orgánu sakrálnych obrazov. Za dielo Arte de la pintura, čiže Umenie
maľby, ktoré vyšlo až po jeho smrti v roku 1649, si vyslúžil prezývku
“sevillský Vasari” ako prirovnanie
k slávnemu talianskemu autorovi
biografií súdobých umelcov. Pre
dejiny umenia, ako aj z hľadiska
našej témy, je však dôležitá aj stať,
v ktorej Pacheco formuluje zásady
stvárňovania niektorých sakrálnych
námetov, resp. figúr, ktoré s danými námetmi súvisia: teda Najsvätejšej Trojice, anjelov, démonov a
Nepoškvrnenej Panny Márie, Immaculaty. Tá má byť namaľovaná
“v rozpuku, vo veku od dvanásť do
trinásť rokov, s nádhernými, krásnymi, vážnymi očami, dokonalým
nosom a ústami, ružovou tvárou,
krásnymi vlasmi zlatej farby, bielou
tunikou a modrým plášťom, korunovaná dvanástimi hviezdami v jasnej
kruhovej svätožiare, pod nohami s
obráteným polmesiacom, ozdobená anjelmi a serafínmi a s drakom,
ktorému šliape po hlave svätou
nohou.”8 V texte sa Pacheco odvoláva na portugalskú šľachtičnú Beatriz de Menezes da Silva (1424 –
1492), ktorej sa Panna Mária zjavila
práve vo vyššie opísanej podobe,
nadväzujúcej na apokalyptické vidiny sv. Jána (Zjv 12, 1) a na knihu
Genezis (Gn 3,15).9 Hoci sa Pachecov kánon zobrazovania Immaculaty viac menej dodržiaval, často dochádzalo k aplikovaniu nových ikonografických prvkov. Takmer verné
stvárnenie Nepoškvrnenej podľa
jeho usmernení nájdeme napríklad
u maliarov Tiepola či Velázqueza.
Socha Immaculaty predstavovala hlavný ideový prvok súsošia, situovaného v minulosti na trnavskom
Univerzitnom námestí. Monumen-

tálny
architektonicko-sochársky
objekt bol postavený začiatkom 90.
rokov 17. storočia, ale v poslednej
tretine 18. storočia ho z dosiaľ neobjasnených príčin rozobrali. Ucelenejšiu predstavu o podobe stĺpa
sme si mohli doposiaľ vytvoriť len
na základe niekoľkých archívnych
prameňov. K tým najdôležitejším
patrí predovšetkým zmluva na jeho
postavenie. V zastúpení jágerského
biskupa Juraja Fenešiho, investora celej akcie, ju uzavrel správca
generálneho seminára uhorského
kléru, jezuita Štefan Petheö s bratislavským kamenárom Vavrincom
Schreiberom dňa 15. mája 1690.10
Zo znenia zmluvy sa dozvedáme
o plánovanej architektonickej podobe objektu, ktorý mal mať podobu
štvorhranného, trojstupňového podstavca, nesúceho vlastný stĺp s hlavicou. Umiestnený mal byť na kompozičnú os hlavnej fasády Katedrály
sv. Jána Krstiteľa a hlavica, nesúca
vrcholovú sochu, mala dosahovať
výšku jej kordónovej rímsy. Pre
naše prostredie bola pomerne ojedinelá voľba exkluzívneho kamenného materiálu. Podstavec a driek
stĺpu mali byť zhotovené z červeného mramoru v kombinácii s bielym
mramorom, ktorý mal byť použitý
na hlavicu stĺpu a všetky prvky sochárskej výzdoby. Časti zmluvy,
venované ich opisu, nám poskytujú
predstavu o zamýšľanom ikonografickom programe, ale aj o podobe a
rozmiestnení sôch v rámci architektúry stĺpa.
Na podstavci mal byť osadený
mramorový reliéf s Fenešiho erbom
a nápisové tabule, na rímse dolnej
časti podstavca mali stáť „... 6 stôp
vysoké sochy z bieleho mramoru
v poradí: sv. Juraj s palmou a kopijou v rukách (patrón zakladateľa stĺpa), sv. Štefan so žezlom a jablkom
(zakladateľ kresťanského uhorského štátu), sv. Vojtech s palmou a
zlomkom kopije v srdci (zakladateľ
cirkevnej organizácie v Uhorsku),
sv. Ignác s menom Ježiš na kruhovom terči (zakladateľ jezuitskej
rehole). Na nárožiach horného podstavca budú 3 a pol stopy vysoké
sochy sediacich anjelov z bieleho
mramoru, nesúcich v jednej ruke
palmové ratolesti, v druhej atribúty
z erbu zakladateľa: slnko, mesiac,
meč a hviezdu; na vlastnom stĺpe
v 3 radoch znaky krajín uhorskej
koruny z bieleho mramoru. Na hlavici bude stáť 7 a pol stopy vysoká
socha Panny Márie z bieleho mramoru, stojaca na obrátenom polmesiaci a hadovi s vencom 12 hviezd
okolo hlavy.“ Za zmienku stojí, že

Obr. 4. Detail veduty mesta od Jozefa
Jägera pravdepodobne z roku 1742;
pohľad na Univerzitné námestie
s mariánskym súsoším, zdroj: Archív
Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
tento popis zobrazenia Immaculaty,
zodpovedajúci usmerneniam Francisca Pacheca, vznikol iba štyridsaťštyri rokov po vydaní Arte de la
Pintura.
Podľa zmluvy mali na základe
schválenej vzorky použiť červený mramor z lomu pri obci Tate v
dnešnom Maďarsku (hornina je
dnes označovaná ako gerečský
mramor), na schválenie mala byť
predložená aj vzorka z bieleho mramoru. V záverečnej časti dokumentu sa uvádza cena za celé dielo, 3
000 nemeckých zlatých. Termín
postavenia stĺpu stanovili na 1. máj
1691.11
Ďalším historickým zdrojom informácií k danej problematike sú
vyobrazenia stĺpu na troch vedutách mesta, ktoré pochádzajú zo
40. rokov 18. storočia: zachytený
je na dvoch medirytinách Franza
L. Schmitnera z rokov 1741 a 1744
a na drevoreze od Jozefa Jägera z
roku 1742. (obr.4) Vďaka nim vieme, že oproti zneniu zmluvy došlo
k zmenám minimálne v umiestnení
stĺpu na námestí. Nebol postavený
v osi univerzitného kostola, ale bol
posunutý doprava, do osi bočného
rizalitu konviktu, zvaného Adalbertinum. Na jednotlivých grafických
vyobrazeniach sa forma architektúry stĺpu v niektorých detailoch
líši, je z nich ale zrejmé, že stĺp
stál na dvojstupňovom podstavci a
stupňovitej základni s ohradením.
Podoba a rozmiestnenie sochárskej
figurálnej výzdoby je na grafikách,
aj vzhľadom na ich mierku, zle čitateľná a nejednoznačná. Na vyobrazeniach isto došlo aj k skresleniu
celkovej proporcie objektu voči okolitej zástavbe, napriek tomu sa zdá,
že skutočne išlo o monumentálne
dielo, ktorého rozmery zrejme zodpovedali požiadavkám, uvádzaným
v zmluve.12
K zmenám došlo aj ohľadne
termínu výstavby stĺpa. Dokladom
53

Obr. 5. Socha Immaculaty v nike fasády trnavskej fary, ktorá je tradične považovaná za vrcholovú sochu zo zaniknutého mariánskeho súsošia.
je záznam od Mikuláša Schmittha,
ktorý vo svojom diele o jágerských
biskupoch z roku 176813 uvádza,
že: „jágerský biskup svoju priazeň
rozšíril aj na trnavské kolégium roku
1693 postavením veľkolepého diela na akademickom námestí, sochy
Nepoškvrnenej Panny (Márie). (Dva
tabuľové nápisy) na červenom mramore vytesané prezrádza(jú) aj patrónov aj rok...“14 Vďaka týmto záznamom vieme, že práce na stĺpe sa
teda ukončili až o dva roky neskôr,
ako stanovovala zmluva.
V súčasnosti ostávajú stále nevyjasnené otázky, kedy presne
a prečo došlo k odstráneniu stĺpa
z námestia. Podľa jednej z hypotéz
bol rozobratý ešte pred rokom 1772
v súvislosti s výstavbou Lekárskej
fakulty Trnavskej univerzity.15 V
tom čase sa konali viaceré úpravy
námestia, priľahlých ulíc i korekcia
vodného toku potoka Trnávka, ktorý
pretekal v bezprostrednej blízkosti
objektu. Iná hypotéza, ktorá odstránenie stĺpa kladie až do roku 1784,
ako príčinu jeho rozobratia označuje
pohyb terénu v okolí potoka.16 Nové
6
4

zistenia, ale i nové otázky do tejto
problematiky priniesol náš výskum
Trnavského farského archívu. Vo vizitácii trnavskej farnosti z roku 1782
sa našiel zápis: „Na akademickom
námestí je socha sv. Jána Nepomuckého, ktorú darovala Barbora
Virtová v roku 1732. Na tom istom
námestí je socha Počatia Panny Márie, východným smerom je sv. Štefan, južne sv. Augustín, západne sv.
Ignác a severne sv. Michal. Sochu
(súsošie) obstaral jágerský biskup
Juraj Fenyesi, ale nevedno, v ktorom roku. Odkedy Spoločnosť (Ježišova) odišla, bola odstránená spolu
s celou opravou.“17 Po tom, čo bola
rehoľa jezuitov v roku 1773 zrušená,
rozišlo sa i trnavské akademické kolégium a v roku 1777 sa odsťahovala univerzita z Trnavy do Budapešti.
Zaujímavé je, že tento zdroj uvádza
neznámy rok vzniku a zrejme chybne označuje sv. Vojtecha za sv. Augustína a sv. Juraja za sv. Michala,
čo môže svedčiť o absencii nápisových tabúľ aj o poškodení sôch a
niektorých atribútov v období, keď
zápis vznikol. Z formulácie zápisu

však nie je jednoznačné, kedy presne k rozobratiu stĺpu prišlo, a preto
sa môžeme iba domnievať, že sa tak
stalo niekedy v rozpätí rokov 1772
až 1782.
Jednotlivé
časti
architektúry
a sochy z mariánskeho stĺpa sa
vraj ešte v roku 1799 nachádzali
na trnavskom farskom dvore, čo je
aj zároveň posledná zmienka o ich
osude.18 Výnimku tvorí iba vrcholová sochy Panny Márie – túto sochu
údajne kúpil už v roku 1784 kanonik
F. Dravecký a dal ju umiestniť na
fasádu kanonického domu. Neskôr,
medzi rokmi 1823 až 1831, ju dal
premiestniť do niky fasády susediacej farskej budovy trnavský farár a
kanonik M. Miškolcy.19 Faktom je,
že na tomto mieste je aj dnes inštalovaná baroková socha Panny Márie Immaculaty.(obr.5) Na základe
uvedených informácií sa stotožnenie sochy z fasády farskej budovy
so sochou Panny Márie zo zaniknutého stĺpa dodnes nekriticky prijíma
a objavuje sa vo všetkých textoch,
zaoberajúcich sa touto pamiatkou.
Pri porovnaní sochy Panny Márie z
niky farskej budovy s požiadavkami,
obsiahnutými v zmluve na postavenie stĺpu, je ale zrejmé, že minimálne nespĺňa výškové parametre.
Požadovaný rozmer sedem a pol
stopy (cca 220 cm) táto socha nedosahuje ani z polovice. Predstava,
že objekt, honorovaný tromi tisícami
zlatých s celkovou výškou, pravdepodobne presahujúcou minimálne
12 metrov, nesie vrcholovú sochu
vysokú niečo vyše jedného metra,
sa javí ako málo pravdepodobná.
20
Tiež nie je bez zaujímavosti, že
Immaculata v nike farskej budovy je
skombinovaná s iným mariánskym
ikonografickým typom. Márii sa na
hrudi vznáša holubica, čo je zrejme
odkaz na zobrazenia Panny Márie
ako nevesty Ducha Svätého.
Znovuobjavenie sochárskej výzdoby zaniknutého mariánskeho
stĺpa z Univerzitného námestia
v Trnave
Domnievame sa, že na základe vyššie spomenutých archívnych
dokumentov a ich komparácie so
skupinou sôch, objavenou v Galante, ako aj s prihliadnutím na ďalšie
historické súvislosti sa nám podarilo
objaviť významnú časť sochárskej
výzdoby tohto takmer 250 rokov
zaniknutého barokového objektu.
K tomuto nálezu došlo vďaka výskumu, ktorý sme realizovali počas
prác na knižnej publikácii Mariánske a trojičné stĺpy v premenách
času: Trnavský kraj.21 V čase, keď
sme spracovávali archívne materi-

Obr. 6. Socha Panny Márie umiestnená v mestskej časti Galanta – Nebojsa.
ály o zaniknutom mariánskom stĺpe,
sme pre potreby našej publikácie
mali zozbieranú a vyhodnotenú väčšinu podkladov o pamiatkach sledovaného typu v Trnavskom kraji.
Opakované zhodnocovanie získaných materiálov, ktoré si vyžadovala finalizácia prác na publikácii, nás
opätovne priviedli k soche Panny
Márie, osadenej v Galante, mestskej časti Nebojsa. (obr.6) Niekoľko
indícii nás doviedlo k predpokladu,
že práve ona by mohla byť vrcholovou sochou zo zaniknutého stĺpa
v Trnave. Socha Panny Márie v Galante – Nebojsa je barokovým dielom na kvalitatívne vysokej úrovni,
vymykajúcej sa bežnej produkcii. Jej
súčasné osadenie nie je pôvodné a
primárne umiestnenie nie je známe.
Dôležitým faktom je, že vo viacerých
ohľadoch spĺňa požiadavky, uvedené v zmluve na vyhotovenie mariánskeho stĺpa v Trnave. Panna Mária
stojí na obrátenom polmesiaci a hadovi;22 veniec s dvanástimi hviezdami síce chýba, ale na jej chrbte sa
nachádza otvor, v ktorom mohla byť
svätožiara ukotvená. V rukách drží
erb Uhorského kráľovstva, ktorý
zmluva vyslovene nevyžaduje, no
jeho použitie by bolo logické vzhľadom na erby jednotlivých uhorských
krajín, ktoré mali byť umiestnené
na architektúre stĺpa a zodpovedá i
symbolike povýšenia Panny Márie
do úlohy hlavnej patrónky Uhorska.

Obr. 7. Socha sv. Štefana kráľa v interiéri farského kostola v Galante.
Vyžiadaná výška sochy – sedem a
pol stopy je takmer identická. Svetlý
kameň, z ktorého je vysekaná, bol
identifikovaný ako unterberský mra-

mor,23 pričom táto hornina bola na
našom území v závere 17. storočia
pravdepodobne jediným dostupným
mramorom, ktorý by sa približoval

Obr. 8. Porovnanie modelácie a rukopisu detailov tvárí sochy Panny Márie
a sv. Štefana.
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Obr. 9. Porovnanie modelácie a rukopisu detailov drapérie sochy Panny Márie a sv. Štefana.

Obr. 10. Socha sv. Juraja na čelnej
fasáde farského Kostola sv. Štefana
kráľa v Galante.

Obr. 11. Socha neznámeho biskupa
(sv. Vojtech?) na čelnej fasáde farského Kostola sv. Štefana kráľa v Galante.

požiadavkám na sochársky materiál,
uvedený v zmluve biskupa Fenešiho.24 Nízky podstavec, na ktorom
je socha Panny Márie osadená, je
z červeného gerečského mramoru, ktorý bol v zmluve vyžiadaný na
zhotovenie architektonických prvkov
stĺpa.
Predpoklad, že socha Panny Márie z Galanty – Nebojsa pochádza
zo zaniknutého stĺpa v Trnave, podporil nález ďalších piatich sôch, ktoré sú súčasťou sochárskej výzdoby
farského Kostola sv. Štefana v Galante. Prvá z nich, socha sv. Štefana
kráľa, je umiestnená priamo v interiéri kostola.25 (obr.7) Na základe vizuálneho výskumu petrografického
materiálu a komparácie formálnych
znakov celku aj detailov je táto socha jednoznačne dielom toho istého
autora (alebo dielne), ktorý vyhotovil

aj sochu Panny Márie. (obr.8 a 9)
Výška sochy zodpovedá šiestim stopám (cca 180 cm), požadovaným v
zmluve na mariánsky stĺp pri tvorbe
sprievodných postáv svätcov.26 Podľa zistených informácií bola socha
sv. Štefana v minulosti osadená
na korunnej rímse hlavnej fasády
kostola, odkiaľ ju zrejme odstránili
v čase, keď na fasádu osadili hodiny, pretože by svojím umiestnením
prekrývala ich ciferník. Na korunnej
rímse po stranách hodinového ciferníka sú umiestnené ďalšie dve sochy svätcov a nad nimi po bokoch
strešného štítu sa nachádza dvojica
sôch anjelov. Figúra svätca na pravej strane zobrazuje sv. Juraja,27
(obr.10) socha vľavo neznámeho
biskupa, (obr.11) ktorému po mechanickom poškodení chýbajú obe
dlane aj s atribútmi, no spôsob jeho
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zobrazenia nevylučuje možnosť, že
by mohlo ísť práve o sv. Vojtecha.28
Obe sochy po formálnej stránke –
modeláciou, rukopisom, opracovaním i rozmermi – môžeme bezpečne
priradiť k sochám Panny Márie a sv.
Štefana.
Z hľadiska sledovanej problematiky sú nemenej zaujímavé historické údaje, týkajúce sa výstavby Kostola sv. Štefana v Galante. Základný
kameň slávnostne položil v roku
1797 trnavský kanonik František
Galgóczy, rodák z Galanty. Povolenie na stavbu vydal trnavský vikár
Jozef Ignác Vilt, ktorý osobne udelil
aj povolenie na požehnanie a uvedenie kostola do činnosti v novembri
roku 1800 a napokon v septembri
roku 1805 ho slávnostne požehnal. V tom čase išlo o jednu z najdrahších cirkevných stavieb v okolí
Trnavy, ktorú dotovalo aj niekoľko
šľachtických rodín. Žiadne doteraz
známe pramene neuvádzajú pôvod
sôch z fasády kostola, dokonca ani
presnejšie ikonografické označenie. Na sekundárne použitie sôch
poukazuje jednak ich tvaroslovie,
slohovo nezodpovedajúce obdobiu
vzniku kostola, a jednak mechanické poškodenia na sochách svätcov,
ku ktorým by vzhľadom na výšku ich
umiestnenia zrejme nedošlo po tom,
čo už boli osadené na fasádu. Tiež
prepracovanosť a filigránska jemnosť niektorých detailov (napríklad
textúra vlasov, zobrazenie zubov
v pootvorených ústach, jemný reliéf
palmovej ratolesti na štíte sv. Juraja)
napovedá, že sochy boli určené pre
osadenie v menšej výške.
Domnievame sa, že sochy zo zaniknutého mariánskeho stĺpa, deponované na dvore trnavskej farnosti
ešte v roku 1799, mohol ponúknuť
na sochársku výzdobu fasády nového kostola galantským rodákom
práve trnavský kanonik Galgózcy,
ktorý osobne prispel na jeho výstavbu sumou 1 000 zlatých. Prítomnosť
trnavských cirkevných hodnostárov
pri výstavbe kostola, ako aj kontinuita v čase, keď mohlo prísť k prevozu
vybraných sôch z trnavskej fary na
novovznikajúcu fasádu kostola, iba
podporujú dosiaľ získané dôkazy o
objavení šiestich sôch zo zaniknutého mariánskeho stĺpu, ktorý sa v
minulosti majestátne týčil na Univerzitnom námestí v Trnave.
Fotografie: P. Šimon
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používané najmä v plošných výtvarných
disciplínach. V sochárstve sa pri tomto
ikonografickom type stretávame najčas-

tejšie s polmesiacom, ktorý má cípy nahor
(Dunajská Streda, Ostrov, Kúty, Sereď).
Zrejme sa tento spôsob stvárňovania ujal
kvôli lepšej čitateľnosti jeho siluety v celkovej kompozícii sochárskeho diela.
23
Horninu identifikoval Daniel Pivko
z Katedry geológie a paleontológie na
Prírodovedeckej Fakulte UK v Bratislave,
ktorý sa vo svojej vedeckej a publikačnej
práci dlhodobo venuje aj skúmaniu petrografického materiálu, používanému na
historických pamiatkach.
24
Unterberský mramor bol použitý napríklad aj na zhotovenie vrcholovej mariánskej
sochy, osadenej na stĺpe na Františkánskom námestí v Bratislave v roku 1675.
25
Na existenciu tejto sochy nás upozornil reštaurátor František Šmigrovský, ktorý
sochy Panny Márie aj sv. Štefana v minulosti reštauroval.
26
Podľa zmluvy na trnavský stĺp mal sv.
Štefan držať v rukách žezlo a jablko. Svätec z galantského kostola drží v ľavej ruke
uhorskú korunu; atribút je však výsledkom tvarovej rekonštrukcie, realizovanej
F. Šmigrovským. Reštaurátor pri nej vychádzal z fragmentu bližšie neurčeného
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po sekundárnych zásahoch. Atribút uhorskej koruny zvolil pre ľahšiu identifikáciu
svätca a nevylúčil, že pôvodne mohol zachovaný fragment predstavovať kráľovské
jablko.
27
Podľa zmluvy na trnavský stĺp mala
mať socha sv. Juraja v rukách kopiju
a palmovú ratolesť. Sv. Juraj z fasády
kostola v Galante je zobrazený v odeve
rímskeho vojaka, ľavou rukou pridržiava
štít, ktorý sa spodnou hranou opiera o chrbát draka, ležiaceho pri ľavej nohe svätca. Na prednej strane štítu je vyobrazená
v nízkom reliéfe palmová ratolesť.
28
Podľa znenia zmluvy mal byť sv. Vojtech zobrazený s palmovou ratolesťou
a zlomkom kopije v srdci, čo pomerne
dobre zodpovedá aj kompozícii rúk sochy
biskupa z fasády kostola.

Die Problematik der Mariensäulen in
Trnava/Tyrnau und neue Erkenntnisse
über den Untergang der Statuengruppe Immaculata auf dem Universitätsplatz/Univerzitné námestie
Die im Freien stehende Plastik mit Marienthematik entstand in Trnava/Tyrnau in
der Zeit zwischen dem Ende des 17. Jh.
und der Mitte des 18. Jh. auch in Zusammenhang mit den Gegenreformationsbestrebungen der katholischen Kirche. Von
den ursprünglichen vier Bildhauerwerken,
die verschiedene ikonografische Typen
wie Madonna mit Kind, Vesperbild (pietà)

und Immaculata repräsentierten, sind derzeit im Stadtgebiet nur drei erhalten: die
Skulptur Vesperbild (Pietà) in der Straße
Térezia Vansová und zwei Skulpturen
Madonna mit Kind, eine in der Kapitulska Straße, und die andere auf einem
Feld, etwa 4 km von der Stadt entfernt in
Richtung Dolná Krupá. Über das Vorhandensein einer vierten Mariensäule mit der
Skulptur der Immaculata haben wir nur
aus historischen Quellen Kenntnis.
Madonna mit Kind, aber auch das Vesperbild (Pietà) gehörten in der Zeit des Barock zu den beliebtesten ikonografischen

Typen. Einen sehr beliebten Typ stellte in
der Zeit des Barock auch die Immaculata,
die unbefleckte Empfängnis der Jungfrau
Maria, dar. In Trnava/Tyrnau stand die
Skulptur der Immaculata aus der Hochzeit der Säulenarchitektur vor der Kirche
des hl. Johannes des Täufers, umgeben
mit Skulpturen von Heiligen und Engeln.
Dieses monumentale architektonischbildhauerische Objekt wurde in den 90er
Jahren des 17. Jh. errichtet, aber im letzten Drittel des 18. Jh. aus bisher ungeklärten Gründen zerlegt. Eine komplettere
Vorstellung über seine Form konnten wir
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uns bisher nur auf der Grundlage einiger
rengruppe entdeckt, die mit großer WahrArchivquellen, vor allem aber dem Vertrag
scheinlichkeit Teil der untergegangenen
über seine Errichtung machen. Während
Mariensäule auf dem Universitätsplatz vor
der Vorbereitung des Buches „Mariensäu- der Kirche des hl. Johannes des Täufers
len und Dreifaltigkeitssäulen im Wandel
gewesen ist. Es handelt sich um die Skulpder Zeiten im Bezirk Trnava/Tyrnau wur- turen zweier Engel und dreier Heiliger, die
den die Forschungen im Terrain von uns
heute die Fassade der Kirche schmücken
durch das Studium historischer Dokumen- - den hl. König Stefan, den hl. Georg und
te ergänzt, mit dem Ziel, die materielle
einen unbekannten Bischof (wahrscheinund ideelle Gesamtheit der Denkmäler zu
lich den hl. Adalbert). Die bisher erworüberprüfen. Dabei haben wir in der Kirche
benen Nachweise dafür, dass es sich um
des hl. Stefan in Galanta eine Skulptu- Skulpturen von der zerlegten Mariensäule

handelt werden auch dadurch unterstützt,
dass Tyrnauer kirchliche Würdenträger
bei der Errichtung der Kirche von Galanta im Jahre 1797 zugegen waren. Dieser
bedeutende Fund wurde noch durch den
Fund der Hauptskulptur, der Skulptur der
Immaculata, die derzeit sekundär an einer
Straße im Stadtteil Galanta - Nebojsa situiert ist, vervollkommnet.

Abbildungen
Abb. 1. Säule mit der Skulptur einer Madonna an der Einmündung der Kapitulska
Straße auf den Platz st. Mikuláš.
Abb. 2. Madonna auf einem Pfeiler, der
sich in einem Feld an der Straße nach
Dolná Krupá befindet.
Abb. 3. Pfeiler mit einer Skulptur des
Vesperbildes (Pietà), in der Straße Terézie Vansovej am Neuen Friedhof.
Abb. 4. Detail einer Stadtvedute von Jozef Jäger, wahrscheinlich von 1742; Blick

handschriftlichen Details der Gesichter
der Jungfrau Maria und des hl. Stefan.
Abb. 9. Vergleich von Modellierung und
handschriftlichen Details der Draperie der
Jungfrau Maria und des hl. Stefan.
Abb. 10. Skulptur des hl. Georg an der
Frontfassade der Pfarrkirche des hl. König Stefan in Galanta.
Abb. 11. Skulptur eines unbekannten
Bischofs (hl. Adalbert?) an der Frontfassade der Pfarrkirche zum hl. König Stefan
in Galanta.
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auf den Universitätsplatz mit der untergegangenen Mariensäule.
Abb. 5. Skulptur der Immaculata in einer Nische des Tyrnauer Pfarramtes, die
traditionell als Skulptur an der Spitze der
untergegangenen Mariensäule angesehen wird.
Abb. 6. Skulptur der Jungfrau Maria,
platziert im Stadtteil Galanta - Nebojsa.
Abb. 7. Skulptur des hl. Königs Stefan
im Interieur der Pfarrkirche von Galanta.
Abb. 8. Vergleich von Modellierung und

Mária Smoláková

M

edzi trnavskými pamiatkami je
bývalý záhradný pavilón alebo
letohrádok na Streleckej ulici málo
známy,1 hoci je pozoruhodnou barokovo – klasicistickou stavbou. Do
povedomia starších generácií sa
skôr zapísal ako Pioniersky dom,
premenený v posledných desaťročiach na Centrum voľného času
s názvom Kalokagatia, prípadne je
Trnavčanom známejší ako tzv. Emmerov dom podľa mena posledných
súkromných majiteľov. Dnes je jeho
vlastníkom Mesto Trnava, ktoré
plánuje nové využitie a obnovu pavilónu, zapísaného koncom roka
2016 do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR ako národná
kultúrna pamiatka. V nasledujúcom
roku sa na podnet Krajského pamiatkového úradu realizoval na celom objekte hĺbkový výskum,2 ktorý
preukázal jeho výrazné pamiatkové
hodnoty a súčasne aj ojedinelosť
postavenia v rámci Trnavy. Patrí
k najstarším typom solitérnych záhradných stavieb v takmer neporušenej základnej forme, naviac stále v pôvodnom, hoci zmenšenom
záhradnom areáli, pričom
bezprostredné okolie budovy nenarušila ani novodobá výstavba. Zväčša ju obklopila oddychová parková
zóna a aj samotná Strelecká ulica,
do ktorej smeruje severné priečelie,
je skôr podružnou a pre chodcov
určenou ulicou mesta s vysokým
stromoradím. Stavba má tak popri

Bývalý záhradný pavilón na Streleckej ulici v Trnave
svojich slohových kvalitách čiastočne zachované vlastné historické
prostredie a sama tiež prispela k urbanistickým premenám časti mesta
začiatkom 19. storočia. Kedysi musela osobitne vynikať v otvorenom
priestore za vtedy ešte stojacimi
hradbami svojou odstupňovanou
hmotou a napokon aj dosť okázalou
palácovou podobou exteriéru, ktorú si napriek neskorším zásahom
do značnej miery udržala dodnes.
(obr. 1)
Výstavbu záhradného pavilónu
sa zatiaľ nepodarilo doložiť v písomných prameňoch, ale dostatok oporných východísk pre jeho časové zaradenie poskytujú okrem samotnej
architektúry – jej dispozície, kompozičných princípov a tvaroslovných
prvkov trnavské grafické dokumenty
18. storočia. Niektoré zaznamenávajú novozaložené záhradné celky
na voľných pozemkoch za hradbami, najvýraznejšie veduta a plán Trnavy z roku 1727.3 Na tomto pláne
sú uzavreté záhrady rozložené okolo celého mesta (okrem severnej
strany s rybníkom) a na mieste nášho pavilónu je zakreslená záhrada
v typickom barokovom koncepte
pravidelného geometrického usporiadania chodníkových komunikácií a porastov. (obr. 2) Chýba tam
však nákres stavby (na rozdiel od
iných okolitých záhrad), čo dosvedčuje neskoršiu výstavbu pavilónu.
Jasne je však už vytýčený jeho po-

zemok za južnou líniou mestských
hradieb, v blízkosti Dolnej brány.
Má trojuholníkovú formu s pretiahnutým južným cípom a prirodzene
ho ohraničuje západný ohyb potoka
Trnávka a jej východné rameno, pokračujúce zo stredu mesta južným
smerom. Je možné, že zakreslená
záhrada patrila už v čase vzniku veduty Semináru sv. Vojtecha, keďže
v písomných prameňoch z konca
18. stor. sa . tento priestor označuje
ako „bývalá záhrada Adalbertína“.4
Murovanú stavbu na záhradnom
pozemku zaznamenáva až plán
mesta v Prvom vojenskom mapovaní, podľa datovania a kladu mapových listov z rokov 1782 – 1784.5
(obr. 3) Na rovnakej trojuholníkovej
ploche (tu už v zelenej farbe), vymedzenej vodnými tokmi ako na pláne
z roku 1727, je pri severnej hranici
červeno vyznačená obdĺžniková
budova so strednou predstupujúcou časťou, dlhšou osou rovnobežná s múrom mestského opevnenia. Svojou polohou a pôdorysom
sa zhoduje s dnešným pavilónom,
preto možno vychádzať z datovania vojenského mapovania a vznik
stavby zaradiť do 70. rokov 18. storočia. Tejto dobe zodpovedá architektúra pavilónu v celom rozsahu
a vo veľkej miere i zachované prvky
a detaily architektonického vybavenia, preverené počas pamiatkového
výskumu. Je tak najstaršou stavbou
spomedzi dodnes existujúcich pred-

Obr. 1. Pôvodný rozsah záhradného areálu s budovou pavilónu, letecký pohľad na Trnavu, výrez z južnej strany,
1925 – 1926, foto: archív S. Jurčovej.
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Obr. 2. Pôvodná záhrada na trojuholníkovom pozemku medzi ramenami Trnávky, výrez z plánu Trnavy
z roku 1727, prevzaté: ref. 3.
mestských záhradných letohrádkov, ku ktorých patrí v Trnave dobre
známy Spiegelsaal z rokov 1791 –
17926 a letohrádok na ulici Terézie
Vansovej, dokončený v roku 1818.7
Hmotovo – priestorový koncept
pavilónu nadväzoval na typy menších šľachtických sídiel v prírodnom
prostredí, ktoré v pokročilej barokovej fáze uprednostňovali symetrickú
skladbu centrálnej prevýšenej časti
s rizalitovým akcentom a nižších
bočných krídel ako vizuálne vyjadrenie spoločensko –reprezentatívnych a obytno – úžitkových funkcií.
Príkladom môže byť prvá stavebná
fáza brunsvickovského kaštieľa
v blízkej Dolnej Krupej,8 ktorého
centrálnu časť zaberali dve rozmerné sály nad sebou s trojicami
veľkých otvorov na oboch stranách
a jej exteriér zvýrazňovali vysoké
pilastre spolu s menším trojuholníkovým štítom. Trnavský letohrádok
má podobnú formu. Jeho jadrom je
stredné dvojpodlažné obdĺžnikové
krídlo s dlhšou osou v smere sever
– juh, ktoré svojou hmotou výrazne
predstupuje pred bočné jednopodlažné krídla s protipostavením ich

dlhšej osi v smere východ – západ.
Reprezentatívnosť stredného krídla
určili v prvom rade dve veľké sály
nad sebou v celom dispozičnom
rozsahu. Dolnú sálu uzatvára mierne stlačená valená klenba s dvojicou podkasaných luniet pri dlhších
stenách a osvetľujú ju tri rovnako
dimenzované, polkruhovo prevýšené okná, orientované do Streleckej
ulice a do záhrady. Z trojice záhradných okien však výskum preukázal
stredný otvor ako pôvodný vstup
podľa zisteného pokračovania kamenných obrúb smerom nadol;
sála tak bola priamo spojená so
záhradou cez neskôr zmenenú terasu. Horná sála s rovným stropom
mala intenzívne osvetlenie nielen z
trojíc rovnako osovo umiestnených
okien na severnej a južnej strane
ako otvory prízemnej sály, ale aj zo
štyroch neskôr zamurovaných bočných okien v blízkosti nároží na západnej a východnej stene, pričom
všetky mali rovnakú formu so segmentovým prevýšením. (obr. 4 – 7)
Bočné krídla, pôvodne s vonkajšími vchodmi na záhradnej strane
boli riešené utilitárnejšie dvojtraktovo, ale aj tie obsahovali v skromnejšej miere reprezentatívne priestory.
Vo východnom krídle sa sústredili
hlavné vnútorné komunikácie, zabezpečujúce aj prístup do stredných sál. Južný trakt východného
krídla zaberala vstupná chodba so
štyrmi plackovými klenbami, vyzdobenými vykrajovanými zrkadlami
a západnú časť (vedľa sál) dvojramenné schodisko na poschodie
so stúpajúcou segmentovou klenbou a dvomi plackovými klenbami
nad podestou. V západnom krídle
mala južná miestnosť s prechodom
do dolnej sály tiež komunikatívnu

Obr. 3. Areál s budovou pavilónu,
výrez z plánu Trnavy v Prvom vojenskom mapovaní, 1782 – 1784, zdroj:
Archív Pamiatkového úradu SR Bratislava.
funkciu, asi na spôsob prijímacieho salónu. Vstupovalo sa do nej zo
záhradnej terasy a jej rovný strop
zdobil ten istý typ vykrajovaného zrkadla ako vo vstupnej chodbe, iba
vo väčšom rozmere a zložitejšom
obryse plochy. Ďalšie priestory bočných krídel mali sčasti obytnú, ale
snáď v prvom rade obslužnú funkciu. V severnom trakte východného
krídla možno o strednej miestnosti
s valenou klenbou a lunetami (nad
vstupom z chodby a nad dvomi
severnými oknami) uvažovať ako
o kuchyni, čomu by nasvedčovala
samotná klenba a napokon aj neskôr odstránené komínové teleso,
vedľajšia úzka východná miestnosť
mala charakter komory. V západnom krídle bola rohová plochostropá juhozápadná miestnosť rovnako
priestranná ako tzv. prijímací salón
a osvetlená dokonca štyrmi oknami.

Obr. 4. Pôdorys prízemia, slohová analýza s označením sond, zameranie z roku 1983, ref. 2.
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Osobitú funkciu mali dve severné miestnosti západného krídla. Do
rohovej miestnosti sa totiž podľa
nálezu dverového ostenia vstupovalo aj z vonkajšej západnej strany
a z jej interiéru musela byť prístupná pivnica, ktorá sa ako dlhý zaklenutý jednopriestor rozkladá iba
pod severným traktom západného

krídla.9 Pôvodný vstup cez podlahu
miestnosti dokazuje v pivnici menšia plocha rovného stropu v klenbe
(neskoršia výplň zrušeného otvoru) a voľný úsek múru pod klenbou
ako opora niekdajšieho schodiska.
Veľmi pravdepodobne súvisí táto
situácia časti objektu s archívnym
údajom z roku 1792 o platbe dane

za vínnu pivnicu a od nasledujúceho roku aj za hostinec, keď bol už
majiteľom záhradného komplexu
trnavský mešťan Ján Gerometta.10
Prítomnosť a prevádzka hostinca
zrejme nijako neovplyvnila vonkajší vzhľad objektu, zdôrazňujúceho
prísnu pravidelnosť a symetriu členiacich a výzdobných prvkov. Re-

Obr. 5. Pôdorys pivnice, slohová analýza s označením sond, zameranie z roku 1983, ref. 2.

Obr. 6. Pôdorys poschodia stredného krídla a krovov bočných krídel, slohová analýza s označením sond, zameranie
z roku 1983, ref. 2.

Obr. 7. Rez a pôdorys krovu stredného krídla, slohová analýza, zameranie z roku 1983, ref. 2.
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Obr. 8. Severné priečelie pavilónu orientované do Streleckej ulice.

Obr. 9. Torzo sochárskej výzdoby v štíte severného priečelia.

Obr. 10. Južné priečelie pavilónu s terasou a tzv. amfiteátrom v záhrade.
prezentatívne centrálne poschodové krídlo dodnes akcentujú výrazné
architektonické prvky na oboch priečeliach, aj keď ochudobnené pri neskorších úpravách. Ich kompozíciu
14
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určujú osovo viazané trojice otvorov
na prízemí a poschodí, deliaca priebežná kordónová rímsa a pilastre
s rímsovými hlavicami, ktoré vystupujú ako podložené pilastre po

oboch stranách zaoblených nároží
a na korunnej profilovanej rímse vrcholí stredná časť každého priečelia
trojuholníkovým štítom. V južnom sa
zachovala pôvodná ornamentálna
kartuša so zatiaľ nečitateľným nápisovým poľom, v severnom už len
torzo neznámej sochárskej náplne,
hlava putta vo vrchole štítu, naznačujúca možný sakrálny obsah
reliéfu. (obr. 8 – 11) K pôvodným
prvkom priečelí patria kamenné obruby všetkých okien prízemia a južného záhradného vstupu s rímsovými hlavicami a klenákom na oblúku,
spolu s podokennými kamennými
rímsami, ktoré sa zachovali aj pod
oknami poschodia. Iba na južnom
priečelí zostali pôvodné segmentové nadokenné tehlovo – omietkové
rímsy, parapetné výplne s radom
oválov pod oknami poschodia a rímsičky hlavíc horných pilastrov. Tieto prvky bohužiaľ úplne zanikli pri
mladších úpravách na severnom
priečelí do Streleckej ulice spolu s
profilovanou kordónovou rímsou,
nahradenou plošnými hladkými pásmi.
Jednoduchšie bočné prízemné
krídla s priebežnou korunnou profilovanou rímsou dodržiavajú pravidelné rozmiestnenie otvorov – na
severnej fasáde východného krídla do tej miery, že v interiéri kvôli
oknu zošikmili časť západnej steny
miestnosti s klenbou. Všetky okná
na severnom a južnom priečelí krídel majú pôvodné kamenné podokenné rímsy. Čiastočne ich neskôr
odstránili na bočných stranách (kvôli
schodisku do pivnice a veľkej obdĺžnikovej dielni, pristavanej k východnému krídlu), rovnako ako segmentové nadokenné rímsy, ktoré zostali
v pôvodnej hmote len v južnej časti
krídel. (obr. 12, 13)
Napriek relatívne značnému rozsahu zachovaných prvkov sú však
evidentné veľké úbytky pôvodného vybavenia fasád, predovšetkým
omietkových plastických prvkov,
ktoré spoluvytvárali výzdobný repertoár celej budovy. Ten sa takmer
vcelku udržal prinajmenšom až do
polovice 20. storočia a dokladajú ho
dve dôležité staršie fotografie s pohľadom na pavilón z juhozápadnej
strany (z roku 1938) a zo severovýchodu (pred rokom 1950).11 (obr.
14, 15) Podľa nich už dnes na fasádach chýba členenie stien lizénami,
pásová rustika prízemia stredného krídla a hlavne okolo všetkých
otvorov bočných krídel a pri oknách
poschodia stredného krídla pásová šambrána s ušami a klenákom
i ohraničenie suprafenestry bočnými prehnutými pásmi. Všetky tieto

Obr. 11. Štít južného priečelia s nápisovou kartušou.
prvky však možno rekonštruovať pri
budúcej obnove budovy a vrátiť jej
tak celú pôvodnú neskorobarokovú
podobu.
Na rozdiel od exteriéru nemáme k prvotnej fáze doložené osobité výzdoby vnútorných priestorov,
okrem už spomenutých vykrajovaných stropných zrkadiel, ktoré mali
takmer presné analógie v kaštieli
v neďalekých Bučanoch.12 Zdá sa,
že miestnosti a komunikatívne časti
pavilónu boli len základne upravené
omietnutím a bielymi nátermi, a že
v nich dosť dlhú dobu nerealizovali náročnejšie výzdobné programy.
Nezachovali sa ani žiadne dverové
alebo okenné výplne,13 pôvodné sú
však takmer všetky niky okien a dverí so segmentovými záklenkami.
Až v ďalšej etape, po zmene
majiteľa, zaznamenávame podstatnejšie zmeny vo vzhľade interiérov.
Z archívnych dokumentov vieme,
že Maria Miorino, vdova po Jánovi
Geromettovi, predala v roku 1810
záhradu za hradbami spolu so stavbou Michalovi Leinerovi, ale ten ju
už začiatkom roku 1811 prepustil
zároveň s hostinským právom Františkovi Scherymu, ktorý úspešne
podnikal v súkenníctve a záhradu
s pavilónom vlastnil do roku 1830.14
S ním možno spájať rozsiahlejšie
práce v objekte i v záhradnom areále z nasledujúcej vývojovej etapy.
Patrí k nim v prvom rade postavenie nového krovu s valbovým zastrešením, ktorý nahradil pôvodnú
konštrukciu, zničenú požiarom. Nevieme, kedy k nemu prišlo, ale vypovedajú o ňom ohorené pozostatky
trámov v kapsách trojuholníkových
štítov stredného krídla. Budovu zrejme nezasiahol. Dodnes kompletne
zachovaný krov pozostáva z troch
samostatných celkov (na dvojpodlažnom strednom a na oboch jednopodlažných bočných krídlach), ktoré
majú rovnakú schému krokvovo –
hambalkovej etážovej konštrukcie
s vešadlom a postrannými stojatými
stolicami. Vzťahuje sa na ne rovnaká dobu vzniku, ktorú určil dendrochronologický výskum s datova-

Obr. 12. Severná časť zaklenutej sály
na prízemí s javiskom z roku 1957,
zakrývajúcim tri veľké severné okná.

Obr. 13. Vykrajované zrkadlo pôvodného stropu v tzv. prijímacom salóne
západného krídla.

Obr. 14. Pohľad na pavilón z juhozápadnej strany z r. 1938, foto: archív S.
Jurčovej.
ním zoťatia použitej dreviny v rokoch
1807– 1809.15 Krovy boli vyhodnotené ako vzácne autentické historické
konštrukcie z obdobia klasicizmu.16
V dome neprišlo k stavebným
zmenám, ale obnovovali interiér
výmaľbou jednotlivých priestorov,
pravdepodobne v širokom meradle,
nepochybne aj vo veľkých sálach
stredného krídla, kde však túto vrstvu
overovacie sondy nepotvrdili (v hornej sále úplne absentuje v dôsledku neskorších radikálnych úprav).
Najväčší rozsah a systém dekoratívnej maľby bol predbežne zistený
v juhozápadnej miestnosti západného krídla, založený na iluzívnom
princípe svetlotyrkysovej drapérie,
zavesenej pod stropom na celom
vlysovom obvode stien, ktorá spadá
v parabolických oblúkoch a zvislými
koncami obopína rohy okenných ník,
zvýraznených pravouhlo ohraničeným ružovočerveným orámovaním.
So závesom kontrastuje hnedá plocha stien s opakovanou výzdobou
dvojtónovo šrafovaných kosoštvorcov so stredným štvorlístkom. Výzdoba pokračuje aj horným smerom
na rovný strop, kde predpokladáme
ďalšie výzdobné prvky. Je prejavom
typických klasicistických dekorácií
asi z 2. desaťročia 19. stor., rovnako

Obr. 15. Pohľad na pavilón zo severovýchodnej strany, pred r. 1950,
foto: archív S. Jurčovej.
ako maliarska výdoba v susednej juhovýchodnej miestnosti západného
krídla, v tzv. prijímacom salóne. Je
zatiaľ potvrdená len na špaletách
okenného a vstupného otvoru zelenosivými a ružovými zvislými pásmi
spolu s červenohnedými pretiahnutými kosoštvorcami, ktoré oddeľujú
veľké kruhové listové rozety. Odtiene hnedej farby boli zrejme podľa
náznakov na viacerých miestach
smerodajné takmer pre celý interiér.
Jednoznačne sa svetlohnedý základ stien, rámovania klenieb a klenbových pásov potvrdil aj v južnej
vstupnej chodbe východného krídla
spolu s rozetovou výzdobou vykrajovaných klenbových zrkadiel.17
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Obr. 16. Nález secesnej maliarskej výzdoby s postavou poľovníka so psami v severovýchodnej miestnosti východného krídla.
V tomto období, rovnako ako
v predchádzajúcej fáze, nemáme
žiadne doklady o stave a usporiadaní záhradného areálu. Môžeme
len prepodkladať úpravu v rámci
už všeobecne rozšíreného typu
anglickej záhrady.18 Podstatne sa
však zmenilo bezprostredné okolie
pavilónu za severným ohraničením
jeho pozemku, pri dovtedy dobre
zachovanom mestskom opevnení.
Tam zriadili už v roku 1795 mestskú
strelnicu (neskôr na jej mieste postavili budovu Okresného súdu), po
roku 1815 dala mestská rada zbúrať
barbakan pri blízkej Dolnej bráne
a napokon v roku 1820 aj celú Dolnú bránu, pričom súčasne sčasti zasypávali priekopy a likvidovali úseky
hradieb.19 V priestore medzi strelnicou a celou dĺžkou záhradného
areálu pavilónu vznikla v tom čase
nová komunikácia, dnešná Strelecká ulica, do ktorej priamo smerovalo severné priečelie. V Druhom
vojenskom mapovaní z rokov 1819
– 1858 je už ulica zaznamenaná
so stromovou alejou, rovnobežnou
s ulicou Dolné bašty. Nová urbanistická situácia, ktorú podmienila aj
naša budova, vyvolala zrejme veľmi skoro potrebu uzavretia záhrady
pomerne vysokým murovaným oplotením, pripojeným k severným nárožiam bočných krídel. Na západnej
strane pokračovalo oplotenie takmer
až po úroveň dnešnej Hlavnej ulice,
kde sa pravouhlo zalamovalo južným smerom k toku Trnávky. Tam
bola prístupová brána s cestičkou,
vedúcou priamo k južným vchodom
do pavilónu. Tento ohradný múr,
najpresnejšie zakreslený na katastrálnej mape Trnavy z roku 1895,
sa zachoval až do 50. rokov 20. stor.
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Dnes z neho zostali len kratšie úseky pri bočných krídlach pavilónu.
V ďalšom priebehu 19. a v prvej
polovici 20. stor. slúžila budova
pavilónu v prvom rade ako obytný dom, čo si postupne vyžiadalo
určité utilitárne úpravy, ktoré však
nezasiahli do stavebnej podstaty
pôvodného objektu. Majiteľmi boli
vážení trnavskí mešťania. Po smrti Františka Scheryho v roku 1830
získal záhradu s domom vo verejnej
dražbe Ján Kamenár s manželkou
Teréziou Červinkovou. S ich dcérou Máriou Kamenárovou sa v roku
1844 oženil Ignác Emmer, zapísaný
od roku 1861 už ako vlastník celého komplexu.20 Krátko dokonca zastával aj funkciu starostu Trnavy (v
roku 1865), syn Kornel Emmer bol
mestským notárom a poslancom
Uhorského snemu. Podľa jeho závetu (zomrel v roku 1910) mala mestu pripadnúť veľká časť majetkov
v Trnave, ak sa po ňom pomenuje
niektorá z ulíc, čo sa aj uskutočnilo
a neskôr zmenilo.21 Meno Emmerovcov sa však predovšetkým zviazalo
s bývalým letohrádkom, dodnes neoficiálne nazývaným Emmerov dom.
V čase „emmerovského“ spravovania domu zaznamenávame
viaceré úpravy smerujúce k vylepšeniu životných podmienok a k
určitým funkčným zmenám. K nim
patrila kvôli zatepleniu priestorov
najmä výmena pôvodných jednoduchých okien za dvojité štvorkrídlové
okenné výplne,22 ktoré mali podľa
starších fotografií na hlavných priečeliach stredného krídla reprezentatívnejší vzhľad s viactabuľkovým zasklením. Pri tejto obnove z poslednej
štvrtiny 19. stor. súčasne zrušili na
južnej fasáde dva pôvodné vstupy,

stredný do dolnej sály a ľavý do
tzv. prijímacieho salónu západného
krídla.23 Obidva vstupy zmenili na
okná s rovnakou výplňou a doplnili
ich podokennou rímsou v umelom
kameni s profiláciou, prispôsobenou
pôvodným kamenným podokenným
rímsam. Dodržali tak jednotný charakter celého priečelia. Na stenách
interiéru sú doložené viaceré vrstvy
výmalieb s dobovo bežnými šablónovými alebo valčekovými vzormi
na farebnom základe, z ktorých je
v severovýchodnej miestnosti východného krídla osobitá secesná
modrá výzdoba na bielej ploche
s opakovanými ornamentálnymi
motívmi a kompozíciou zavesených
vetvičiek na jeleňom paroží s postavičkou poľovníka so psami. (obr. 16)
Celkový vzhľad objektu so skladbou takmer všetkých svojich pôvodných komponentov sa dlhší čas
nezmenil. Radikálnejšie ho poznamenali až obnovy v druhej polovici
20. stor., keď už prešiel do správy
mesta. Najprv v ňom po roku 1946
umiestnili starobinec a v roku 1950
ho ako Domov odpočinku rozsiahlo
adaptovali. Pomerne vysokú pridelenú sumu 24 vyčerpali predovšetkým na výmenu všetkých okien
(okrem bočných okien hornej sály
stredného krídla, ktoré zamurovali).
Nové okná mali dvojité trojkrídlové
výplne s horným výklopným krídlom:
Vymenili aj všetky interiérové dverné krídla opäť v jednom type s kazetovým plným alebo sčasti zaskleným
členením. Tieto okná a dvere sa zachovali dodnes. Súčasne prebehla
aj obnova fasád, pri ktorej zanikli
viaceré, vyššie spomínané pôvodné
omietkové prvky.
Z obnoveného domu už začiatkom roku 1953 presťahovali starobinec do trnavského Kopplovho
kaštieľa a budovu pridelili pionierskej organizácii.25 V roku 1957 je
doložená generálna oprava Okresného pionierskeho domu písomnými
a grafickými dokumentmi, vrátane
rozpisu prác a dodávok.26 Z nich
vyplývajú rozsiahle práce v interiéri, pri ktorých iste zničili aj dôležité
historické súčasti vnútorného vybavenia (spomína sa napr. rozobratie
podláh, odstránenie terakotových
dlaždíc, keramických obkladov, podbitie stropov a pod.), zmenili tiež dimenzie oboch veľkých sál. V sále na
poschodí vyčlenili novými priečkami
dve menšie miestnosti v jej severnej
časti a v južnom väčšom priestore zriadili Izbu revolučných tradícií.
Sálu na prízemí, označovanú už ako
kinosála, tak isto skrátili zo severnej
strany vložením konvexne prehnutej
priečky a postavením bábkového ja-

viska. V exteriéri vieme len o vztýčení veľkého pionierskeho znaku nad
severným štítom, z ktorého pravdepodobne vtedy odstránili sochársku
výplň (okrem jednej detskej hlavy)
s predpokladaným sakrálnym obsahom.
Podstatne sa zmenil záhradný areál. Už v roku 1955 odčlenil Okresný pioniersky dom veľkú
časť záhrady na západnej a južnej
strane mestu, kde vznikol Mestský
park.27 (obr. 17) S tým bolo spojené aj zbúranie starého murovaného oplotenia, z ktorého zostal len
krátky západný úsek s bránkou pre
peších. Pred južným priečelím domu
sa postupne ochudobňovala aj terasa s dvomi radmi schodíkov do
záhrady. Najprv odstránili ozdobné
vázy z pilierových soklov zábradlia
(tie presunuli do mestského parku),
potom stratili svoje výzdobné prvky
a napokon ich celé zlikvidovali. Neskôr výrazne znehodnotili pohľad
na bývalý pavilón z viacerých strán,
keď k východnej fasáde bočného
krídla pristavali v roku 1969 veľkú
obdĺžnikovú dielňu fabrického vzhľadu s dvojkrídlovou kovovou bránou.
Podobnou nevzhľadnou kovovou
bránou sprístupnili tiež celý areál zo
severovýchodnej strany.
Aj ďalšie obnovy, súvisiace najmä s technickým vybavením, majú
dodnes nepriaznivé dôsledky pre
samotnú stavbu a pre jej vnímanie
ako kultúrnej pamiatky. Možno spomenúť rekonštrukciu plynoinštalácie
v roku 1977 s povrchovým vedením
trubiek na troch fasádach objektu
zo záhradnej strany, kovové vývody
splodín plynového kúrenia cez pôvodné kamenné rímsy a výzdobné

Obr. 17. Pohľad na pavilón zo západnej strany z konca 50. rokov 20. stor.,
väčšia časť záhrady už slúži ako mestský park, foto: archív S. Jurčovej.
parapetné výplne, v roku 1984 pri
vysušení muriva elektroosmózou
do značnej výšky obili omietky v interiéri i v exteriéri a napokon v roku
1989 pod názvom Rekonštrukcia
a modernizácia obili všetky omietky
na plochách fasád spolu s vyčistením škár,28 preto nebolo možné pri
výskume objaviť v sondách ani fragmenty starších historických vrstiev.
Pri tomto poslednom radikálnom zásahu odstránili zároveň s omietkami
na celej severnej fasáde aj všetky
nadokenné segmentové rímsy zosekaním ich tehlového základu, ako aj
kordónovú rímsu a parapetné výplne s oválmi pod oknami poschodia
stredného krídla. Problematická bola
tiež rekonštrukcia záhrady a terasy
v roku 1990 (podľa projektu z roku
1988) s výstavbou tzv. amfiteátra

a nevhodne zvoleným zábradlím terasy z ohýbaných kovových trubiek
v ostro červenej farbe.
Napriek nepriaznivým okolnostiam a dôsledkom novších úprav je
však bývalý pavilón stále plnohodnotným, slohovo vyhraneným originálnym celkom z doby svojho vzniku a následnej klasicistickej etapy.
Má všetky predpoklady a možnosti
znovu prezentovať svoju typologickú, funkčnú i palácovo reprezentatívnu výnimočnosť, s čím súvisí aj
do veľkej miery zachované prírodné
zázemie. Po pamiatkovej obnove
a reštaurátorských prácach ho bude
možné trvalo zaradiť k prvoradým
pamiatkach 18. stor. v Trnave.
Fotografie: M. Smoláková, ak nie
je uvedené inak.
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Der ehemalige Gartenpavillon in der
Strelecka Straße in Trnava/Tyrnau
Entsprechend den Ergebnissen der
denkmalpflegerischen Untersuchung von
2017 haben wir das bisher nicht untersuchte Gebäude des ehemaligen Pavillons
den 70er Jahren des 18. Jh. zugereiht.
Der Bauherr des Pavillons, des sog. Emmer-Hauses, ist uns bis jetzt unbekannt.
Der Pavillon gehört zu dem Typ der Lustschlösser, die in Gärten außerhalb der
Stadtmauern errichtet worden sind und
mit ihrer Form an die kleineren Adelssitze
in der freien Natur anknüpften. Der untersuchte Pavillon steht in der Nähe der
südlichen Linie der Stadtmauern. Intakt

ist die gesamte spätbarocke materielle
Struktur, die Disposition, die Decken- und
Gewölbekonstruktion und in großem
Ausmaß sind auch die architektonischen
morphologischen Elemente erhalten.
Den Hauptteil des Pavillons bildet der
rechteckige zweietagige Flügel mit zwei
übereinanderliegenden Sälen. An den
erhöhten Mittelflügel schließen sich von
zwei Seiten her ebenerdige Seitenflügel
symmetrisch an. Entsprechend einer dendrochronologischen Untersuchung stammen die Dachstühle aller drei Flügel aus
der nächsten Phase der Jahre 1807-1809,
und in einigen Interieurs wurde mittels
einer Sondierung eine klassizistische ma-

lerische Ausschmückung festgestellt. Der
Pavillon blieb bis in die Mitte des 20. Jh.
in fast unbeschädigtem Zustand erhalten,
als er vom letzten Privatbesitzer (der Familie Emmer) in die Verwaltung der Stadt
übergegangen ist. Zuerst wurde in ihm ein
Altenheim untergebracht, ab 1953 diente
es als Pionierhaus und ist derzeit Sitz eines Freizeitzentrums namens Kalokagagtia. Mehrere Erneuerungen in der 2. Hälfte
des 20. Jh. verletzten den ursprünglichen
Charakter der Architektur, die sich aber in
vollem Maße wiederherstellen lässt und
den Pavillon so als ein bedeutendes barock-klassizistisches Denkmal Trnavas/
Tyrnaus präsentieren würde.

Abbildungen
Abb. 1. Ursprünglicher Umfang des
Gartenareals mit dem Pavillon, Luftaufnahme von Trnava/Tyrnau, Ausschnitt
von der Südseite, 1925 –1926, Foto: Archiv S Jurčová.
Abb. 2. Ursprünglicher Garten auf dem
dreieckigen Grundstück zwischen den Armen der Trnavka, Ausschnitt aus einem
Plan von 1727, übernommen: Ref. 3.
Abb. 3. Areal mit dem Gebäude des
Pavillons, Ausschnitt aus einem Plan
der ersten militärischen Kartierung, 1782
–1784, Quelle: Archiv des Denkmalamtes
der Slowakischen Republik in Bratislava.
Abb. 4. Grundriss des Erdgeschosses,
Stilanalyse mit eingezeichneten Sonden,
Vermessung von 1983, Ref. 2.
Abb. 5. Grundriss des Kellers, Stilanalyse mit eingezeichneten Sonden, Vermes-

sung von 1983, Ref. 2.
Abb. 6. Grundriss der Etage des Mittelflügels und der Dachstühle der Seitenflügel, Stilanalyse mit eingezeichneten Sonden, Vermessung von 1983, Ref. 2.
Abb. 7. Schnitt und Grundriss der des
Dachstuhls des Mittelflügels, Stilanalyse
mit eingezeichneten Sonden, Vermessung von 1983, Ref. 2.
Abb. 8. Nordfront des Pavillons, orientiert zur Strelecka Straße hin.
Abb. 9. Torso einer bildhauerischen
Verzierung im Giebel der Nordfassade.
Abb. 10. Südfassade des Pavillons mit
Terrasse und dem sog. Freilichttheater im
Garten.
Abb. 11. Giebel der Südfassade mit einer Kartusche mit Inschrift.
Abb. 12. Nordteil des eingewölbten
Saals im Erdgeschoss mit einer Bühne

aus dem J. 1957, die drei große Nordfenster verdeckt.
Abb. 13. Ausgeschnittener Spiegel von
der ursprünglichen Decke im sog. Empfangssalon des Westflügels.
Abb. 14. Blick auf den Pavillon von
Südwesten her von 1938, Foto: Archiv S.
Jurčová.
Abb. 15. Blick auf den Pavillon von
Nordosten her vor 1950, Foto: Archiv S.
Jurčová.
Abb. 16. Fund einer gemalten Sezessions –Ausschmückung mit einem Jäger
mit Hunden im nordöstlichen Raum des
Ostflügels.
Abb. 17. Blick auf den Pavillon von
Westen her vom Ende der 50er Jahre
des 20. Jh., der größte Teil des Gartens
dient bereits als Stadtpark, Foto: Archiv S.
Jurčová.
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Miroslav Matejka –
Erik Hrnčiarik

Úvod

A

rcheologický a architektonicko
– historický výskum bol realizovaný na mieste zaniknutej Dolnej
brány, prístupového mosta a priľahlého barbakanu trnavského opevnenia, v intraviláne mesta Trnava na
križovatke ulíc Hlavná, Strelecká,
Rázusova a Andreja Žarnova. Oba
výskumy boli vyvolané plánovanou
rekonštrukciou Námestia SNP, súčasťou ktorej mala byť aj prezentácia zvyškov pôvodného vstupu do
mesta s priľahlým opevnením. Na
realizácii archeologického výskumu
sa podieľali Archeologická agentúra, s.r.o. Bratislava (v roku 2015)
a Katedra klasickej archeológie
FF TU v Trnave (v rokoch 2016 –
2017). Architektonicko – historický
výskum odkrytých murív vykonal
samostatný výskumník v oblasti architektonicko – historického výskumu Miroslav Matejka. Oba výskumy
financovalo Mesto Trnava.

Dolná brána mestského opevnenia Trnavy
Historický vývoj mestského opevnenia
Na základe dlhodobých výskumov
nadzemných konštrukcií fortifikačného systému mesta dopĺňaných nálezmi z archeologických sond objasnil
pracovník Krajského pamiatkového
úradu Bratislava Ivan Staník postupný vývoj opevnenia. Súhrnné poznatky publikoval v štúdii v tomto zborníku
v roku 2009.1 Opevnenie v I. fáze pozostávalo z murovaných hranolových
veží pospájaných, s výnimkou niektorých úsekov v severnom a južnom
krídle, sprašovými valmi. Kurtiny medzi vežami a otvorené veže sa budovali v II. fáze postupne v priebehu 14.
storočia. Pri popise mestských brán
I. Staník vychádzal predovšetkým z
Grünnovho zamerania z roku 1819
pred ich zbúraním.
Doterajšie poznatky o Dolnej
bráne
Informácie o vzhľade Dolnej
brány s mostom a barbakanom v

novoveku vychádzali z viacerých
vyobrazení mesta, z ktorých najznámejšia je Jägrova veduta zo 40.
rokov 18. storočia zachytávajúca
komplex Dolnej brány od západu.
(obr. 1) Ucelený obraz o rozsahu
Dolnej brány s mostom a napojením
barbakanu priniesol až archeologický výskum. (obr. 2)
Vývoj Dolnej brány a jej opevnenia v stredoveku
Základy dolnej brány a jej okolie
Napriek množstvu novovekým
zásahov, sa v sonde 1 podarilo lokalizovať stredoveké základy Dolnej
brány, ktorú z rozhodnutia mestskej
rady v 19. storočí zbúrali. Na východe ich tvoril mohutný kamenný
múr, na západe z neho ostal len
negatív, keďže múr bol úplne zničený počas kopania kanalizácie v 30.
rokoch 20. stor. Základy východného múru boli vybudované do základovej ryhy, zachovanej až do hĺbky
128 cm od bodu zachytenia. Boli

Obr. 1. Výrez z Jägrovej veduty zo 40. rokov 18. storočia s Dolnou bránou, mostom a barbakanom.
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Obr. 2. Pôdorys komplexu dolnej brány so slohovou analýzou. Legenda: 1.okolo polovice 13. stor., 2.posledná tretina 13.
až začiatok 14. stor., 3.v priebehu 1. pol. 15. stor., 4.v priebehu 2. pol. 15. až začiatkom 16. stor., 5.okolo polovice 16.
stor., 6.v priebehu 2. pol. 16. stor., 7.v priebehu 2. pol. 18. – začiatkom 19. stor., 8.po roku 1820, autori: E. Hrnčiarik,
M. Matejka.
vystavané z kameňov (vápence,
bridlice, metamorfované horniny)
navzájom pospájaných štrkovitou
maltou šedej farby. V hmote múru
sa nachádzalo aj niekoľko tehál tzv.
prstoviek. Murivá boli zapustené
do tmavohnedého podložia, ktoré
nenieslo stopy po antropogénnych
zásahoch. Základová ryha sa nachádzala v úrovni 141,36 m n. m.
Napriek tomu, že bol západný múr
úplne poškodený možno predpokladať, že jeho hrúbka bola zhodná
s hrúbkou východného, t.j. 250 cm.

Južná – čelná stena brány stála na
základoch, ktoré boli o 30 cm širšie
ako tie bočné. Vďaka zameraniu z
roku 1819, a aj na základe výsledkov archeologického výskumu možno konštatovať, že základy brány
mali pôdorys v tvare písmena U s
rozmermi cca 8,5 m (južná stena) x
min. 7 m (východná a západná stena).
Východná a západná časť južnej
steny brány boli navzájom prepojené kamenným murivom vysokým
len 22 cm, ktoré sa nachádzalo pod

Obr. 3. Pohľad od juhovýchodu na základy bránovej veže so stredovekou úpravou povrchu cesty.
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pôvodnou úrovňou terénu v rozsahu šírky prieluky prejazdu. Spojivo
muriva tvorila identická šedá štrkovitá malta ako v základoch stien
veže. Tento priestor bol široký 320
cm a slúžil ako prejazd popod vežu.
Murivo znemožňovalo podkopanie
brány. Archeologickým výskumom
sa podarilo zachytiť zvyšky cesty
smerujúce S-J, ktorá sa nachádzala v nadmorskej výške 142,30 m. n.
m. Tvorili ju menšie úlomky lomového kameňa premiešané so štrkom
a kamienkami. Na jej povrchu bolo
možné identifikovať stopy po vyjazdených koľajach od kolies vozov.
Cesta bola minimálne jeden krát
opravovaná, kedy bol jej povrch nanovo spevnený vysypanou stavebnou sutinou. Na základe zistených
situácií a v porovnaní s historickým
vývojom vzniku trnavskej fortifikácie možno datovať odkryté základy
Dolnej brány do polovice 13. stor.
po Kr. Do zhodného časového horizontu možno zaradiť aj zvyšky stredovekej cesty, keďže boli priamo
uložené na korunu vyššie popísaného muriva v podbrání (obr. 3,4).
Zvyšky najstaršej a najmladšej pochôdznej úrovne v okolí Dolnej brány
Pod zachovanou stredovekou
cestou a na severnom okraji sondy 1 sa podarilo zachytiť pôvodnú
úroveň terénu pred ľudským zásahom. Tvorila ju tmavočierna „mast-

ná“ pôda bez stôp po antropogénnych zásahov, ktorá v spodnej časti
postupne prechádzala do žltého
sprašového podložia. Ide o typickú
pôdu, ktorá takto bola pozorovaná
a interpretovaná počas výskumov
vedených Dr. K. Meszarošovou
a v poslednej dobe sa ju podarilo
zachytiť na nájdená na viacerých
miestach v meste (napr. na Námestí kráľovnej Konštancie).2 Úroveň pôvodného terénu v okolí Dolnej brány bol v nadmorskej výške
141,79 m n. m.
V tej istej sonde sa podarilo zachytiť aj najmladšiu novovekú úroveň terénu, ktorá bola zhotovená z
vyložených väčších kusov okruhliakov. Jej úroveň bola v nadmorskej
výške 142,50 m n. m. Zachytenú
vrstvu možno datovať do 19. storočia, teda do obdobia, kedy už bola
brána zbúraná (obr. 5).
Základy hradieb
V severovýchodnej časti sondy 1
sa podarilo zachytiť zvyšky muriva,
vystavaného z kameňov rôzneho
zloženia, ktoré sa na škáru napájalo
na východnú stenu bránovej veže.
Ide o zvyšky základov hradbového
múru dosahujúcich neúplnú šírku
223 cm (na južnej strane je poškodené kanalizáciou), ktorý na konci
13. a začiatkom 14. storočia začalo
mesto stavať medzi obrannými vežami s valom. To, že ide o mladšiu
fázu dokazuje nielen fakt, že murivo bolo k bráne pristavané, ale aj
úroveň základovej škáry, ktorá sa
nachádza o cca 25 cm vyššie ako
úroveň základovej škáry veže (nadmorská výška 141,64 m.n.m.). Ako
už bolo naznačené, počas prvej
fázy výstavby mestského opevnenia boli medzi vežami vybudované
zemné valy a práve do ich zvyškov
boli v druhej fáze zakladané múry
hradieb, čo spôsobilo rozdiel medzi
oboma základmi. Zvyšky hradieb sa
podarilo zachytiť aj na druhej strane cesty pri lekárni na tzv. Evanjelickom dome. V priestore pred
hradbami smerujúcom na juh musíme predpokladať priekopu neznámej konštrukcie, ktorá bola zasypaná po zbúraní barbakanu.
Základy stredovekého predbránia
Na juhovýchodnom okraji sondy
1 a v sonde 2 sa podarilo odkryť základy iného kompaktného muriva,
ktoré sa napájali na Dolnú bránu.
Múr založený do ryhy bol vystavaný
z prstoviek. Bol orientovaný v smere sever - juh a dosahoval maximálnu hrúbku 150 cm. Išlo o murivo
predbránia dosahujúce rozmery

7,2 - 7,4 x 8,5 m, na ktoré bolo vo
vzdialenosti 180 cm od severného okraja sondy 2 napojené na
160 cm hrubé murivo južnej steny
predbránia smerujúce na západ.

V tejto časti sa podarilo zachytiť
nielen jeho základové murivo ale
aj jeho nadzemnú časť, na základe čoho bolo možné určiť úroveň
pôvodného terénu v nadmorskej

Obr. 4. Pohľad od severu na negatív základu západnej steny bránovej veže.

Obr. 5. Murivo v podbrání z 13. stor. zabraňujúce podkopaniu brány.
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bránou zvýšilo v 3. stavebnej etape
obranyschopnosť samotnej bránovej
veže. Pre túto stavebnú etapu nepoznáme konštrukciu prístupového
mosta cez priekopu. (obr. 6,7,8)

Obr. 6. Sondy 2 a 3 s murivom predbránia (A), východnou stenou mosta (B),
stenami vymedzujúcimi šachtu padacieho mosta (C) a dlažby z 19. stor. (D).

Obr. 7. Západná strana mosta v mieste napojenia na predbránie (A). Šípka označuje rozhranie so stenou mosta (B) a čelnou stenou, uzatvárajúcou
šachtu padacieho mosta od juhu (C).
výške 141,42 m n. m. Na západnej
strane sondy bolo murivo južnej steny prerušené. Analogickú situáciu
sa podarilo odkryť aj v roku 2015 počas výskumu paralelného západného muriva. Prerušenie južného múru
bolo výsledkom renesančnej prestavby. Zaujímavú nálezovú situáciu
sa podarilo zachytiť počas prehlbovania tzv. vlčej jamy. V úrovni základov pokračuje odkryté murivo od
juhovýchodného nárožia predbránia
bez jednoznačne čitateľného prerušenia smerom na juh. Avšak v jeho
nadzemnej časti bola pozorovateľná
škára a lokálne previazanie mladšieho tehlového muriva mosta pokračujúceho na juh. Podobná situácia
bola zachytená aj na paralelnom
4
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murive západnej steny predbránia
vykopanom v roku 2015. Na základe týchto poznatkov je zrejmé,
že nárožia predbránia zosilňovali
oporné piliere založené do priekopy. Vzhľadom na nedostatok stredovekých písomných prameňov je
možné výstavbu predbránia datovať
len rámcovo do 1. polovice 15. storočia. Výstavba predbránia pravdepodobne súvisela so zosilňovaním
obranyschopnosti opevnenia pred
blížiacim sa husitským nebezpečenstvom alebo v dôsledku obsadenia
mesta husitmi. Môže to naznačovať dekrét kráľa Žigmunda z roku
1435, v ktorom vyhlásil, že Trnavu
dá na kráľovské náklady opevniť a
vyzbrojiť.3 Predbránie s kulisovou

Prístupový most
V 4. stavebnej etape realizovanej
ešte koncom stredoveku došlo k výraznej úprave priestoru pred bránou,
kde bol cez priekopu vybudovaný
prístupový most dosahujúci dĺžku
17,8 m a šírku 8,7 m. Murivá bočných stien mosta vybudované z prstových tehál dosahujúce hrúbku 120
cm sa s miernym zalomením napojili
na oporné piliere predbránia. 4,5 m
južne od predbránia bol v sondách
z roku 2015 aj 2016 odkrytý priečny
múr, ktorý je previazaný s bočnými stenami mosta. V jeho južnom
susedstve výskumy odkryli klenbu
priepustu umožňujúcu prietok vody
na dne priekopy. Podľa Jägerovej
veduty bola na priečnom múre situovaná kulisová brána, pričom múr s
bránou výrazne prevyšoval bočné
steny mosta, ktoré plnili funkciu murovaného zábradlia. 5,5 m južne od
priečneho múru sa v západnej stene mosta zachovala jazva 102 cm
hrubého odbúraného muriva čiastočne odkrytá v roku 2015, ktoré pokračovalo na západ. Murivo bolo vybudované spolu s mostom. Západné líce steny mosta v čase odkrytia
(2015) vykazovalo stopy dlhodobého zvetrávania, čím tehly nadobudli
zaoblené tvary. Vzhľadom na polohu odbúraného muriva je možné
uvažovať o jeho funkcii kontraeskarpy. S uvedenou jazvou kontraeskarpového múru môže súvisieť nález
muriva v sonde na nádvorí Evanjelického domu v roku 2005.4 Odkryté
murivo prebiehalo od západu na východ v línii zistenej jazvy kontraeskarpového múru, avšak jeho zistená
hrúbka dosahovala až 124 cm. Zo
severnej strany malo precízne líce,
z južnej bolo lícované len nahrubo.
Úvaha o možnej súvislosti nálezu s
kontraeskarpovým múrom zostáva
pri súčasnej úrovni poznania v rovine hypotézy. V južnom ukončení
bočné steny mosta prepájal priečny
stužovací múr dosahujúci hrúbku
120 cm. (obr. 9,10,11)
Presnému datovaniu výstavby
mosta bráni nedostatok písomných
prameňov. Na základe archívnych
dokumentov, ktoré však nemožno jednoznačne stotožniť s Dolnou
bránou, sa dá uvažovať o výstavbe
mosta v priebehu 2. polovice 15.
až začiatkom 16. storočia. Indíciou
môže byť nariadenie kráľa Mateja
Korvína z roku 1467, kedy mali predstavitelia Bratislavskej, Nitrianskej a

Trenčianskej stolice poslať svojich
ľudí do Trnavy na vyčistenie hradbových priekop a výstavbu parkánu.5
Ďalšou indíciou môže byť nariadenie kráľa Vladislava II. Nitrianskej
a Trenčianskej stolici, aby poslali
svojich ľudí na vyčistenie trnavských
hradbových priekop a výstavbu parkánu.6
Novoveké fortifikačné úpravy
Dolnej brány a jej predpolia
Padací most v predbrání
V rámci zvyšovania obranyschopnosti opevnení hradov a
miest v súvislosti s narastajúcim
tureckým nebezpečenstvom bola
pôvodná brána predbránia nahradená padacím mostom tzv. kolískovej
konštrukcie, ktorej princíp spočíval v
existencii vnútornej a vonkajšej časti mosta, čím sa vďaka vyváženiu
dosiahla ľahšia manipulácia s mostovkou. Realizácia tohto typu padacieho mosta v 5. stavebnej etape si
vyžiadala prebúranie čelnej steny
stredovekého predbránia v šírke približne 350 cm, vykopanie mostnej
šachty v jeho vnútornej časti a vykopanie priekopy pred južnou stenou
predbránia. Dno šachty bolo zistené
cca 300 cm pod obrubníkmi ostrovčeka. Výkop šachty si vyžiadal dodatočné podmurovanie západnej a
pravdepodobne aj východnej steny
predbránia. Šachtu mosta od severu
a juhu vymedzil subtílny tehlový múr
hr. 48 cm (severný), pričom južný
hr. 46 cm predstupoval pred čelnú
stenu predbránia o 40 cm a krátkymi úsekmi sa k nemu pripájal na
bokoch prierazu. Na týchto bočných
stienkach alebo na konzolách ležala
os padacieho mosta. Z južnej strany priekopu vymedzil priečny múr
staršieho mosta. Pre absenciu ikonografických prameňov nepoznáme
vzhľad nadzemnej časti čelnej steny
po tejto prestavbe. Možno predpokladať riešenie s murovaným tehlovým, prípadne kamenným portálom
a vpadlinou s kamennými odrazníkmi. Príkladom riešenia môže byť portál bránky s padacím mostom situovanej v západnom krídle opevnenia
pri juhozápadnej nárožnej veži. Na
rozdiel od skúmanej situácie to však
bol jednoduchý padací most, bez
využitia tzv. kolískovej konštrukcie.
Poškodený zvyšok ostenia, resp.
odrazníkového kameňa bol odkrytý
východne od prierazu čelnej steny
predbránia. Výstavbu padacieho
mosta možno len rámcovo datovať
do polovice 16. storočia. Naznačovať by to mohli archívne správy z
roku 1553, kedy sa spomína generálna oprava mosta pri Dolnej bráne.7

Obr. 8. Detail druhotného zaviazania východnej steny mosta do muriva
predbránia. Šípky označujú polohu rozhrania. V ľavej časti fotografie je čelná stena šachty padacieho mosta.

Obr. 9. Rub klenby priepustu pri západnej stene mosta. Vpravo je priečny múr,
ktorý tvoril základ kulisovej brány na moste.
Torzo barbakanu
V sonde 8 situovanej v juhozápadnom ukončení prístupového

mosta na juhu stredového ostrovčeka komunikácie bol zachytený
75 cm hrubý tehlový múr pokraču23
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Obr. 10. Stredná časť západnej steny mosta s jazvou po zbúranom múre kontraeskarpy.
júci na západ. Múr sa v 100° uhle
pripájal ku západnej stene mosta,
do ktorej bol druhotne zaviazaný, o
čom svedčí rozdielne maltové spojivo a nepravidelná väzba v kontakte

oboch stavebných konštrukcií. Jeho
pokračovanie sa podarilo zachytiť aj
v zisťovacej sonde 6 pri tzv. Evanjelickom dome (pred JV nárožím).
Odkryté murivo je pozostatkom

severnej steny barbakanu, ktorého pôdorys zasahoval do priestoru
Námestia SNP. Z odkrytej situácie
vyplynulo, že cesta prechádzajúca cez Dolnú bránu sa v tejto časti
otáčala smerom na západ, čo dokladajú aj početné vyobrazenia na
rôznych historických vedutách. Pri
začisťovaní murív komplexu Dolnej brány za účelom prezentácie v
roku 2018 bolo odkryté napojenie
barbakanu na východnú stenu murovaného mosta. Murivo hrúbky 75
cm sa napájalo na východnú stenu
mosta v mierne tupom uhle. Priame
prepojenie oboch konštrukcií bolo
zničené ryhou plynového potrubia.
(obr. 12,13)
Informácie o vzhľade barbakanu
prinášajú veduty z 18. storočia. Na
Jägrovej vedute Trnavy zo 40. rokov 18. stor. mal barbakan zrejme
ešte neskororenesančný vzhľad s
portálom a bránou na západnej strane prekrytým strieškou. Južná časť
barbakanu má zaoblený pôdorys a v
severnom múre napojenom na predprseň mosta boli strieľne pre ručné
palné zbrane. Obranu vstupu do
barbakanu zosilňovala palisáda. Na

Obr. 11. Širšia situácia lokality s nálezom múru na nádvorí Evanjelického domu z roku 2005, kresba: P. Grznár.
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Obr. 12. Juhozápadné ukončenie mosta (A) s napojením muriva barbakanu
(B).

Z tohto časového obdobia bol v
sonde 5 odkrytý kanál vymurovaný
z tehál, ktorý prebiehal v smere východ – západ a bol situovaný 4,2 m
južne od čela neskorostredovekého
murovaného mosta. Kanál zrejme
súvisel so zástavbou vybudovanou
po zbúraní barbakanu. Vo východnej
stene mosta boli v roku 2018 zistené
izolované zásahy, pri ktorých boli použité staršie architektonické články:
profilovaný schodiskový stupeň bol
osadený 116 cm severne od priečneho múru pri klenutom priepuste
mosta a 305 cm severne od južného priečneho múru mosta sa odkryli
gotické (časť okenného ostenia) a
renesančné prvky (rímsa okna alebo portálu) uložené tak, že ich horná
rovná plocha bola mierne spádovaná na východ. Spádovanie naznačuje možnosť odvodňovacej funkcie.
Vzhľadom na fragmentárnosť týchto
nálezov nie je možné zistiť, či ešte
súviseli s funkčným mostom, alebo
už so vznikajúcou zástavbou zachytenou na vojenských mapovaniach.
Najmladšia zistená stavebná aktivita bola zistená na mieste bránovej
veže. Do negatívu základov jej východnej steny bol zapustený tehlový
múr zástavby rozvinutej po zbúraní
veže roku 1820.

vedute Samuela Mikovíniho z roku
1735 mal barbakan barokový vzhľad
s polkruhovým portálom zvýrazneným piliastrami nesúcimi trojuholníkový tympanón, v ktorom bol zrejme
mestský znak. Múry barbakanu so
strieľňami členili rímsy, pričom zaoblená južná časť bola zrejme kvôli lepšej obrane brány zvýšená s dvomi
podlažiami strieľní. Veža Dolnej brány mala zakreslené okná v osi juž-

nej a západnej fasády. Jej valbová
strecha niesla lucernu s cibuľovou
strieškou a vlajkou.8 Vzhľadom na
časovo príbuzný vznik oboch vedút
je problematické vyobrazenie barbakanu na Jägrovej vedute. Keďže na
staršej vedute Samuela Mikovíniho
má barbakan už barokový vzhľad, je
pravdepodobné, že Jozef Jäger vychádzal zo staršieho podkladu.
Úpravy z 18. až 1. polovice 19. stor.

Zánik Dolnej brány
Komorská komisia v roku 1800
zistila, že hradby sú sčasti zrútené
a strechy na 28 vežiach sú v dezolátnom stave. Od roku 1815 začalo
mesto postupne likvidovať svoje opevnenie, mestská rada dala
zbúrať barbakany pri Dolnej a Hornej bráne a o dva roky neskôr sčasti
zasypať priekopy pred hradbami a
vysadiť tu stromoradie. V roku 1815
sa palatín o Dolnej bráne vyslovil, že
je úzka a odporúčal ju preto zbúrať,
ako sa uvádza v mestskom protokole z 29. septembra 1817. V roku
1818 získala mestská rada súhlas
komory na zbúranie brán. Brány boli
zbúrané v roku 1820 aj napriek petícii 68 mešťanov.9 V roku 1819 Dolnú
bránu zameral Grünn, vďaka čomu
sa podnes zachovali informácie o jej
klasicistickom vzhľade (pred demoláciou).
Fotografie a kresby: M. Matejka,
ak nie je uvedené inak.
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Das untere Tor der Stadtbefestigung
von Trnava
Die in den Jahren 2015 und 2017
durchgeführte archäologische und architektonisch-historische Untersuchung
des unteren Tors brachte grundsätzliche
Erkenntnisse über die Konstruktion des
Komplexes des Verteidigungsturmes,
die mittelalterliche Verbindung mit einer
Brücke und teilweise auch mit dem Barbakan aus der Renaissance. Die Grabung
erfolgte an der Kreuzung der Straßen
Hlavná, Strelecká, Razusova und Andrej
Žarnov. In Sonde 1 wurde das steinerrne Fundament des Verteidigungsturms
aus der Mitte des 13. Jh. freigelegt, an
dessen Westseite lediglich sein Negativ
erhalten ist. In der Unterführung wurde
die Instandsetzung der Straßenoberfläche festgestellt. An den Turm wurde vom

Ende des 13. bis zum Beginn des 14. Jh.
die Stadtmauer aus Backstein angebaut,
deren Fundament aus Stein gemauert ist.
In Zusammenhang mit der Hussitengefahr wurde in der 1. Hälfte des 15. Jh. das
Verteidigungstor mit einem rechtwinkligen
Vortor verstärkt, zu dem ein Brücke über
den Stadtgraben führte. Wahrscheinlich
wurde im Verlauf der 2. Hälfte des 15.
Jh. bis zum Beginn des 16. Jh. die ältere Brücke über den Graben durch eine
gemauerte ersetzt, die an ihrem niedrigsten Teil einen gewölbten Durchlass
hatte, um den Graben an das Wasser
anzuschließen. Über dem Durchlass im
Mittelteil der Brücke stand ein Kulissentor. Zusammen mit der Brücke war in ihrer
Nähe eine kontraeskarpe Mauer errichtet
worden. In Zusammenhang mit der Türkengefahr um die Mitte des 16. Jh. wurde

das Verteidigungstor mit einer Zugbrücke
in der Südwand des mittelalterlichen Vortores verbessert. Wahrscheinlich wurde
im Verlauf der Mitte des 16. Jh. vor der
Brücke ein Barbakan errichtet, in den der
Eintritt von Westen her erfolgte. Der Barbakan wird am treuesten auf einer Vedute
von Samuel Mikovíni aus dem Jahre 1735
erfasst. Auf einer Vedute von Jozef Jäger
aus den 40er Jahren des 18. Jh. hatte der
Barbakan barockes Aussehen. Der Barbakan wurde 1815 abgerissen, und ein
Jahr nach der Vermessung durch Grün
im Jahr 1819 wurde das untere Tor im nachfolgenden Jahr abgerissen.

Abbildungen
Abb. 1. Ausschnitt aus der Vedute Jagers aus den 40er Jahren des 18. Jh. mit
dem unteren Tor, der Brücke und dem
Barbakan.
Abb. 2. Grundriss des Komplexes des
unteren Tors mit einer Stilanalyse. Legende: 1. um die Mitte des 13. Jh., 2. letztes
Drittel des 13. Jh. bis Anfang des 14. Jh.,
3. im Verlauf der 1. Hälfte des 15. Jh., 4.
im Verlauf der 2. Hälfte des 15. Jh. bis zu
Beginn des 16. Jh., 5. um die Mitte des 16.
Jh., 6. im Verlauf der 2. Hälfte des 16. Jh.,
7. im Verlauf des 2. Hälfte des 18. Jh. bis
zu Beginn des 19. Jh., 8. nach 1820.
Abb. 3. Blick von Südosten auf die Fundamente des Verteidigungsturmes mit
mittelalterlicher Straßenoberfläche.
Abb. 4. Blick von Norden auf das Negativ des Fundaments der Westwand des
Verteidigungsturmes.

Abb. 5. Mauerwerk im Vortor, das einer
Untergrabung des Tores wehrt.
Abb. 6. Sonde 2 und 3 mit Mauerwerk des Vortores (A), der Ostwand der
Brücke (B), den Wänden des Begrenzungsschachtes der Zugbrücke (C) und
Pflaster aus dem 19. Jh.
Abb. 7. Westseite der Brücke an der
Stelle ihrer Verbindung mit dem Vortor(A).
Der Pfeil kennzeichnet die Grenze der
Brückenwand (B) und der Frontwand des
Absperrschachtes der Zugbrücke von Süden (C).
Abb. 8. Detail der sekundären Verbindung der Ostwand der Brücke mit dem
Mauerwerk des Vortores. Die Pfeile markieren die Lage der Grenze. Im linken
Teil der Fotografie ist die Frontwand des
Schachtes der Zugbrücke.
Abb. 9. Gewölberücken des Durchlasses bei der Westseide der Brücke. Rechts

ist die Quermauer, die das Fundament für
das Kulissentor auf der Brücke gebildet
hat.
Abb. 10. Mittelteil der Westmauer der
Brücke mit einer Narbe von der abgetragenen kontraeskarpen Mauer.
Abb. 11. Umfassendere Lage der Situation mit dem Fund der Mauer von 2005
auf dem Hof des Evangelischen Hauses,
Zeichnung: P. Grznár.
Abb. 12. Südwestliche Beendigung der
Brücke (A) mit dem angeschlossenen
Mauerwerk des Barbakans.
Abb. 13. Südöstliche Beendigung der
Brücke (A) mit dem durch eine Gasleitung
unterbrochenen angeschlossenen Mauerwerk des Barbakans (B).
Fotografien und Zeichnungen: M. Matejka, wenn nicht anders angegeben.
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Ján Hunka

Nový poklad mincí zo 14. storočia z okolia Trnavy

T

zahraničí. Z písomných správ (hlavne tridsiatkových záznamov)3 vieme, že bratislavskí obchodníci predávali svoje výrobky do Rakúska,
Bavorska a po rieke Rýn ich expedovali až po hranice Švajčiarska.
Trnavskí obchodníci sa podľa týchto
záznamov realizovali minimálne v
stredoeurópskom priestore.
Platidlá z najnovšieho nálezu sú
datované do 30. – 60. rokov 14. storočia, resp. možno až začiatku 15.
storočia. V rámci Trnavy a okolia
je to piaty nález viedenských fenigov, ale každý je z iného obdobia.
Pri Kostole sv. Mikuláša sa získali
mince ukryté v rokoch 1240 –1241,4
Luschin píše o ďalších minciach
z neznámej polohy v Trnave, ukrytých v roku 1276.5 Výskum na Jeruzalemskej ulici priniesol mince deponované do skrýše v rokoch 1320
–13306. Na Kollárovej ulici sa našli
mince ukryté v roku 1358.7 Počas
výskumu radnice boli deponované
asi v roku 1461 rakúske a iné mince.8 Uvedené poklady spolu obsahovali skoro 1000 kusov fenigov
rôznych typov.

rnava patrí k mestám kde sa
skoro každoročne získajú archeologickými prieskumami a výskumami mincové nálezy. Bohaté
nálezy mincí sú známe aj z blízkeho okolia tohto mesta. Najnovší
nález z roku 2016 sa našiel pri
potoku Trnávka neďaleko od Trnavy. Predstavuje ho súbor 71 kusov
stredovekých mincí, viedenských
a bavorských fenigov z 13. až 15.
storočia. Tento poklad, zachránený
kúpou od neznámeho nálezcu je
dnes uložený v súkromnej zbierke.
Kolega R. Bača zo Záhorského múzea v Skalici mi počas Zjazdu slovenských archeológov v roku 2016
v Smoleniciach sprostredkoval kontakt na dnešného majiteľa nálezu,
za čo mu ďakujem. Poklad mi bol
potom poskytnutý na základné odborné vyhodnotenie za účelom jeho
zaradenia do archívu nálezov mincí
na Slovensku.
Analýzou mincí boli zistené viaceré skutočnosti. Poklad pozostával
zo 69 kusov viedenských fenigov
a dvoch kusov bavorských fenigov.
Už bolo viac krát prostredníctvom
seminárov Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja zdôraznené, že
výskum doterajších nálezov mincí
z Trnavy a blízkeho okolia poukázal
na skutočnosť, že obchodníci žijúci v
tomto slobodnom kráľovskom meste
dlhodobo používali okrem domácich
uhorských mincí aj rakúske peniaze
nazývané viedenské fenigy.1 Pojmom viedenské fenigy sa označujú
štvorcové mince razené rakúskymi
panovníkmi hlavne vo viedenskej
mincovni. Počas 13.– 14. storočia
mali veľkosť 15x15 mm a priemernú
hmotnosť 0,7 g. V danom čase museli fenigy obsahovať aspoň 70 %
striebra.2 V období 2. polovice 13.
storočia sa značne zhoršili metrologické parametre uhorských denárov, najmä ich akosť. Preto sa stali
viedenské fenigy vítanou náhradou
pre obchodníkov z Trnavy, Bratislavy, Nitry a iných západoslovenských miest, aby mohli obchodovať
aj so zahraničnými partnermi. Hoci
poslední uhorskí panovníci nikdy
neuznali fenigy za zákonité platidlo,
lebo sami nechali raziť skoro 90 typov svojich denárov, obchodníci ich
používali vo veľkej miere. Trnavskí
obchodníci fenigy využívali aj po 13.
storočí naďalej, ako mince určené
na nákupy tovarov od miestnych výrobcov, ale aj pri svojich aktivitách v

Skladba nálezu a jeho analýza
Rakúsko,
Přemysl
Ottokar
II. (1251–1276), Enža, fenig,
Koch B 179 (2); Rudolf III. (1298
–1306),Viedenské Nové Mesto, fenig Koch B 200 (1), B 203 (1); Fridrich Pekný ako kráľ (1314-1330),
Viedeň, fenig Koch B 209 (1), B 211
(1), B 213 (2), B 215 (2), B 216 (2),
B 218 (1), B 219 (1), B 224 (2), B
226 (1), B 228 (1), B 230 (1), B 231
(1); Albrecht II. (1330-1358), fenig
B 234 (3), B 236 (2), B 237 (5), B
238 (5), B 239 (3), B 242 (1), B 245
(4), B 246 (2), B 248 (2), B 249 (4),
B 250 (1), B 252 (1), B 253 (1), B
254a (3), B 256 (2), B 257 (4), B
258 (4).
Bavorsko – Mníchov, Ernest I.,
Viliam III. (1397-1435), Mníchov,
fenig typ Radoměrský 145,9 č. 4,
takže by mal byť vyrazený v rokoch 1397 – 1435. Podľa autora
najnovšieho katalógu stredovekých
bavorských mincí H. Emmeriga je
to ale fenig typu BM – 8 datovaný
len do rokov 1397–1406 (2).
Rakúska časť nálezu, 58 kusov
mincí je jednotná. Pozostáva z fe-

Obr. 1. Poklad mincí z okolia Trnavy, viedenský fenig Albrechta II. z rokov
1330 – 1358.
27
1

Obr. 2. Poklad mincí z okolia Trnavy,
viedenský fenig Albrechta II. z rokov
1330 – 1358.

Obr. 3. Poklad mincí z okolia Trnavy,
viedenský fenig Albrechta II. z rokov
1330 – 1358.

nigov vyrazených v rokoch 1251 –
1358. Podobných súborov takýchto
mincí uschovaných do skrýš okolo
roku 1358 sa eviduje na Slovensku niekoľko, napr. z Nedanoviec –
Krásna, Brehov a Nitry – Drážoviec,
Stupavy, Tešedíkova.10 V Trnave sa
takýto poklad napr. našiel na Kollárovej ulici.11
Dva kusy bavorských fenigov z
mníchovskej mincovne, vyrazené v
časoch vlády Ernesta I. a Viliama
III. naznačujú, že čas ukrytia celého
nálezu z okolia Trnavy mohol nastať
v období rokov 1358/1397–1406.
Takže sa zostavoval asi počas 48
rokov. Do určitej miery podobný nález sa zistil v roku 1992 v Sološnici
12 a dnes by mal byť uložený v Západoslovenskom múzeu Trnava. Išlo o
441 mincí: uhorské denáre Žigmun-

da Luxemburského z rokov 1390
–1427, viedenské fenigy z rokov
1314 –1406, pražské groše Václava
IV. z rokov 1378 –1419 a bavorské
fenigy z rokov 1393 –1450. Boli v
ňom skoro totožné viedenské fenigy ako v tu prezentovanom novom
náleze z okolia Trnavy. Aj bavorské mince boli totožné s tými, ktoré
sa našli v náleze z okolia Trnavy.
Ukrytie pokladu zo Sološnice je datované do rokov 1427–1450, lebo
na túto dobu poukazovali jednotlivé
typy mincí, hlavne uhorské denáre
a bavorské fenigy. Autor publikácie
o náleze Sološnica predpokladal,
že k starým viedenským fenigom
z prelomu 14. a 15. storočia boli
priložené bavorské mince z rokov
1397–1435. Na základe datovania
bavorských mincí z nálezu z okolia

Obr. 5. Poklad mincí z okolia Trnavy, viedenský fenig Albrechta II. z rokov
1330 – 1358.
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Obr. 4. Poklad mincí z okolia Trnavy,
viedenský fenig Albrechta II. z rokov
1330 – 1358.
Trnavy k roku 1406 je ale sološnický poklad evidentne mladší.
Súbor mincí z okolia Trnavy
pravdepodobne poukazuje na iné
neblahé udalosti ktoré sa stali na
začiatku 15. storočia. V roku 1387
začal v Uhorsku vládnuť kráľ z novej dynastie Luxemburgovcov Žigmund. Počiatky jeho vlády sprevádzali spory s uhorskou šľachtou.
Konkrétne v roku 1401 si pohneval
mnohých uhorských šľachticov razantným obmedzením členov rodu
Horváti a Lackfi. V apríli tohto roku
preto vzniklo sprisahanie časti
šľachty na čele s jágerským biskupom Tomášom Ludanickým a
Jánom z Kaniže. Žigmunda zbavili
trónu a dokonca ho internovali na
hradoch Budín, Visegrad, Šiklóš. V
júni 1401 sprisahanci zvolali vlastný snem do Topoľčian a ponúkli
uhorský trón poľskému kráľovi Vladislavovi II. Ten síce poslal svoje
vojsko k hraniciam na Spiši, aby
zistilo priebeh politickej situácie,
ale v ďalších výbojoch nepokračoval. V lete 1401 vpadli na západné
Slovensko moravskí markgrófi Jošt
a Prokop. V roku 1385 Žigmund
nebol schopný splatiť svoju peňažnú dlžobu, ktorú mu títo poskytli,
preto im dal ako náhradu príjmy z
Bratislavskej, Nitrianskej a Trenčianskej stolice. Súčasne sa všetky tri stolice stali českým územím.
Žigmundov spojenec Stibor zo Stiboríc snažiac sa o prinavrátenie
daných stolíc do Uhorska najprv
napadol väčšie mestá západného
Slovenska, Bratislavu, Svätý Jur a
Trnavu. Na základe tejto ofenzívy
sa dosiahlo v jeseni 1401 Žigmundove prepustenie z väzenia na hrade Šiklóš výmenou za jeho sľub, že
účastníkom povstania udelí milosť
a splní nimi nastolené podmienky
vlády. Dôsledkom daných udalostí
vznikla v Uhorsku nová vládnuca
garnitúra. Hlavné slovo v nej dosiahli páni z Celje, ktorí aj zasnúbili
Žigmunda so svojou maloletou dcé-

rou Barborou Celjskou. Podobné
problémy nastali aj v rokoch 1402 a
1403. Žigmund bol vtedy dlhodobo
v Čechách. Počas jeho neprítomnosti vypuklo nové povstanie, opäť
pod vedením jágerského biskupa
Tomáša Ludanického. To sa prejavilo hlavne na juhozápadnom Slovensku. Ladislavove vojská ale už v
júli 1403 porazil Stibor zo Stiboríc a
v auguste a septembri ich definitívne zničili Žigmundove vojská.13
Je veľmi pravdepodobné, že
práve udalosti v roku 1401, alebo
skôr v r.1403 boli rozhodujúcim činiteľom k ukrytiu pokladu z okolia
Trnavy. V nedávnej dobe publikoval
M. Budaj viacero nálezov poukazujúcich na dôsledky súperení medzi
armádou povstalcov a vojskami Stibora zo Stiboríc. Vie sa, že Stibor
viedol svoje vojská údolím Váhu,
pričom dobýjal hrady Krakovany,
Krupá, Dobrá Voda, tiež Hlohovec
a Dvorníky. Práve v Dvorníkoch
pri Hlohovci sa našiel poklad 1028
denárov kráľa Žigmunda.14 Ďalším
pokladom, pravdepodobne ukrytým
okolo roku 1403, je súbor 374 českých, rakúskych a bavorských mincí
z Limbachu.15 Aj on dokladá prienik
Stiborových vojsk do okolia Trnavy
a Bratislavy.
K súboru mincí z okolia Trnavy je nutné ešte poznamenať, že
k viedenským fenigom získaným
ako strieborný materiál sa v rokoch
1397–1406 pridali bavorské fenigy.
Podľa tridsiatkových registrov vieme, že v 14. – 15. storočí sa neraz
platilo veľkými množstvami mincí
rátaných na libry (120 alebo 240
mincí) a hrivny (cca 250 g), teda
odváženými mincami. Nie jednotlivými mincami vyjadrenými v počtových jednotkách.16 Tak sa využívali
na platby aj zásoby starých mincí
možno uložené v kráľovských finančných komorách. Cenu tovarov
vyjadrovala cena určitého množstva
striebra.
Príspevok vznikol v rámci finančnej podpory agentúry VEGA
APVV-16-0449 Stredoveká Nitra
v hmotných prameňoch a GP
2/0170/15.
Fotografie: archív autora
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Ein neuer Münzenschatz aus dem 14.
Jh. aus der Umgebung von Trnava/
Tyrnau
Im Jahr 2016 wurde an einem Bach in
der Nähe von Trnava/Tyrnau eine Häufchen von 71 mittelalterlichen Münzen gefunden. Es besteht aus Wiener und Bayerischen Pfennigen aus dem 13. bis 15.
Jh. Aus den Jahren 1251 bis 1358 wur-

den 69 Wiener Pfennige identifiziert. Der
Schatz weist auf das Interesse der Trnavaer Händler hin, ihre Geschäfte mit den
Wiener Pfennigen zu begleichen, denn
die ungarischen Münzen von der Wende
des 13. zum 14. Jh. waren von schlechter
Qualität. Entsprechend eines ähnlichen
Fundes aus Sološnica/Breitenbrunn war
das Häufchen Münzen wahrscheinlich in

den Jahren 1397-1406 in das Versteck
getan worden. Der neue Fund aus der
Umgebung Trnavas/Tyrnaus weist sowohl auf die umfangreichen Kontakte der
Trnavaer Händler mit Partnern im Ausland
hin, als auch auf die komplizierten politischen Verhältnisse am Beginn des 15. Jh.
in Trnava/Tyrnau und seiner Umgebung.

Abbildungen
Abb. 1. Münzenschatz aus der Umgebung Trnavas/Tyrnaus, Wiener Pfennige
Albrecht II. aus den Jahren 1330-1358.
Abb. 2. Münzenschatz aus der Umgebung Trnavas/Tyrnaus, Wiener Pfennige
Albrecht II. aus den Jahren 1330-1358.
Abb. 3. Münzenschatz aus der Umge-

bung Trnavas/Tyrnaus, Wiener Pfennige
Albrecht II. aus den Jahren 1330-1358.
Abb. 4. Münzenschatz aus der Umgebung Trnavas/Tyrnaus, Wiener Pfennige
Albrecht II. aus den Jahren 1330-1358.
Abb. 5. Münzenschatz aus der Umgebung Tyrnaus/Trnavas, Wiener Pfennige
Albrecht II. aus den Jahren 1330-1358.

Abb. 6. Münzenschatz aus der Umgebung Trnavas/Tyrnaus, Wiener Pfennig
König Friedrich des Schönen aus den
Jahren 1314-1330.
Abb. 7. Münzenschatz aus der Umgebung Trnavas/Tyrnaus, Bayerischer
Pfennig Ernst I. und Wilhelm III. aus den
Jahren 1397-1406.
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Počiatky Kostola sv. Martina v Hrnčiarovciach nad Parnou
K problematike kostola patriaceho do okruhu trnavskej neomietanej tehlovej architektúry

Úvod

A

rchitektonicko – historický výskum
Kostola sv. Martina sme začali
realizovať v júli 2017.1 V tom čase
boli už spodné partie fasád dlhodobo zbavené omietok, odstránených
kvôli presušeniu muriva. Pritom sa
objavili na severnej stene lode situácie, ktoré naznačili na zložitejší
stavebný vývoj kostola, než aký sa
dovtedy predpokladal. Stavebno –
historickému rozboru architektúry
kostola nebola do nášho výskumu
venovaná odborná pozornosť mimo
základných informácií v Súpise pamiatok, kde sa uvádza vznik kostola
v 14. stor.2 Zdokumentované dejiny farnosti evidujú aj nepotvrdenú
zmienku významného trnavského
farára Štefana Nemečkaya o vzniku
farnosti už v roku 1215.3 K určitému prehĺbeniu poznania o kostole,
najmä pokiaľ ide o určenie starších
úrovní podláh presbytéria prispel
zisťovací archeologický výskum zrealizovaný pred výmenou dlažby.4
Kostol sv. Martina obkolesený
cintorínom sa nachádza na juhovýchodnom okraji pôvodnej zástavby
obce. Historické jadro obce má urbanistický charakter bývalej cestnej

dediny, ktorej zástavba lemuje pôvodnú diaľkovú komunikáciou smerujúcu od juhozápadu – od Bratislavy do Trnavy.
Kostol je tehlové jednolodie
ukončené päťbokým presbytériom
na východe a západne situovanou
päťpodlažnou vežou, vtiahnutou do
osi západného ukončenia lode. Vežová empora sa otvára do lode trojicou arkád na prízemí, na poschodí je artikulované iba teleso veže.
Murovaná empora je predĺžená na
východ drevenou podestou podopretou dvojicou štíhlych kovových
stĺpov. Loď prekrýva valená klenba
s výsečami, ktorých nábehy vyrastajú z prístenných pilastrov s jednoducho profilovanými hlavicami.
Presbytérium je zaklenuté rebrovou klenbou. Priestor pod emporou
prekrývajú 2 polia krížovej klenby,
v južnom poli je vstup na emporu. 1.
podlažie veže je vstupným priestorom do lode, 2. podlažie – emporové – prekrýva pruská klenba, medzi
3. a 4. podlažím je dobový drevený trámový strop a medzi 4. a 5.
(dnešným zvonovým) podlažím je
novodobý trámový strop. Od strany
podkrovia vidno súbor zamurovaných kľúčových strieľní, umiestne-

ných v južnej stene lode.
Fasády lode rytmizujú odstupňované operáky. V južnej fasáde je
dvojica okien tvaru stojatého obdĺžnika s polkruhovým uzáverom,
okno v 3. osi od východu má tvar
ležatého obdĺžnika ukončeného
polkruhom a okno v 4.osi – v polohe
empory – má polkruhový tvar. Medzi 1.a 2.operák južnej steny lode
je vložená kaplnka. Severnú fasádu lode perforujú 2 okná, pričom
okno v 2.osi od západu je identické
s dvojicou vyšších okien na južnej
fasáde a okno v 1. osi od západu
má tvar ležatého obdĺžnika ukončeného polkruhom (je zhodné s 3.oknom od východu na južnej fasáde).
Korunná rímsa lode má jednoduchý
murovaný profil v tvare simy. Nad
západnou fasádou sa vypína osovo
umiestnená hranolová veža. V osi
fasády je umiestnený vstupný otvor
do podvežia a zároveň dnešný jediný vstup do kostola s kamenným lištovým segmentovo ukončeným portálom. Južne od neho je novodobý
dverný otvor, vedúci do schodiska
na emporu. V úrovni emporového
podlažia sa je v západnej fasáde
osovo umiestnený okenný otvor s
polkruhovým uzáverom, v podlaží

Obr .1. Kostol sv. Martina, Hrnčiarovce nad Parnou, pohľad od juhozápadu.
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výplne sú novodobé, v kostole je
položená nová dlažba. Plochy klenieb a stien sú pokryté novodobou
nástennou výmaľbou. (obr.1,2)

Obr. 2. Kostol sv. Martina, Hrnčiarovce nad Parnou, pohľad od východu.
veže nad ním je dvojica polkruhovo
ukončených otvorov. Vo zvonovom
podlaží je v každej stene veže situovaný vysoký, segmentom uzatvorený okenný otvor. Vežu ukončuje
vysoká murovaná ihlancová helmica. Na korune muriva veže sú v rohoch umiestnené murované stĺpiky
v tvare ihlana.
Fasády presbytéria členia odstupňované operáky s pultovými
strieškami, bez zvýraznenia sokla.
V priamej časti južnej steny presbytéria sú dve rovnaké okná s obojstranne rozovretými špaletami a

s lomeným záklenkom. Obvod ich
vonkajších ník má široko okosené
hrany. Okná v juhovýchodnej a severovýchodnej stene polygónu sú
tvarovo podobné oknám v priamej
stene, avšak nemajú široké okosenie obvodu a majú menšie rozmery.
Vo východnej stene sa nachádzal
pred výskumom zamurovaný okenný otvor. K priamej severnej stene
presbytéria je pristavaná sakristia
s dvojicou novodobých okien. Presbytérium je ukončené jednoducho
profilovanou murovanou korunnou
rímsou. Všetky okenné a dverné

Obr. 3. Severná fasáda, románsky úsek steny označený písmenami „a“ „b“.
Písmeno „a“ označuje zároveň polohu severozápadného nárožia románskej
lode, v soklovej časti ešte jestvuje novodobý obklad, foto: D. Zacharová.
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Historické údaje
Prvá písomná zmienka o Hrnčiarovciach pochádza až z roku 1270,
a Hrnčiarovce sa v nej spomínajú
ako dedina patriaca slobodnému
kráľovskému mestu Trnava (listina
Kráľa Štefana V).5 Bohaté archeologické nálezy však poukazujú na
nepretržité osídlenie lokality od praveku cez rímske obdobie, Slovanov
až po stredovek.6
Farnosť sv. Martina v Hrnčiarovciach nad Parnou mal údajne založiť uhorský kráľ Ondrej II. po svojom
návrate z Jeruzalema v roku 1215.
Štefan Nemečkay sa pritom odvoláva na bližšie nešpecifikované
pramene z ostrihomského archívu,
ktoré sme nemali možnosť overiť. 7
Hrnčiarovce patrili ku pôvodným majetkom rodiaceho sa mesta Trnava a predtým tvorili súčasť
majetkového zázemia Trnavského
panstva Arpádovcov. Niekedy po
roku 1270 sa Hrnčiarovce dostali na krátky čas do držby Artleba,
najvyššieho komorníka českého
kráľa (v súvislosti s obsadením juhozápadného Slovenska vojskom
Přemysla Otakara II.), no ten krátko
na to zomrel a po odchode českého vojska dedinu zabral uhorský
kráľ Štefan V. Keď trnavský richtár
žiadal o potvrdenie listiny Štefana
V. z roku 1270, ktorou sa určovali
dávky vyberané za trnavské vinice
na území Bratislavskej župy, Hrnčiarovce už opäť fungovali ako poddanské sídlisko Trnavy a jej hostí.8
V roku 1325 uzavreli svätojurskí
grófi s Trnavčanmi a obyvateľmi
Hrnčiaroviec a Modranky dohodu
o poplatkoch a dávkach za prenájom pezinských viníc a ukončili tak
dlhoročný vzájomný spor. V roku
1363 povolil panovník obyvateľom
Trnavy a trnavských dedín Brestovany, Ružindol, Modranka a Hrnčiarovce rúbať drevo, lámať kameň,
a ťažiť vápenec na pálenie vápna
v lesoch pri hradoch Dobrá Voda,
Smolenice, Ostrý kameň, Korlátko
a Horné Orešany.9
Veľkým problémom zostáva určenie kvality vzájomného vzťahu
Trnavy a Hrnčiaroviec najmä v prvých storočiach ich koexistencie.
Najstaršie správy nasvedčujú, že
obyvatelia mesta a obce mali spoločné hospodárske záujmy, ba zdá
sa, že obyvatelia Hrnčiaroviec participovali na niektorých výhodách
udelených mestu (napr. oslobode-

Obr. 4. Severná fasáda, výrez odkrytého románskeho úseku. Rozsah označený písmenami „a“ „b“ je vymurovaný klasovým kladením tehál, v ploche medzi „b“ „c“ sa na fasáde prejavujú nad soklovou premurovkou vertikálne pásy “piliere“.
Vertikálne linky v polohe sokla sú odtlačky po odstránenom novodobom obklade.
nie od platenia daní a poplatkov).
Postupom času však tento vzťah
vykryštalizoval do poddanského
vzťahu a v tejto podobe (Trnava ako
zemepán dediny Hrnčiarovce) pretrval do konca feudalizmu.10 O obyvateľoch Hrnčiaroviec sa uvádza,
že sú potomkami hostí – kolonistov,
ktorí v 13. stor. dopĺňali obyvateľstvo
vyľudnených trnavských dedín.11
Románsky predchodca
Do severnej steny lode kostola
je vtiahnutá časť steny staršej lode
aj s jej pôvodným severozápadným
nárožím. (obr.3) Nárožie sa nachádza vo vzdialenosti 6,80 m od nárožia dnešnej lode. Stena staršej
lode, hrubá 90 cm, je zachovaná,
počnúc od svojho nárožia smerom
východným v dĺžke 9,5 m a v celkovej výške 4,70 m nad betónovým
chodníkom (chodník sa nachádza
na kóte 142,65 m.n.v). Stena končí na východe nepravidelnou vertikálnou škárou vo vzdialenosti 2,50
m od severovýchodného nárožia
dnešnej lode. Východný koniec steny bol v minulosti násilne odstránený, takže celkovú dĺžku lode nepoznáme. Na základe indícií sa však
dá predpokladať , že nepresahovala
smerom východným dĺžku dnešnej
lode. Maximálna zachytená výška
horného okraja steny sa nachádza
v hĺbke 350 cm pod korunnou rímsou dnešnej lode a nenesie žiadne
stopy po rímse, takže mohla siahať
pôvodne aj do väčšej výšky. Zemná
sonda doložila na základe nálezu
schodovitého predstúpenia (o 6 cm)
základu s neupraveným lícom voči
lícovanej nadzemnej časti steny úroveň terénu v čase vzniku pôvodnej
lode. Niveleta terénu sa zistila v hĺbke 36 cm od hornej plochy chodníka,
čo reprezentuje polohu pôvodného
terénu pri výstavbe lode na kóte
142,29 m. n. Zachovaná časť staršej
lode je dobre odlíšiteľná od svojej
nasledovníčky charakterom muri-

Obr. 5. Severná fasáda, detail klasového kladenia tehál.
va, murovacou technológiou, ako aj
spôsobom povrchovej úpravy.
Stavebný materiál a technika murovania
Stena staršej lode je vybudovaná
z muriva tvoreného plevovými tehlami rozmerov : 29x14x5 cm. Ložné aj
styčné škáry sú úzke so šírkou do 1
cm. Povrch muriva bol už pred výskumom vizuálne voľne prístupný
kvôli plošnému odkryvu siahajúcemu do výšky 250 cm nad chodníkom. Od tejto úrovne nahor sme
nálezy identifikovali prostredníctvom
sond vykonávaných do novodobej
omietky, pokrývajúcej horné časti
fasády kostola. Na nadzemnej časti
steny sme zaznamenali dva spôsoby pôvodnej murovacej technológie,
pochádzajúce však z jednej stavebnej etapy. (obr.4) Jeden spôsob je
charakteristický klasovým kladením
tehál v riadkoch. Je ním vymurovaný západný úsek steny dlhý 550
cm, ktorý začína približne v línii pôvodného severozápadného nárožia
(30 cm východne od neho) a je evi-

dovaný v ploche s plošne odstránenou omietkou v rozsahu od horného
okraja novovekej prímurovky (t.j. od
+55 cm nad chodníkom) do výšky
200 cm. Tehly sú kladené „na kant“,
najdlhšou stenou dovnútra muriva a v šikmom sklone. Striedajú sa
nad sebou riadky so sklonom tehál
na východ s riadkami so sklonom
na západ a tieto klasové plochy sú
v nepravidelných výškových rozstupoch „previazané“ jedným riadkom s
horizontálne (naplocho) uloženými
tehlami a pozostávajúcim takmer
zo samých behúňov. Murivo fasády
nad najvrchnejším klasovo kladeným riadkom (ktorý sa nachádza vo
výške 190 cm nad chodníkom, t.j. na
kóte144,55 n.m.v.), je zrejme už budované bežnou technológiu – kladením tehál naplocho po jednotlivých
riadkoch. (obr.5)
Klasový spôsob kladenia tehál
nie je v trnavskom prostredí neznámy, avšak zachytili sme ho zatiaľ
vždy iba na základových konštrukciách a vybudovaných z tehál prstoviek, resp. ak z plevoviek, tak sekun33
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Obr. 6. Severná fasáda, detail murovania, prejavujúceho sa na fasáde vertikálnymi pásmi „piliermi“. Šrafovaná plocha – novodobá soklová premurovka.
dárne použitých. Na hrnčiarovskom
kostole ide naopak o nadzemnú časť
steny (základ má bežnú väzbu kladenia tehál naplocho) a vybudovanú
z tehál plevoviek. Je to teda predbežne najstaršia známa konštrukcia
v trnavskom regióne vybudovaná
klasovým spôsobom kladenia tehál
v riadkoch.
Východne od klasového muriva
je použitá iná technológia murovania, ktorá sa na fasáde prejavuje existenciou vertikálnych pásov,
situovaných po dĺžke steny vedľa
seba, vo vzájomnom dotyku. Pásy
sú výsledkom takého kladenia tehál,
pri ktorom na seba po výške steny
nadväzujú zvislé škáry tehlových
riadkov. Pásy sú v líci fasády široké
43 cm, čo reprezentuje súčet dĺžky
(behúňa) a šírky (väzáka) plevovej
tehly. Po výške pásu sa v riadkoch
strieda poloha väzáka s behúňom.
Na zachovanom rozsahu fasády
sme nad soklovou prímurovkou zachytili 8 vedľa seba situovaných
pásov. Krajný západný nadväzuje
na východný okraj klasového úseku
steny, posledný východný pás nie
je zachovaný v celej šírke, pretože
jeho východný okraj bol v minulosti
odstránený v spolu so zvyškom pôvodnej steny. (obr.6)
Pásy sme mali možnosť zatiaľ
evidovať iba na líci plošne zbavenom omietok (od horného okraja
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novovekej prímurovky, ktorá v tomto
úseku fasády siaha do výšky + 160
cm nad chodník) po takmer horný
okraj odkrytej plochy fasády. Každý z pásov pozostáva z piatich tehlových riadkov ( vysokých 53 cm),
nad ktorými prebieha cez celý takto
murovaný úsek jeden „preväzujúci“
riadok . Od „preväzujúceho“ riadku
vyrastajú v polohe nad spodnými
opäť vertikálne pásy, vysoké už iba
na výšku 4 riadkov (43 cm). Nad
horným okrajom pásov nasledujú po
horný okraj odkrytého úseku steny 4
riadky neurčitej väzby a aká väzba
sa nachádza vo vyššej polohe fasády prekrytej omietkou zatiaľ nie je
známe.
Väzbu, prejavujúcu sa na líci steny vertikálnymi pásmi sme doložili
mimo Hrnčiaroviec ešte na dvoch
sakrálnych stavbách z plevových
tehál – v Dechticiach a Kostolnej pri
Dunaji.12 Ani pri jednej stavbe nepoznáme žiaľ zatiaľ charakter jadra
muriva, preto je problematické pokúsiť sa o určenie spôsobu murovania
, t.j. či vnútro stien previazali na celú
hrúbku steny, alebo vytvorili väzbu
iba na lícach stien a jadro muriva vytvorili zvyškami tehál premiešaných
s maltou, ako to bolo bežné pri neskorších stredovekých stavbách.13
Z pôvodného kostola sa teda
v nadzemí zachoval iba úsek severnej steny lode so severozápadným

nárožím, realizovaný dvoma technologickými postupmi, ktoré však spája do jednej vývojovej etapy mimo
stavebných nadväzností aj zhodná
vápenná malta. Nárožie je primárne
pokryté omietkou zložením napohľad podobnou malte. Je teda evidentné, že v najstaršej fáze bol celý
kostol omietnutý. Išlo o technológiou
klasického omietania s hladenou,
relatívne rovinnou omietkou.
Niekoľko poznámok k dispozícii
Bez archeologického výskumu
dnešného kostola nie je možné určiť pôdorys pôvodnej lode, jediné čo
môžeme predpokladať, že bola dlhá
okolo 12m.14
O svätyni nemáme z nálezových
situácií žiadne priame informácie.
V sonde vykopanej pozdĺž južnej
steny v interiéri gotického presbytéria sa síce ukázalo, že západná
časť základu jeho južnej steny je
z plevového muriva, avšak v tomto
prípade boli plevové tehly použité
ako sekundárny stavebný materiál,
takže nález nič nevypovedá o pôvodnej svätyni.15 Je evidentné, že
najneskôr pri výstavbe (dnes nedostupnej) krypty, okrajovo zachytenej archeologickým výskumom
pod dnešným presbytériom, musela
pôvodná svätyňa zaniknúť. Poukazuje na to zrekonštruovaný pôdorys
krypty, z ktorého je zrejmé, že sa

nachádza práve v polohe a rozsahu predpokladanej staršej svätyne.16
K jej tvaru a rozmerom sa však vyjadriť nevieme. Dôkaz, že pôvodnú
svätyňu ponechali spočiatku ako súčasť nového kostola podáva dvojica
primárnych okienok v osi východného štítu novej lode. Okienka stratili
funkciu, keď ich zvonka prekryl krov
nového polygonálneho presbytéria.
Vo zvyšku muriva parapetu empory bola odkrytá kamenná hlavica,
ktorú použili v novoveku ako sekundárny stavebný materiál. Hlavica,
pozostáva z hornej krycej štvorcovej dosky hrubej 4,5 – 5 cm, s pôvodnými rozmermi 50 x 50 cm. Pod
doskou je kubus hlavice vysoký
cca 22 cm a jeho nárožia sú široko
okosené v tvare rovnoramenných
trojuholníkov s vrcholmi smerujúcimi nahor – pod rohy krycej dosky.
Toto tvarové riešenie je vyjadrením
jednoduchého motívu štylizovaného
kalicha. Spodná plocha hlavice má
kruhový pôdorys svedčiaci o nasadení na stĺp a odspodu je ukončená
dvojnásobným odskokom, v profile
vyžľabeným. Na povrchu kamenného materiálu sa zachovali drobné
fragmenty červenej a žltej polychrómie.17 Na základe dobových analógií
prítomnosť hlavice naznačuje možnosť existencie empory. (obr.7,8)
K primárnej kostolnej architektúre patrí zrejme aj nález predbežne
neznámeho múru zisteného pod
pätou základu dnešného severného
múru sakristie.18 Keďže s nálezom
nebol pre malé rozmery sondy možný priamy kontakt, poznáme iba východo – západné smerovanie múru.
Nedal sa určiť dokonca ani typ tehál
a teda ani časové zaradenie nálezu
do kontextu vývoja kostola. Je ale
evidentné, že nejde o múr gotickej
sakristie, pretože ten sonda odkryla
v jeho bezprostrednej blízkosti (10
cm južne ). Keďže so sakristiou gotického kostola neznámy múr nemohol súvisieť, musel byť súčasťou románskeho predchodcu, predbežne
bez možnosti určenia jeho funkcie.
K časovému určeniu stavby
Pokiaľ ide o určenie doby vzniku
románskeho kostola máme k dispozícii iba nepotvrdený dátum 1215 a
zo slohových prvkov len kamennú
hlavicu, ktorá síce svojím tvarom
odkazuje jednoznačne k románskemu slohovému obdobiu, avšak
bez možnosti bližšieho časového
určenia na našom území.19 Keďže
priamo na torze zachovanej steny
sa žiadne chronologicky citlivé prvky nezistili, nevieme bez archeologického výskumu určiť dobu vzniku
románskej stavby, ale podľa po-

Obr. 7. Románska kamenná hlavica použitá ako sekundárny stavebný materiál vo zvyšku muriva parapetu empory.

Obr. 8. Románska kamenná hlavica, detail.
znatkov o jej nástupcovi sa môžeme
vyjadriť pomerne presne k dobe jej
zániku. Kostol, ktorý sa stal priamym nasledovníkom románskej
stavby, patrí totiž do okruhu novej
stavebnej vlny neomietanej tehlovej
architektúry, ktorej nástup a doba
trvania sú pomerne podrobne v literatúre zdokumentované v súvislosti
s počiatkami murovanej zástavby
blízkeho mesta Trnava.20 Doposiaľ
sme mali doložené priame náhrady

románskych stavieb z plevových tehál architektúrami novej stavebnej
vlny iba v meste, takže hrnčiarovský kostol je z tohto hľadiska prvou
vidieckou lastovičkou. Nová vlna je
charakteristická dvoma chronologicky radenými typmi škárovacích
technológií povrchov neomietaných
murív, pričom úprava uplatnená na
hrnčiarovskej novostavbe (podrezávané škárovanie) patrí ku staršiemu
typu, stojacemu na počiatku celej
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Obr. 9. Pôdorys kostola v úrovni dvier, slohová analýza. Legenda: 1. románska etapa – zač.13. stor.(?), 2.ranogotická
etapa – okolo pol. 13. stor., 3. gotická etapa –13./14. stor. – 1.pol.14. stor.?, 4. neskorogotická etapa – 2. pol. 15. stor. –
1. pol. 16. stor., 5. raná renesancia – 2.pol.16. stor., 6.renesancia – okolo pol.17. stor., nevyfarbené plochy – mladšie
etapy.

Obr. 10. Pôdorys kostola v úrovni empory, slohová analýza. Legenda: 1. románska etapa – zač.13. stor.(?), 2.ranogotická etapa – okolo pol. 13. stor., 3. gotická etapa –13./14. stor. – 1.pol.14. stor.?, 4. neskorogotická etapa – 2. pol.
15. stor. – 1. pol. 16. stor., 5. raná renesancia – 2.pol.16. stor., 6.renesancia – okolo pol.17. stor., nevyfarbené plochy
– mladšie etapy.
stavebnej vlny. Jej udomácnenie
na pôde Trnavy sa zvykne datovať
do obdobia okolo pol.13. stor.21 Románsky predchodca škárovaného
kostola v Hrnčiarovciach nad Parnou mohol teda vzniknúť počnúc
12. stor. až do tohto obdobia, takže
nemôžeme predbežne vylúčiť ako
dátum jeho vzniku ani rok 1215 uvádzaný bez bližšieho zdôvodnenia
Š. Nemečkayom.22
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Zhrnutie
Napriek malému rozsahu zachovania vieme o predchodcovi
dnešného kostola povedať určité
podstatné informácie: kostolná loď
mala rozmery: dĺžka x šírka x výška = 12 x ? x min. 5 (m). Poznáme
úroveň terénu pri jej vzniku, ktorý sa
nachádzal na kóte 142,29 m. n. v.,
čo je v hĺbke iba 36 cm voči dnešnému chodníku. Od koruny bol základ

sondou odkrytý len do hĺbky 5 riadkov, jeho päta sa nezisťovala. Loď
bola vybudovaná z plevových pálených tehál a fasády mala omietnuté
tenkou rovinnou vápennou omietkou
s bielym vápenným náterom. Pred
gotickou prestavbou získala loď ešte
jednu omietkovú vrstvu. Nezachovali sa žiadne tektonické prvky, otvory
a ani výtvarné riešenie.23 Na základe nálezu kamennej hlavice usudzu-

jeme, že v lodi mohla byť západná
empora, nesená jedným, možno aj
dvojicou stĺpov s kamennými hlavicami s motívom štylizovaného kalicha. Po svätyni sa nezachovala
žiadna priama stopa. Iba na základe
nepriamych dôkazov možno predpokladať, že bola podstatne menšia
a nižšia než je dnešné presbytérium
a prežívala určitú dobu aj po vybudovaní novostavby lode. Za súčasnú
s touto etapou možno hypoteticky
považovať aj stavbu neznámej funkcie pri severnej stene svätyne.
Ranogotický kostol
Na mieste románskeho kostola
vznikol jednoloďový kostol s vežovou emporou a polygonálne uzatvoreným presbytériom, ktoré však
vybudovali po dlhšej prestávke od
dokončenia výstavby lode. Do novej
dispozície vtiahli z pôvodného kostola celú severnú stenu lode spolu
so svätyňu. Loď predĺžili oproti pôvodnej západným smerom o 680
cm, pričom do osi západného bloku
vložili vežu o rozmeroch 400 x 400
(cm). Dostavaný severný múr dosadol na omietnutú západnú plochu
severozápadného nárožia románskej lode. (obr.9,10)
Stavebný materiál a technika murovania
Novú loď vybudovali odlišnou
technológiou a z odlišného stavebného materiálu oproti románskej
predchodkyni. Konštrukcie ponechali neomietnuté a tehly kládli po
jednotlivých riadkoch naraz na celú
dĺžku steny a na vysoké ložné škáry
( 3 – 4 cm). Povrch konštrukcií v interiéri aj na fasádach bol upravený
najstarším typom škárovania, tzv.
podrezávaným škárovaním, pri
ktorom šikmým zahladením čerstvej malty vytvorili klopenú plochu
škáry od líca spodného riadku pod
horný tehlový riadok. Táto škárovacia technológia je v meste Trnava
najfrekventovanejšia a jej počiatky
sú datované do obdobia okolo pol.
13. stor. Z územia mesta poznáme
aj mladší, menej častý typ škárovania, ktorý sa prejavuje rozmazaním murovacej malty do okolia
škár a bezprostredne nasledujúcim
zvýraznením ložných škár hranou
murárskej lyžice.24 Počiatky tejto
mladšej technológie nevieme presnejšie časovo vymedziť, keďže nemáme k nej žiadne chronologicky
citlivé údaje ani archívne zmienky.25
Podľa trnavských stredovekých analógií môžeme usudzovať, že murivo
je pravidelnejšie viazané iba na lícach (v tomto prípade sa striedajú
jeden alebo dva behúne s jedným

Obr. 11. Východná fasáda východného štítu lode, typická ranogotická úprava
režného povrchu – podrezávané škárovanie, foto: D. Zacharová.
väzákom, často sa zvykne viacero
behúňov striedať s jedným väzákom), pričom jadro muriva tvoria
po riadkoch natlačené zvyšky tehál
premiešaných s maltou. Hrubozrnná
malta okrovo – sivej farby obsahuje veľké riečne štrkové zrná a kusy
nevyhaseného vápna. Na výstavbu
vertikálnych konštrukcií použili tehly
prstovky rozmerov: 26 – 26,5 x 13 x
6 – 6,5 cm. (obr.11)
Loď a veža s emporou
Loď kostola tvaru východo – západne pretiahnutého obdĺžnika získala rozmery: dĺžka x šírka x výška
= 19 x 10 x 6,5m. Západná vežová
empora obsahuje v prízemí trojicu
arkád s polkruhovým uzáverom.
(obr.12) Podestu empory nesú dve
pôvodné polia murovanej krížovej
klenby bez rebier. Miesto južného
poľa bolo dodatočne vložené točité
schodisko vedúce na emporu. Na
základe stupňa poznania sa nedá
určiť pôvodné miesto prístupu z lode
na emporu, podľa analógií predpokladáme jednoramené schodisko
situované popri jednej z pozdĺžnych
stien. Na poschodí empory bolo artikulované iba teleso veže s oblúkovými otvormi v jej čelnej a bočných
stenách.26 Bočné priestory empory
prekrývala sedlová stropná konštrukcia, dobiehajúca sem z lode
a interiér samotnej veže obsahoval
rovný drevený trámový strop.27 Z
pôvodného zábradlia empory pochádza nález kapsy po zhorenej
fošni, ktorý bol odkrytý na bočnej
stene juhovýchodného piliera v nároží veže.28 Hranolová veža mala
nad emporovým podlažím ešte najmenej dve podlažia, t.j. celkovo bola
4 – podlažná. V mieste po odpadnutej gotickej omietke vidno v interiéri

Obr. 12. Pohľad z presbytéria na západný blok s vežovou emporou.
veže dobre zachované podrezávané
škárovanie pôvodne neomietaných
povrchov stien. Z okenných otvorov je podnes funkčná iba dvojica
okien v západnej fasáde situovaná
v 3.NP veže, pričom v tomto podlaží viac okien ani v pôvodnom stave
nejestvovalo. V pôvodnom 4.NP sa
nachádzajú v každej stene až tri
rady združených, dnes zamurovaných, okien.29 Toto podlažie bolo
posledným podlažím stredovekej
veže a malo funkciu zvonice.30 Okná
majú dobre zachované škárované
povrchy, pričom tvarovo ide o jednoduché úzke obdĺžnikové výrezy
s priamymi špaletami, priamym parapetom a priamym záklenkom, blížiacim sa tvaru polkruhu. Piliere, oddeľujúce od seba jednotlivé otvory
bifórií sú nečlenené, bez artikulovania hlavice a pätky, sú to vlastne len
plochy hladkej steny medzi otvormi.31
(obr.13,14)
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Obr. 15. Združené okná v severnej
stene veže, interiér.

Obr. 14. Združené okná v západnej
stene veže, interiér, foto: D. ZacharoObr. 13. Západná fasáda kostola, slo- vá.
hová analýza. Legenda: 1. románska
etapa – zač.13. stor.(?), 2.ranogotic- pením nález zvyškov pôvodného
32
ká etapa – okolo pol. 13. stor., 3. go- vstupu v jeho dnešnej polohe. Na
základe
nálezov
bolo
možné
zretická etapa –13./14. stor. – 1.pol.14.
stor.?, 4. neskorogotická etapa – 2. pol. konštruovať tvar interiérovej niky
15. stor. – 1. pol. 16. stor., 5. raná re- západného portálu, ktorá mala segnesancia – 2.pol.16. stor., 6.renesan- mentový záklenok, šírku pri vnútorcia – okolo pol.17. stor., nevyfarbené nom líci steny 136 cm a výšku v nábehu záklenku 212 cm nad dnešnou
plochy – mladšie etapy.
podlahou. Vonkajšia obruba sa neS ohľadom na písomné správy zachovala, avšak vzhľadom na to,
o údajnom vzniku západného portá- že neomietané, škárovaním upravelu až v baroku, bol veľkým prekva- né tehlové stavby nezvykli v Trnave

Obr. 17. Južná fasáda, slohová analýza. Legenda: 1. románska etapa – zač.13.
stor.(?), 2.ranogotická etapa – okolo pol. 13. stor., 3. gotická etapa – 13./14.
stor. – 1.pol.14. stor.?, 4. neskorogotická etapa – 2. pol. 15. stor. – 1. pol. 16.
stor., 5. raná renesancia – 2.pol.16. stor., 6.renesancia – okolo pol.17. stor.,
nevyfarbené plochy – mladšie etapy.
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Obr. 16. Nález pôvodného okna
v južnej fasáde lode – v 2.osi od východu – časť záklenku niky a uzáveru obruby (neskôr omietnuté).
Sondu architektonicko – historického výskumu prehĺbil reštaurátorský
výskum, foto: M. Pleidel.
používať na slohové prvky kamenný
materiál, predpokladáme aj tu iba
jednoduchý tehlový portál, pozostávajúci z hranolových stojok a oblúkového nadpražia s prípadným
okosením hrany. Oproti dnešnému
portálu, pochádzajúcemu z baroka,
musel mať menšie rozmery, pretože
pri vkladaní barokového portálu osekali pôvodné murivo.33 Je možné,
že loď mala v pôvodnom stave ešte
jeden portál, situovaný v osi južnej
steny, kde sme odokryli mimoriadne narušený dverný otvor. Na jeho
bližšie neurčený stredoveký pôvod
usudzujeme iba zo stredovekého
charakteru muriva zvyšku východnej steny jeho predsiene, odkrytého
plytkou zemnou sondou zo strany
exteriéru. Základ predsiene nebol
previazaný s murivom pôvodnej steny lode, čo síce naznačuje na dodatočnosť predsiene, ale nevypovedá
nič o vzťahu vstupného portálu ku
lodi.
Z výrazu lode sa podarilo zachytiť
zvyšky dvoch okien v južnej fasáde.34
Na základe aj keď len fragmentárnych nálezov (doplnených reštaurátorským výskumom) vieme zrekonštruovať tvar okna ako výrez s obojstranne roztvorenými špaletami, s
polkruhovým záklenkom a priamym
parapetom. Polkruhová obruba jednoduchého hranolového tvaru, situovaná v hrúbke steny, je vybudovaná z tehál kladených nad sebou na

ložné plochy.35 Rozmery vonkajšej
okennej niky sú nasledovné: výška
(od plochy parapetu po zachytený
najvyšší bod záklenku) x šírka = 200
x 75 cm. (obr.15) Pokiaľ ku zistenej
dvojici primárnych okien umiestnime
ako hypotézu symetricky smerom
na západ tretie okno, získame pravdepodobný obraz o členení fasády,
perforovanej trojicou primárnych
okien. Prítomnosť tretieho okna sa
však bude musieť preveriť z lešenia.
Otázkou zostáva možná existencia
4. okna – na empore, keďže v jeho
predpokladanej polohe vybudovali renesančné kruhové okno, ktoré
zničilo staršie situácie. Na plochách
okien sa zachovalo podrezávané
škárovanie, neskôr boli okná v súlade s celou fasádou pokryté gotickou
omietkou, podnes dobre zachovanou na náleze 2. okna od východu.
(obr.16,17)
V primárnej (neomietanej) etape
loď nemala samostatný strop, kryl
ju iba krov, nesúci strešný plášť.
Nepriamo na to poukazujú nálezy
omietnutých plôch konštrukcií, ktoré sa dnes nachádzajú v podkroví
nad loďou, ale pôvodne museli byť
vzhľadom na kvalitu omietky pohľadovo exponované. Dokladajú, že
po omietnutí kostola (v 2.gotickej
etape) loď nemala strop, ale voľný
priehľad do krovu. Bezpochyby toto
riešenie opakovalo primárny stav
bez zastropenia z obdobia vzniku
kostola.36 Významnú presvetľovaciu
funkciu mala dvojica okienok, situovaná v osi východného štítu. Otvory,
vymurované z tehál ako jednoduché
úzke výrezy tvaru stojatého obdĺžnika, boli zhora uzavreté tvarom
striešky, ktorú tvorila dvojica voči
sebe navzájom vzoprených tehál.
Okná nemali výplň, keďže v plochách ich priamych špaliet sa nenašla žiadna stopa po obrube. (obr.18)
Presbytérium
Súčasťou definitívnej gotickej
dispozície kostola bolo aj dnešné
polygonálne presbytérium, ktoré
ale vzniklo v časovom odstupe voči
lodi.37 Zo stavebných vzťahov je
evidentná dodatočnosť presbytéria
voči lodi: južná stena presbytéria
nie je previazaná s východnou stenou lode, pričom prekrýva v mieste dosadnutia pohľadovo upravený povrch lode škárovaním, malta
presbytéria je odlišná od malty lode
a interiérové líce stien presbytéria
nemá škáry upravené precíznym
podrezávaným škárovaním ako loď.
Malta sa už nedrží prísne v ložných
škárach, ale je rozmazaná v ich okolí na povrch muriva a na rozdiel od
podrezávaného škárovania, kde je

Obr. 18. Severná fasáda, slohová analýza. Legenda: 1. románska etapa –
zač.13. stor.(?), 2.ranogotická etapa – okolo pol. 13. stor., 3. gotická etapa
– 13./14. stor. – 1.pol.14. stor.?, 4. neskorogotická etapa – 2. pol. 15. stor. – 1.
pol. 16. stor., 5. raná renesancia – 2.pol.16. stor., 6.renesancia – okolo pol.17.
stor., nevyfarbené plochy – mladšie etapy.

Obr. 19. Východný štít lode, východná fasáda, dvojica okienok dosveľujúcich
loď v období voľného priehľadu do krovu, foto: D. Zacharová.
sklopená šikmo nahor, v tomto prípade s povrchom steny lícuje. Táto
„ledabolá“ úprava povrchu indikuje už možnosť, že konštrukcie boli
na rozdiel od lode plánované na
omietnutie. Že súčasťou novej lode
nebolo hneď polygonálne presbytérium potvrdzuje aj jeho krov, ktorý
znefunkčnil okienka v štíte lode, cez
ktoré bola presvetľovaná v období
voľného priehľadu do jej krovu, ako
sme na to poukázali už vyššie.
Presbytérium zaklenuli rebrovou
klenbou s jedným poľom krížovej
klenby nad priamou časťou pôdorysu a s rebrami radiálne sa zbiehajúcimi nad polygónom.38 Čelá

klenby majú tvar lomeného oblúka
(pôvodnosť polkruhového tvaru víťazného oblúka sme zatiaľ nemali
možnosť overiť). Hranolové tehlové
rebrá s okosenými hranami vyrastajú zo stien priamo – bez pätiek.
Pre technológiu výstavby klenby je
príznačné, že nábehy rebier vložili
do vopred vytvorených vertikálnych
káps v stenách. Tehly použité do
nábehu nedbalo osekali do hrotitého tvaru (ako súdime podľa zatiaľ
jediného nábehu očisteného od sekundárnych vrstiev v polohe medzi
severným priamym a severovýchodným úsekom polygónu ) a do zvyšku
voľného priestoru kapsy natlačili
39
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Obr. 20. Klenba presbytéria, pohľad
od východu.

Obr. 21. Klenba presbytéria, detail
povrchovej úpravy nábehu.
veľké úlomky tehál s maltou. Takto
neupravený nábeh si evidentne vyžadoval primárne prekrytie muriva
rebra. V náleze ide o hrubú vrstvu
malty, z ktorej tvar rebra prakticky vymodelovali, rebro pod ňou je
z nahrubo osekaných tehál (nie
tvaroviek), kladených naplocho nad
sebou. Zatiaľ nevieme, či sa omietka vyskytovala iba ako modelovacia
hmota na rebrách a bola pozdĺž ich
okrajov dotiahnutá ku neomietnutým
plochám stien a klenby, pričom sa
rátalo so štrukturálnym a farebným
kontrastom rebier voči stenám, alebo sa od počiatku výstavby presbytéria rátalo s omietnutím stien a pŕs
klenby. Túto zásadnú otázku by
mohol vyriešiť reštaurátorský plošný
odkryv klenby.(obr.20,21)
Na východnom okraji južnej priamej steny bola počas výskumu odkrytá jednoduchá, iba z tehál murovaná sedília tvaru ležatého obdĺžnika, uzatvoreného segmentovým
záklenkom. Sedília má šírku 140 cm
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a hĺbku 30 cm, jej obvodová hrana
je okosená, pričom okosenie, široké
6 cm, bolo vytvorené zosekaním tehál. Z nálezu vymurovanej sedacej
plochy v priveľkej výške (+99 cm)
nad pôvodnou podlahou presbytéria je zrejmé, že táto odkrytá plocha
nereprezentuje pôvodný stav. Archeologický výskum doložil ako prvú
podlahu v presbytériu udusanú ílovú
vrstvu (hrubú 8 cm), ktorá sa nachádza v hĺbke 52 cm pod dnešnou
podlahou, čo reprezentuje úroveň
142,60 m.n.v.39
Z okenných otvorov presbytéria
sa v autentickom stave zachovalo
okno vo východnej fasáde polygónu. Je to štíhly otvor, s obojstranne
roztvorenými špaletami a lomeným
záklenkom. Reštaurátorský výskum
doložil priamy tvar parapetu. Vonkajšia nika okna je pri líci fasády široká
65 cm a vysoká (od plochy parapetu
po vrchol lomeného záklenku) 235
cm. V hrúbke steny sa nachádza
tehlová hranolová obruba s obdĺžnikovým prierezom (šírka x hrúbka
= 10 x 14 cm), lemujúca úzky – 25
cm široký – okenný výrez v tvare
stojatého obdĺžnika s lomeným uzáverom. Okná v juhovýchodnej a severovýchodnej stene polygónu majú
oproti pôvodnému stavu zosekanú
obrubu. Dvojica okien v priamej južnej stene je radikálne upravená, prítomnosť okien v severnej stene sa
nedoložila. (obr.22,23)
Problematické bolo určiť stavebný vzťah sakristie voči presbytériu.
Dnešná sakristia pochádza z roku
1823.40 Z toho, že v priamom úseku
severnej fasády presbytéria nevidno
žiadnu stopu po operáku, sme usúdili na existenciu sakristie súčasnej
s presbytériom, ktorej klenba by vytvárala protitlak proti klenbe presbytéria. Archeologická sonda zachytila
v blízkosti severnej steny dnešnej
sakristie východozápadne orientovaný múr s rozobratou korunou,
ktorý vedie rovnobežne so severnou stenou sakristie.41 Odkrytý úsek
múru predbežne považujeme za
časť severnej steny stredovekej sakristie, ktorá by tak bola asi o meter
užšia oproti dnešnej. Pôvodne sme
predpokladali, že vzhľadom na to,
že bola užšia, mohla byť aj kratšia,
t.j. že nedosiahla až po východnú
stenu dnešnej sakristie. Z toho dôvodu sme pásovou sondou hľadali
vstup do nej z presbytéria, keďže
vstup v dnešnej polohe by sa dostal
do kolízie s východnou stenou kratšej sakristie. Takýto vstup sme však
nenašli, a tak sa ako jediný vstup do
sakristie od počiatku potvrdil dnešný
dverný otvor. Z tohto hľadiska sa
ponúka hypotéza, že sakristia vznik-

Obr. 22. Pôvodné okno vo východnej
stene záveru presbytéria. Sondu architektonicko – historického výskumu
prehĺbil reštaurátorský výskum, foto:
M. Pleidel.

Obr. 23. Pôvodné okno vo východnej
stene presbytéria, detail murovanej
obruby uzáveru.
la ako súčasť polygonálneho presbytéria, pričom dĺžkou bola zhodná
s dnešnou novovekou sakristiou,
avšak bola od nej o viac ako meter
užšia.
K dobe vzniku presbytéria
K vzniku novostavby lode s emporovou vežou v období okolo pol.
13. stor. sme sa vyjadrili v súvislosti
s jej nástupníctvom po románskom
kostole. Nezodpovedanou otázkou
zostáva doba vzniku presbytéria,
a to aj vzhľadom na nejednoznačnosť primárnej povrchovej úpravy,
ktorá svojím „ledabolým“ spôsobom
škárovania zvádza k úvahe, že konštrukcie už mohli byť plánované na
omietnutie.

Ak by presbytérium patrilo ešte k
vrstve neomietanej škárovanej architektúry, potom by kvôli polygonálnemu tvaru mohlo byť súčasníkom
presbytéria v Dolnom Dubovom,
ktoré však na rozdiel od hrnčiarovského presbytéria používa veľmi
precízne škárovanie, známe z Trnavy ako škárovanie mladšieho typu.42 Ak aj presbytérium vzniklo až
v období omietaných konštrukcií,
nemohlo byť časovo veľmi vzdialené
od obdobia technológie neomietaných murív, keďže majstri poznali
fortieľ úpravy malty v škárach a použili ho (v nedbalej variante) pri výstavbe stien, aj napriek plánom na
ich omietnutie. Presnejším datovacím prostriedkom nie je ani krížová
klenba bez pätiek s tehlovými okosenými rebrami, keďže popri tom, že
sme ju zistili ako súčasť niekoľkých
stavieb patriacich ešte do okruhu
režnej architektúry (z nich datovaná,
aj to len nepriamo, je iba severná
veža farského Kostola sv. Mikuláša
do 30. rokov 14.stor.43), bola použitá
napr. aj v pivnici stredovekej trnavskej radnice, ktorá už jednoznačne
patrí k vrstve zástavby, s omietaným
povrchom konštrukcií z doby po pol.
14.stor.44 Vznik nášho presbytéria
tak predbežne datujeme do rozpätia od prelomu 13./14. stor.( podľa
polygonálneho tvaru zhodného s
presbytérium Kostola sv. Heleny) do
pol. 14. stor. Časový odstup medzi
výstavbou lode a presbytériom je
zrejmý aj zo štýlového posunu, na
ktorý poukazuje už výrazne lomený
tvar záklenkov okien presbytéria.
Presbytérium muselo každopádne vzniknúť buď ešte pred prvým
omietnutím celého kostola alebo
najneskôr zároveň s ním. Neskôr to
už byť nemohlo, pretože východná
fasádu štítu lode, ktorú prekryl krov
presbytéria nebola nikdy omietnutá
a zachovala si podnes kvalitnú pohľadovú úpravu podrezávaným škárovaním.

Záver
Kostol sv. Martina v Hrnčiarovciach patrí ku stavebnému okruhu trnavskej režnej tehlovej architektúry.
Územie jej rozšírenia v okolí mesta
zatiaľ nevieme presne ohraničiť.45
Je už dávnejšie známe, že priamym nasledovníkom omietaných
románskych stavieb vybudovaných
z plevových tehál bola opäť tehlová zástavba, avšak prejavujúca sa
neomietanými konštrukciami s povrchom upraveným škárovaním. Príchod tejto špecifickej (a iba približne
jedno storočie trvajúcej) technológie
sa časovo kryje s obdobím dosídľovania Trnavy a okolia nemeckými
hosťami po mongolskom vpáde. Tí
si priniesli vlastné stavebné zvyklosti a začali ich na vyľudnenom
a stavebne zničenom území razantne uplatňovať.46 Nielen, že priniesli
novú technológiu úpravy povrchov
architektúr bez omietok, ale začali
vyrábať aj nový typ tehál – prstoviek,
v hmote ktorých už neboli primiesené plevy, a ktorých horné plochy vo
forme začerstva uhládzali prstami
(tehly prstovky, kanelované tehly).
Razantnosť nástupu novej importovanej technológie je zrejmá z toho,
že v Trnave je ňou vybudovaná celá
škála mestotvorných architektúr od
početného súboru najstarších obytných domov cez sakrálnu architektúru až po hradby. Tieto novostavby,
reprezentujúce už nástup gotiky, tak
dokonale prevrstvili románskych sakrálnych predchodcov, že ak sa po
nich vôbec zachovali stopy, tak len
v podobe depotov stavebného materiálu v subpozíciách so základmi
ich neomietaných nasledovníkov.
Najčastejšie však plevové tehly využili ako sekundárny stavebný materiál pri výstavbe neomietaných
novostavieb.
Kostol z Hrnčiaroviec predstavuje
zatiaľ jediný známy prípad, keď sa
v rámci nadzemnej stavby, patriacej
k okruhu neomietaných architektúr

zachoval ešte zvyšok románskeho
omietaného predchodcu. Na tejto
stavbe sa dá preto dobre demonštrovať prechod medzi románskym a
gotickým obdobím, reprezentovaný
zmenou stavebnej technológie, ako
aj zmenou typu tehál.47 A jeho architektonické stvárnenie snáď môže
poslúžiť spolu s okolitými súčasníkmi aj ako dobrý príklad zmeny slohového výrazu. Na jednej strane pôsobili tieto novostavby drobnokresbou
tehlovej štruktúry s farebným kontrastom medzi tehlovými riadkami
a svetlými líniami horizontálnych
škár, na druhej strane stojí ich strohý
až utilitárny výraz, v ktorom prevažuje plný masívny múr. Potvrdzujú
to nielen vidiecke kostoly v blízkych
obciach Kaplna, Malženice, Ružindol, Dolné Dubové a pod., ale aj významné mestské stavby ako klariský Kostol Nanebovzatia Panny Márie alebo špitálsky Kostol sv. Heleny.
Na fasádach novostavieb absentujú
dovtedy bežné subtílne podstrešné
rímsy vytvárajúce nasmerovaním tehál voči stene rôzne reliéfne obrazce, chýbajú slepé arkády, oblúčkový
vlys, namiesto ozdobných stĺpikov
medzi združenými oknami veží sú
iba hladké plochy muriva a pod.48
Rovnako stroho býva riešený aj interiér. Práve jednoduchosť slohového výrazu hrnčiarovského kostola
je charakteristická pre novú vrstvu
neomietanej sakrálnej architektúry,
ktorá kontrastuje s dovtedajšou bohatou výzdobou románskych tehlových kostolov a na území trnavského regiónu reprezentuje počiatky
gotiky.
Fotografie: J. Žuffová, ak nie je
uvedené inak
Kresby: J. Žuffová
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touto mladšou škárovacou technológiou
je vybudovaná prvá súčasť gotického farského Kostola sv. Mikuláša. Jej vznik sme
iba hypoteticky prisúdili oprave románskeho predchodcu po veľkom trnavskom
požiari Trnavy v 30. rokoch 14. stor., pozri: ŽUFFOVÁ, Jaroslava – ZACHAROVÁ, Daniela: Gotický Kostol sv. Mikuláša
v Trnave, prvé poznatky o vzniku. In: Pamiatky a múzeá 2/2006, s. 15. Rovnako
nevieme spresniť dobu vzniku takto upravenej sakristie Kostola sv. Heleny.
26
Súhrnné poznatky o stredovekej
vežovej empore v kostoloch trnavského
regiónu absentujú. Dobre je typ vežovej
empory zdokumentovaný na Zemplíne,
jeho väčší výskyt sa predpokladá aj na
Považí, pričom ide o stavby zaradené do
románskeho obdobia 12. stor. – 1. pol.13.
stor., pozri: TAJKOV, Peter: Emporové
kostoly na Zemplíne. In: Monumentorum
tutela 22. Bratislava: Pamiatkový úrad
SR, 2010, s. 333 – 357.
27 Dnes sú nad bočnými poliami empory valené renesančné klenby a v interiéri
veže v úrovni empory barokovo – klasicistická pruská klenba.
28 Horizontálna fošňa, vložená do bočnej – južnej steny piliera a pozdĺžnou stranou lícujúca s jeho východnou stenou,
bola súčasťou dreveného obkladu hornej
plochy parapetu empory. Poschodie empory prešlo dvoma zásadnými prestavbami: počas prvej pristavili v baroku pozdĺžne ramená popri bočných stenách lode,
čo si vyžiadalo mimo odstránenia pôvodného parapetu, zrejme aj úpravu tvaru
pôvodnej podesty. Tento stav zachytáva
Nemečkayov plán z r. 1836, KOL.AUTOROV, ref. 3, s.13. V súvislosti s osadením

nového organa v roku 1886 bolo potrebné
hlavnú podestu predĺžiť smerom do lode,
pričom zanikli bočné ramená.
29 Za upozornenie na existenciu tretieho
(horného) radu okien ďakujeme M. Pleidelovi, členovi reštaurátorského kolektívu.
Až tri rady združených okien nad sebou
nachádzame napr. aj na neďalekých tehlových dedinských kostoloch v Horných
Zeleniciach a v Hamuliakove. V oboch
prípadoch sú ale medzi otvormi umiestnené dekoratívne stĺpiky ako typickí predstavitelia ešte románskeho slohového výrazu. Kostoly nepatria do nami sledovanej
vrstvy režnej architektúry.
30 Horná polovica dnešného 5. podlažia
veže bola nadstavaná v renesancii.
31 Rovnaké nečlenené plochy muriva sa
nachádzajú medzi združenými otvormi na
zachovaných vežiach kostolov v Ružindole a v Kaplne patriacich do okruhu trnavskej neomietanej architektúry.
32 Nad horným okrajom hrany severnej
špalety interiérovej niky dnešného otvoru sme zachytili zvyšok radiálne uloženej
tehly, ktorá reprezentuje nábeh záklenku
niky primárneho otvoru. Z pôvodnej dĺžky
tehly – 26 cm je po dodatočnom osekaní
zachovaný úsek dlhý iba 9 cm. Zároveň
sa doložilo aj osekanie muriva plochy
dnešnej severnej špalety, ktoré vzniklo pri
rozširovaní pôvodného otvoru smerom na
sever.
33 Z kostolov sledovanej vrstvy sa podarilo zatiaľ bližšie spoznať riešenie primárneho portálu iba v jednom prípade – na
kostole v Ružindole. Samotná obruba sa
síce ani tu nedoložila, ale zachoval sa plytko pred fasádu predstupujúci jednoduchý
murovaný hranolový rám, ukončený zhora
pôvodne tvarom vimperku. Kostol mal dva
zhodné portály s týmto ojedinelým hranolovým tvarom vimperkového rámu, jeden v západnej stene – v podveží, druhý
v južnej stene lode. ŽUFFOVÁ, Jaroslava:
Kostol sv. Bartolomeja v Ružindole, architektonicko – historický a umelecko – historický výskum, 2014. Rukopis správy je archivovaný na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava. V prípade Hrnčiaroviec však
neporušené líce škárovaného muriva okolo barokového portálu vylučuje armovanie
pôvodného portálu predstúpeným rámom,
po ktorom by museli zostať odtlačky.
34
Z prvého okna od východu sa zachovala iba východná hrana špalety vonkajšej
niky. Z druhého okna sa podarilo odkryť
východnú špaletu, ako aj nábeh záklenku
naznačujúci na tvar polkruhu.
35
Znaky okien ako obojstranne roztvorená vnútorná a vonkajšia nika, úzky
výrez situovaný v strede hrúbky steny,
záklenok v tvare polkruhu, resp. mierne
lomeného oblúka a najmä obruba murovaná iba z tehál sú pre vrstvu ranogotickej
neomietanej tehlovej architektúry typické
(otázka širšieho použitia priameho parapetu zostáva zatiaľ otvorená). O tom, že
sa takýto jednoduchý tvar okna a hranolová tehlová obruba nevyskytovali iba na
vidieku, ale aj na prvých a významných
sakrálnych stavbách mesta Trnava svedčia okná klariského kostola (ref. 21, s.358)
a radíme k nim aj pôvodné okná špitálskeho Kostola sv. Heleny. Tiež prvá gotická
súčasť farského Kostola sv. Mikuláša,
ktorou bolo prízemie severnej veže, mala
v oknách iba jednoduché tehlové obruby.
36 Bližšie informácie o zastropení lode
podáva článok Daniely Zacharovej v tomto zborníku.
37 Situácia okolo vzniku polygonálneho

presbytéria bola overovaná aj archeologickou sondou vedenou pozdĺž jeho južnej steny. Základ steny je vybudovaný z
dvoch druhov tehál, spodnú časť tvoria
výlučne sekundárne použité plevovky,
horná časť základu je z tehál prstoviek
s výnimkou západného úseku, kde plevovky siahajú až po rozhranie medzi základom a nadzemným murivom. Obidva
druhy tehál však reprezentujú podľa konštrukčných súvislostí a charakteru použitej malty jednu stavebnú etapu, z ktorej
pochádza celé polygonálne presbytérium.
Presbytérium začali stavať do splanírovaného terénu nachádzajúceho sa na kóte
142,52 m. n. v., ŽUFFOVÁ, ref.4.
38 Plochý kruhový svorník v pretínaní rebier nad polygónom (dekorovaný rozetou)
je podľa vyjadrenia člena reštaurátorského kolektívu M. Pleidela dodatočný voči
rebrám.
39 ŽUFFOVÁ, ref.4.
40 KOL.AUTOROV, ref. 3.s18.
41 Sonda zachytila základový úsek tohto
múru, ktorého päta sa nachádza v hĺbke
50 cm pod dnešnou podlahou sakristie.
Múr, hrubý 63 cm, je vybudovaný zo stredovekých tehál prstoviek (27 x 12 x 6 cm),
ukladaných na béžovú maltu, podobajúcu
sa malte presbytéria, ŽUFFOVÁ, ref. 4.
42 Pri novostavbách kostolov patriacich
do okruhu neomietanej tehlovej architektúry nachádzame dva typy presbytérií:
jednak pravouhlý tvar, ktorý evidujeme
na svätyniach stojacich na začiatku používania neomeitanej architektúry (okolo
pol.13. stor.) ako sú trnavské klarisky (
ref.21, s.354 – 357) a kostoly v Malženiciach a Kaplne. Naproti tomu presbytérium špitálskeho Kostola sv. Heleny má
už polygonálny uzáver. Ide zrejme o zatiaľ najstarší poznaný polygonálny uzáver
v trnavskom regióne (13./14.stor.?), aj
keď situácia tohto kostola je komplikovanejšia, ako uvedieme nižšie. GOJDIČ,
Ivan – ŽUFFOVÁ, Jaroslava: Kostol sv.
Heleny, Trnava, čiastkový architektonicko
– historický výskum ako súčasť reštaurátorského výskumu, 2009. Správa je archivovaná na Krajskom pamiatkovom úrade
Trnava. Polygonálne presbytérium kostola v Dolnom Dubovom vzniklo v období
uplatnenia chronologicky mladšej škárovacej technológie. GOJDIČ, Ivan: Kostol
v Dolnom Dubovom a Jozef Ignác Bajza.
In: Pamiatky a múzeá 4/2017, s.30 – 36.
Mimo zreteľa predbežne ponechávame
atypický kostol s dvojicou polygonálnych,
hrotito ukončených, presbytérií zo Starého kláštora v Piešťanoch. Tamojší kostol,
opatrený mladšou škárovacou technológiou vznikol v etape dožívania neomietanej tehlovej architektúry (60. roky 14.
stor.) a svojím tvaroslovím už odkazuje
k vrcholnej gotike. ORIŠKO, Štefan: K
problematike stavebnej plastiky stredovekého kostola v Piešťanoch (kameňosochárske fragmenty z piešťanského kostola v zahraničných zbierkach). In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8. Trnava:
Krajský pamiatkový úrad, 2005, 39 – 46.
43 ŽUFFOVÁ, Jaroslava – ZACHAROVÁ, Daniela: Gotický Kostol sv. Mikuláša
v Trnave, prvé poznatky o vzniku. In: Pamiatky a múzeá 2/2006, s. 15.
44 ŽUFFOVÁ, Jaroslava – KVETANOVÁ
Gabriela: Počiatočné etapy stredovekého vývoja trnavskej radnice. In: Pamiatky
Trnavy a Trnavského kraja 3. Tmava: Pamiatkový ústav, regionálne stredisko v Trnave, s.3 – 18.
45 K okruhu trnavskej režnej sakrálnej

architektúry predbežne radíme 2 novostavby v meste (kostol klarisiek a františkánsky kostol), ako aj prízemie severnej veže farského Kostola sv. Mikuláša.
Z okolia Trnavy sem patria popri hrnčiarovskom vidiecke kostoly v Kaplne, Malženiciach, Dolnom Dubovom, v Ružindole
a najsevernejšie je zatiaľ doložený kostol
zo Starého kláštora v Piešťanoch, najjužnejší je kostol v Kaplne. S pribúdajúcimi
výskumami sakrálnych pamiatok môže
tento zoznam ešte narásť. S ojedinelým
technologickým úkazom sme sa stretli pri
špitálskom Kostole sv. Heleny, kde sa po
výstavbe už omietnutého kostola vrátili
pri dodatočnej sakristii k režnej technológii (upravenej mladším typom škárovania), pozri: GOJDIČ – ŽUFFOVÁ, ref. 42.
Kostol sv. Heleny by tak mohol byť prvou
omietanou sakrálnou stavbou na území
mesta, ktorá vznikla ešte v období prežívania režnej technológie.
46 Technológiu režných tehlových stien
upravených škárovaním poznali v Nemecku v rímskom období a po jej zabudnutí ju
až v 12. stor. znovu priviezli zo severného
Talianska. KIESOW, Gottfried: Památková
péče v Nemecku. Brno: Národní památkový ústav v Brne, 2012, s. 144. Technológia
je známa aj pod názvom „pietra rasa“–
„holý kameň“, pozri napr.: MEYER, André:
Verpuzt und Tünche an mittelalterlichen
Bauten: Schutzschicht oder Dokument?
In: HOFRICHTER, Hartmut (ed.): Putz
und Farbigkeit an Mittelalterlichen Bauten.
Sttuttgart : Theis, 1993, s. 25,26 (za preklad ďakujem Jane Šulcovej). K nám sa
táto technológia dostala ako import viazaný na nemecké kolonizačné vlny. Otázka
určenia domovskej lokality hostí, ktorí sa
zaslúžili o novú stavebnú vlnu na území
Trnavy a okolia, nie je stále vyriešená.
Bez zdôvodnenia a užšieho územného
vymedzenia sa v literatúre neustále len
preberá názor, že pochádzali z južného
Nemecka.
47 Pre trnavský región s režnou architektúrou môžeme jednoznačne potvrdiť
spojenie typu tehál so slohovými obdobiami, v literatúre tak často spochybňované.
Tu platí, že tehly prstovky sa objavujú až
v súvislosti s novou vlnou, charakteristickou režnými tehlovými povrchmi, ktorá reprezentuje počiatky gotiky na území mesta v období okolo pol. 13. stor. Dovtedy sa
vyrábali výlučne plevovky, pričom ich výroba na tomto území s príchodom prstoviek takmer naraz zanikla. Avšak, ako pri
iných prelomových obdobiach, aj v tomto
prípade jestvujú výnimky, ktoré predstavujú prechodné technologické riešenia, keď
sa napr. moderná technológia režných,
škárovaním upravených povrchov stien
uplatnila na stavbách vybudovaných ešte
z plevových tehál (pre príklady však musíme zatiaľ siahnuť mimo nášho regiónu),
priamo v Trnave sme sa zas mohli stretnúť
s modernou úpravu povrchu tehál prstovaním, použitou ešte na starom type tehál
– na plevovkách, viď. napr. nálezy depotov muriva zo stredovekého predchodcu
dnešného barokového kostola trnavských
františkánov, ŽUFFOVÁ, Jaroslava : Architektonicko – historický výskum murív
odkrytých počas archeologického výskumu južne od Kostola sv. Jakuba. Trnava,
2017. Rukopis správy je archivovaný na
Krajskom pamiatkovom úrade Trnava.
HRNČIARIK, Erik : Archeologický výskum
na Námestí kráľovnej Konštancie v Trnave. Nepublikovaná nálezová správa č.
1/2017. Správa je archivovaná na Katedre
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klasickej archeológie FF TU v Trnave.
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Pri hrnčiarovskom kostole však musíme mať na zreteli, že s jednoduchým
výrazom lode (a veže) kontrastovala spo-

čiatku iste bohatá výzdoba prežívajúcej
románskej svätyne. Úplne nevyriešenou
pre nás zostáva otázka, ako sa mohli do
neomietaného výrazu konštrukcií ranogo-

tického kostola vizuálne integrovať omietnuté plochy starších častí jeho románskeho predchodcu.

Die Anfänge der Kirche des hl. Martin
in Hrnčiarovce nad Pamu
Zur Problematik zum Kreis der Trnavaer/Tyrnauer Architektur mit Backsteinmauerwerk
Die Kirche des hl. Martin in Hrnčiarovce
gehört zum Trnavaer/Tyrnauer Kreis mit
Backsteinmauerwerk. Der direkte Nachfolger der romanischen Ziegelbauten im
Gebiet von Trnava/Tyrnau und Umgebung war wiederum die Ziegelbauweise,
erscheint aber als Backsteinmauerwerk
mit unverputzter Oberfläche im Unterschied zu seinen romanischen verputzten
Vorgängern. Die Ankunft dieser spezifischen (und nur etwa ein Jahrhundert dauernden) Technologie deckt sich zeitlich
mit der Epoche der Besiedelung Trnavas/
Tyrnaus und seiner Umgebung durch
die deutschen Gäste nach dem mongolischen Einfall. Diese brachten ihre eigenen Baugewohnheiten mit und begannen
sie auf dem entvölkerten und verwüsteten Gebiet rasant einzusetzen. Außer
der neuen Technologie der verputzlosen Oberflächenbearbeitung, begannen
sie auch einen neuen Ziegeltyp - den
Handstrichziegel, dessen Lehmmaterial

kein Spreu beigemengt worden ist, herzustellen. Der rasante Vormarsch dieser
neuen importierten Technologie ist auch
dadurch erkennbar, dass die gesamte
Skala der die Stadt formenden Architektur, begonnen bei einem Ensemble der
ältesten Wohnhäuser über die sakrale
Architektur bis hin zu den Stadtmauern, in
Trnava/Tyrnau mittels dieser Technologie
errichtet worden sind. Diese Neubauten
repräsentieren bereits den Beginn der
Gotik. Die Kirche von Hrnčiarovce stellt
bisher das einzigen bekannte Beispiel
dar, in dem im Rahmen des oberirdischen
Baus, der zum Kreis der Architektur mit
Backsteinmauerwerk gehört, noch Reste
des romanischen verputzten Vorgängers
erhalten sind. An diesem Bauwerk lässt
sich deshalb gut der Übergang von der
romanischen zur gotischen Epoche demonstrieren, repräsentiert durch die Änderung der Bautechnologie, sowie der
Änderung des Ziegeltyps. Seine architektonische Gestaltung kann zusammen mit
seinen es umgebenden Zeitgenossen als
gutes Beispiel für die Änderungen im stilistischen Ausdruck dienen. Auf der einen
Seite wirkten diese Neubauten durch die

Miniatur der Ziegelstruktur mit dem Farbkontrast zwischen den Ziegelreihen und
den hellen Linien der horizontalen Fugen,
auf der anderen Seite steht ihr nüchterner
bis utilitaristischer Ausdruck, in dem die
volle massive Mauer überwiegt. Das bestätigen nicht nur die Dorfkirchen in den
nahegelegenen Orten Kaplna/Kapellen,
Malženice/Malschenitz, Ružindol/ Rosenthal, Dolné Dubové/Unter-Dombová
u, ä. , sondern auch der bedeutende
städtische Bau wie die Klarissinnenkirche
Maria Himmelfahrt. An den Fassaden
der Neubauten absentieren die bis dahin
subtilen Simse unter den Dach, die Reliefgebilde schufen, es fehlen Blindarkaden,
der Bogenfries, statt Ziersäulen zwischen
den Zwillingsfenstern der Türme gibt es
nur glatte Flächen des Mauerwerks u. ä.
Ebenso streng ist auch die Lösung des
Interieurs. Gerade die Einfachheit des
Ausdrucks der Hrnčiarovcer Kirche ist
charakteristisch für den neuen, bereits
gotischen Bau der sakralen Ziegelarchitektur der Trnavaer/Tyrnauer Region, die
zu der bisherigen reichen Ausschmükkung der romanischen Ziegelkirchen in
Kontrast steht.

Abbildungen
Abb. 1. Die Kirche des hl. Martin in Hrnčiarovce nad Parnou, Blick von Südwesten.
Abb. 2. Die Kirche des hl. Martin in Hrnčiarovce nad Parnou, Blick von Osten.
Abb. 3. Nordfassade, romanischer
Abschnitt der Wand mit den Buchstaben
„a“ „b“ gekennzeichnet. Der Buchstabe
„a“ kennzeichnet zugleich die Lage der
nordwestlichen Ecke des romanischen
Schiffs, am Sockelteil befindet sich eine
neuzeitliche Verkleidung, Foto: D. Zacharová.
Abb. 4. Nordfassade, Ausschnitt aus
dem freigelegten romanischen Abschnitt.
Der Umfang mit den Buchstaben „a“ „b“
gekennzeichnet ist mit versetzt gelegten Ziegeln gemauert, auf der Fläche
zwischen „b“ „c“ scheinen an der Fassade über der Sockelvermauerung vertikale
Streifen „Pfeiler“ auf. Die vertikalen Linien
in der Lage des Sockels sind Abdrücke
nach der Beseitigung der neuzeitlichen
Verkleidung.
Abb. 5. Nordfassade, Detail der versetzt gelegten Ziegel.
Abb. 6. Nordfassade, Detail der Mauerung, die an der Fassade mit vertikalen
Streifen „Pfeilern“ vorhanden ist. Schraffierte Fläche - Sockelvermauerung.
Abb. 7. Romanisches als sekundäres
Baumaterial verwendetes Kapitell aus einem Mauerrest der Brüstung der Empore.
Abb. 8. Romanisches Kapitell, Detail.
Abb. 9. Grundriss der Kirche auf Türniveau, Stilanalyse. Legende: 1. romanische Etappe - Beginn d. 13. Jh. (?), 2.
frühgotische Etappe - um die Mitte d. 13.
Jh., 3. gotische Etappe - 13./14. Jh. - 1.
Hälfte d. 13 Jh. (?), 4. spätgotische Etap-

pe - 2. Hälfte d. 15. Jh. - 1. Hälfte d. 16.
Jh., 5. Frührenaissance - 2. Hälfte d. 16.
Jh., 6. Renaissance - um die Mitte d, 17.
Jh., ungefärbte Flächen - jüngere Etappen.
Abb. 10. Grundriss der Kirche auf Niveau der Empore, Stilanalyse. Legende:
1. romanische Etappe - Beginn d. 13. Jh.
(?), 2. frühgotische Etappe - um die Mitte d. 13. Jh., 3. gotische Etappe - 13./14.
Jh. - 1. Hälfte d. 13 Jh. (?), 4. spätgotische
Etappe - 2. Hälfte d. 15. Jh. - 1. Hälfte d.
16. Jh., 5. Frührenaissance - 2. Hälfte d.
16. Jh., 6. Renaissance - um die Mitte
d, 17. Jh., ungefärbte Flächen - jüngere
Etappen.
Abb. 11. Ostfassade des Ostgiebels
des Schiffes, typische frühgotische Herrichtung der durchschnittenen Oberfläche
(???) Fuge, Foto: D. Zacharová.
Abb. 12. Blick vom Presbyterium auf
den Westblock mit der Turmempore.
Abb. 13. Westfassade der Kirche, Stilanalyse. Legende: 1. romanische Etappe - Beginn d. 13. Jh. (?), 2. frühgotische
Etappe - um die Mitte d. 13. Jh., 3. gotische Etappe - 13./14. Jh. - 1. Hälfte d. 13
Jh. (?), 4. spätgotische Etappe - 2. Hälfte
d. 15. Jh. - 1. Hälfte d. 16. Jh., 5. Frührenaissance - 2. Hälfte d. 16. Jh., 6. Renaissance - um die Mitte d, 17. Jh., ungefärbte
Flächen - jüngere Etappen.
Abb. 14. Zwillingsfenster in der Westwand des Turms, Interieur, Foto: D. Zacharová.
Abb. 15. Zwillingsfenster in der
Nordwand des Turms, Interieur.
Abb. 16. Fundsituation des ursprünglichen Fensters in der Südfassade des
Schiffes - in der 2. Achse von Süden - Teil
des Fensterbogens der Nische und Ab-

schluss der Umfassung (späterer Verputz). Die Sonde der architektonisch – historischen Untersuchung wurde durch eine
restauratorische Untersuchung vertieft,
Foto: M. Pleidel.
Abb. 17. Südfassade, Stilanalyse. Legende: 1. romanische Etappe - Beginn d.
13. Jh. (?), 2. frühgotische Etappe - um
die Mitte d. 13. Jh., 3. gotische Etappe 13./14. Jh. - 1. Hälfte d. 13 Jh. (?), 4. spätgotische Etappe - 2. Hälfte d. 15. Jh. - 1.
Hälfte d. 16. Jh., 5. Frührenaissance - 2.
Hälfte d. 16. Jh., 6. Renaissance - um die
Mitte d, 17. Jh., ungefärbte Flächen - jüngere Etappen.
Abb. 18. Nordfassade, Stilanalyse. Legende: 1. romanische Etappe - Beginn d.
13. Jh. (?), 2. frühgotische Etappe - um
die Mitte d. 13. Jh., 3. gotische Etappe 13./14. Jh. - 1. Hälfte d. 13 Jh. (?), 4. spätgotische Etappe - 2. Hälfte d. 15. Jh. - 1.
Hälfte d. 16. Jh., 5. Frührenaissance - 2.
Hälfte d. 16. Jh., 6. Renaissance - um die
Mitte d, 17. Jh., ungefärbte Flächen - jüngere Etappen.
Abb. 19. Ostgiebel des Schiffs, Ostfassade, Fensterpaar, das das Schiff
in der Zeit der freien Durchsicht in den
Dachstuhl erhellt hat.
Abb. 20 Gewölbe des Presbyteriums,
Blick von Osten her.
Abb. 21. Gewölbe des Presbyteriums,
Detail der Oberflächenbearbeitung des
Verstärkungsteils.
Abb. 22. Ursprüngliches Fenster in der
Ostwand des Endes des Presbyteriums.
Abb. 23. Ursprüngliches Fenster in der
Ostwand des Endes des Presbyteriums,
Detail der gemauerten Einfassung.
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Daniela Zacharová

S

účasťou architektonicko – historického výskumu rímskokatolíckeho farského Kostola sv. Martina
v Hrnčiarovciach nad Parnou1 boli
aj konštrukcie nachádzajúce sa
v jeho podstreší. Hoci je všeobecne
známe, že podstrešné priestory bývajú zdrojom dôležitých nálezových
situácií, v našom prípade išlo o poznatky natoľko zásadné, že pomohli
nielen dopovedať stavebný vývoj
kostola, no zároveň umožnili pomerne podrobne rozpoznať niektoré
vývojové fázy zastrešenia lode.
Pôvodné ranogotické zastropenie lode
Loď kostola je dnes zastrešená
jednoduchou sedlovou strechou,
ukončenou na východnej a západnej strane murovanými štítmi.
Základ oboch štítov tvorí murivo z
pôvodnej ranogotickej neomietanej
– škárovanej – stavebnej fázy. Na
západnej strane je štít tvorený dvojicou pultových štítov primárne vyrastajúcich z bokov veže, na východe
je pôvodná takmer celá plocha štítu,
zachovaného v celom svojom výškovom aj v šírkovom rozsahu, až na
chýbajúci úsek v severovýchodnom
kúte. V stredovej osi je perforovaný
dvojicou pôvodných okienok s horným uzáverom v tvare striešky.
Hrebeň pôvodnej strechy bol
v porovnaní so súčasnou strechou
vo výrazne nižšej polohe, keďže
koruny obvodových stien pôvodnej
stavby sa v porovnaní so súčasným
stavom nachádzali v nižšej polohe a zároveň strecha mala sklon s
podstatne menším uhlom, dosahujúcim cca 44°.(obr.1)
V období vzniku kostola okolo
pol. 13. storočia nebola podkrovná časť od interiéru lode oddelená
stropom. Konštrukcia krovu tak bola
z lode vizuálne vnímateľná medzi
predpokladanými vodorovnými väznými trámami. Okrem okien v južnej
stene dosvetľovala interiér aj dvojica okienok situovaných vo východnom štíte.
V období gotiky, medzi 30.rokmi
14.stor. a polovicou 15.stor., došlo
k celoplošnému omietnutiu kostola,
vrátane štítov integrovaných do interiéru lode. Hladený povrch omietky bol upravený bielym vápenným
náterom. Práve prítomnosť omietky s plnohodnotnou povrchovou
úpravou, siahajúcou až pod hrebeň

Unikátne zastropenie lode Kostola sv. Martina
v Hrnčiarovciach nad Parnou v období rannej gotiky
strechy, je dokladom existencie
konceptu otvoreného priestoru s
voľným priehľadom z lode. Nezodpovedanou zostáva otázka, či boli
krokvy zospodu podbité doskami
alebo boli krokvy viditeľné a jedinou
vrstvou strechy bolo latovanie, prípadne záklop so strešnou krytinou.
Konštrukčnú skladbu pôvodného krovu nie je možné rekonštruovať. Identifikovať vieme len priečnu
väzbu, ktorá sa nachádzala v dotyku s vežou, keďže pri dodatočnom
omietaní a následnom nátere vznikla na stene veže jej negatívna stopa.
Zo zachovaných odtlačkov priečnej
väzby je okrem dvojice krokiev jed-

noznačne identifikovateľný priečny
vodorovný prvok – hambalok, z ťažšie čitateľných stôp sa javí aj možná
prítomnosť krátkych šikmých vzpier.
(obr.2) V omietke východného štítu
odtlačky absentujú, tu bola najbližšia priečna väzba zjavne od muriva
odsadená. Stopy prvkov prahovej
časti zanikli v súvislosti s neskorším nadmurovaním bočných stien
a vložením stropných konštrukcií.
Napriek neúplnému výpočtu identifikovaných prvkov možno na základe
poznatkov o vývoji krovov a analógií zo zahraničia vysloviť predpoklad, že mohlo ísť o typ väzníkovej
alebo väznicovej konštrukcie.

Obr. 1. Východný štít lode, západné líce. Plocha ranogotického, pôvodne neomietaného štítu je pokrytá dodatočnou interiérovou omietkou z obdobia okolo
prelomu 13./14. stor., foto: D. Zacharová.

Obr. 2. Východná fasáda veže so stopami pôvodného krovu nad loďou, otlačeného v dodatočnej gotickej omietke, foto: D. Zacharová.
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Obr. 4. Nika s kľúčovou strieľňou v
ranorenesančnej nadstavbe južnej
steny (2.pol.16. stor.) Murivo zo
strieľne bolo vybraté počas architektonicko – historického výskumu, foto:
D. Zacharová.

Obr. 3. Terénna škica východného štítu so zvýraznenou líniou nárastu štítu
v neskorogotickej etape (2. pol. 15. stor. – 1. pol. 16. stor.), kresba D. Zacharová.

Obr. 5. Pozdĺžny rez kostolom zachytávajúci kolíznu polohu strieľní s neskôr
vybudovanou renesančnou klenbou. Legenda: 1. románska etapa – zač.13.
stor.(?), 2.ranogotická etapa – okolo pol. 13. stor., 3. gotická etapa –13./14.
stor. – 1.pol.14. stor.?, 4. neskorogotická etapa – 2. pol. 15. stor. – 1. pol. 16.
stor., 5. raná renesancia – 2.pol.16. stor., 6.renesancia – okolo pol.17. stor.,
nevyfarbené plochy – mladšie etapy, kresba: J. Žuffová.
Zánik pôvodného otvoreného
konceptu v neskorej gotike
V neskorogotickej fáze, asi medzi 2. pol. 15. stor. – 1. pol. 16. stor.
došlo k zrušeniu pôvodného otvoreného konceptu vložením dreveného
trámového stropu. Stopy po ňom
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neboli predbežne identifikované,
no vo vzťahu k pôvodnej výške lode
možno kapsy po trámoch očakávať
približne v úrovni zásypov neskôr
vloženej renesančnej klenby. Vložením stropu vzniklo v úrovni podstrešia samostatné uzavreté podkrovie.

Zároveň bola zrušená pôvodná
krovová konštrukcia. Pôvodné štíty
boli výrazne nadmurované a spolu s nimi vznikol nový, pre gotiku
typický vyšší krov.(obr.3) Zmenu
konceptu z otvoreného omietnutého a teda pohľadovo vnímateľného
priestoru na samostatné, odčlenené
utilitárne podkrovie dokladá zo strany podkrovia už neomietaný a teda
pohľadovo neexponovaný povrch
nadmurovaných štítov. Zároveň bol
v úrovni novovzniknutého podkrovia
vo východnej stene veže vytvorený
pravouhlý otvor, sprístupňujúci podlažia veže nad úrovňou podkrovia.
Ranorenesančná nadstavba
Vloženie stropu a vytvorenie
uzavretého podkrovia sa neskôr
ukázalo ako výhodné východisko
pre nasledujúce stavebné zásahy.
V rozmedzí 2. polovice 16. až 1.
polovice 17. stor., v súvislosti s aktuálnym dianím (stavovské povstania, turecká hrozba) bolo podkrovie
upravené ako zázemie pre prípadnú
obranu. Došlo k zvýšeniu bočných
stien aj štítov, pričom v nadmurovke južnej steny, orientovanej v tom
čase do extravilánu obce,2 bol vytvorený rad ôsmich strieľní kľúčového tvaru.(obr.4) Na severnej stene
strielňové otvory vytvorené neboli,
azda preto, že zo strany orientovanej k obci nebolo očakávané akútne
ohrozenie.
Ako pochôdzna plocha slúžil stále existujúci neskorogotický strop,
výška parapetov strielňových ník
tak bola dostatočná. Nadmurovanie
štítov vyžadovalo radikálny zásah
do gotického krovu., s najväčšou
pravdepodobnosťou jeho odstránenie a vytvorenie novej3 konštrukcie.
Stopy po krove sa nezachovali.
Renesančná etapa
Špecifická obranná funkcia podkrovia mala pomerne krátke trvanie.
Už okolo polovice 17.storočia neskorogotický strop nahradila valená

klenba s výsečami.4 Jej vložením
zanikla i funkčnosť strieľní, keďže tie sa dostali do výškovej kolízie s vrcholom klenbových výsečí.
(obr.5) Otvory kľúčového tvaru boli
zamurované. Z nálezových situácií
nič nepoukazuje na vznik nového
krovu. Možno teda predpokladať, že
ranorenesančný krov pretrval až do
poslednej úpravy strechy.
Posledná zmena krovu lode po
roku 1815
Nevedno z akých dôvodov došlo
zač.19. k odstráneniu prežívajúceho ranorenesančného krovu. Bočné
steny lode boli nadmurované o utilitárnu, pomerne nevýraznú nadmurovku s charakterom vyrovnania
podkladu pod nový krov. Následne
bola vztýčená vešadlová konštrukcia s jednou úrovňou ležatej stolice,
ktorá je na objekte zachovaná do
súčasnosti.(obr.6) Z typologického
hľadiska ide o dožívajúci barokový typ krovu vybudovaný v období
klasicizmu.5 Jeho vznik je datovaný rámcovo do obdobia po polovici
druhého desaťročia 19.stor., a to
na základe dendrochronologického výskumu krovu (1814/1815 d.)6
a vročenia 1817 na jednom z prvkov krovu.7
K zastrešeniu svätyne
Poznanie vývoja zastrešenia
svätyne kostola je na rozdiel od
lode podstatne skromnejšie. Nachádza sa tu historický krokvovo
hambálkový krov s postrannými
stojatými stolicami s diagonálnymi
podkrokvovými vzperami stĺpikov.
Ide o konštrukciu typickú pre obdobie klasicizmu, s presahom výskytu
aj do neskorších období, čo je prípad i svätyne hrnčiarovského kostola. Zoťatie použitých drevín bolo
dendrochronologickým výskumom
stanovené na roky 1861/62/63/64,
krov teda nemohol vzniknúť skôr
než v roku 1864.8
V podkroví neboli zistené žiadne
stopy po starších krovových konštrukciách, k vývoju krovov tu preto
nie je možné zaujať stanovisko. Na
základe stavebných situácií však
možno isté stanovisko zaujať k vývoju zastrešenia v počiatkoch stavby. Vzhľadom na dvojicu okienok
v štíte mohol hrebeň pôvodnej strechy svätyne siahať len pod úroveň
ich parapetov. To pri pôdorysných
a výškových rozmeroch súčasnej
polygonálne ukončenej svätyne
možné nie je. V období neomietanej fázy kostola teda musela mať
svätyňa celkovo menšie parametre,
z čoho vyvodzujeme predpoklad

Obr. 6. Komplexný pohľad na jednotlivé stavebné fázy vývoja kostola vrátane jeho strešnej časti. Priečny rez kostolom. Legenda: 1. románska etapa
– zač.13. stor.(?), 2.ranogotická etapa – okolo pol. 13. stor., 3. gotická etapa
–13./14. stor. – 1.pol.14. stor.?, 4. neskorogotická etapa – 2. pol. 15. stor. – 1.
pol. 16. stor., 5. raná renesancia – 2.pol.16. stor., 6.renesancia – okolo pol.17.
stor., nevyfarbené plochy – mladšie etapy, kresba: J. Žuffová.chy – mladšie
etapy, kresba: J. Žuffová.
nižšej apsidy, ktorú dočasne ponechali z románskeho predchodcu
kostola. Bez doplňujúceho archeologického výskumu však ostáva
nastolená otázka stále otvorenou.
Aj analýza murív však potvrdzuje
vznik dnešnej svätyne až s istým
časovým posunom voči lodi. S výstavbou väčšej svätyne, ktorej zodpovedali aj väčšie výškové rozmery
strechy, sa dvojica okienok osvetľujúcich dovtedy loď dostala do jej
podstrešia. Toto sa udialo evidentne
ešte v období keď plocha štítu nebola omietnutá, prípadne najneskôr
v súčinnosti s prvým omietaním
stavby, pretože plocha štítu, ktorú

táto väčšia strecha prekryla zostala
dodnes s intaktne zachovanou pôvodnou škárovanou úpravou.
Záverom
Nálezy z kostola v Hrnčiarovciach nad Parnou prinášajú nový
poznatok o výskyte konceptu do
podstrešia otvoreného interiéru
s viditeľnou konštrukciou krovu
v období ranej gotiky. Hoci ide o
riešenie vyskytujúce sa v priebehu
slohových období naprieč Európou
od Stredomoria až po Škandináviu, zdá sa akoby na našom území
nenašlo uplatnenie. Vyvstáva tak
otázka či je konštrukcia v Hrnčia47
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rovciach zástupcom len okrajovo
u nás zastúpenej skupiny alebo išlo
o hojnejšie sa vyskytujúce, no nateraz skôr nedoskúmané riešenie. Do
úvahy pripadá i možnosť väzby na
okruh škárovanej architektúry viažucej sa na nemeckých hostí v 13.sto-

ročí. Každopádne odtlačky pôvodnej
strešnej konštrukcie lode hrnčiarovského kostola sú zatiaľ nielen najstaršou stopou po takomto spôsobe
zastrešenia na našom území ale
zároveň najstaršou výpovednou stopou krovu u nás.9 Zároveň predsta-

vuje prvý známy prípad, keď sa podarilo zistiť pôvodný rozsah stavby
patriacej do okruhu neomietaných
tehlových architektúr, vrátane tvaru
a základnej konštrukčnej charakteristiky jej strešnej časti.

Poznámky
1 ŽUFFOVÁ Jaroslava: Kostol sv. Martina. Hrnčiarovce nad Parnou. Pamiatkový
výskum architektonicko – historický, 2017.
Výskumná dokumentácia je archivovaná
na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava.
Zásadné poznatky o počiatkoch stavby sú
prezentované v predchádzajúcom článku.
2 Kostol bol v tom čase situovaný na
východnom okraji obce, až v priebehu posledných sto päťdesiatich rokov bol pohltený jej rozširujúcou sa zástavbou.
3 Do úvahy tiež pripadá možnosť rozobratia a opätovného zloženia existujúceho krovu, keďže išlo o celodrevenú
konštrukciu spájanú drevenými kolíkmi.
Takáto prax v minulosti nebola neznáma,
keďže historické krovy fungovali vďaka
používaným tesárskym spojom s dreveným spojovacím materiálom ako skladačky a akákoľvek manipulácia s drevenými
prvkami bola bežným tesárskym fortieľom. Z pohľadu investora bolo opätovné
poskladanie ekonomicky výhodné, keďže
odpadávali náklady na kúpu, opracovanie a transport nového dreva. Nakoniec,
prax rozoberania a opätovného skladania
krovov je doložená v neďalekej Trnave
ešte na začiatku 20.storočia, na objekte
Adalbertína na Hollého ulici a na školskej
budove uršulínskeho kláštora (dnes Základná škola Angely Merici) na Halenárskej
ulici. V oboch prípadoch išlo o znovupostavenie klasicistického krovu po zvýšení
budovy o jedno podlažie.
4 Konštrukcia, ktorá sa v širšom okolí

v priebehu 17.stor. stala jedným z hlavných znakov masívnej vlny stavebnej
obnovy sakrálnych stavieb a okolitých
kostolov vychádzajúcej z rekatolizačných
aktivít po dlhom období stagnácie vojensky a konfesionálne nepokojného obdobia
16. a 1. polovice 17.stor.
5
Krovy s ležatými stolicami sú na území Slovenska typické pre obdobia baroka,
pričom prechádzajú až do obdobia klasicizmu. Ojedinele v niektorých regiónoch
prežívajú v rôznych modifikovaných zjednodušených formách až do obdobia okolo
polovice 19.stor. Podrobný popis a charakteristika krovu sú obsiahnuté v dokumentácii architektonicko – historického
výskumu.
6
Dendrochronologický výskum realizoval v septembri 2017 Tomáš Kyncl, Dendrolab Brno.
7
V rámci krovu nad loďou sa dendrochronologicky podarilo datovať len jeden prvok, stanovený bol rok ťažby v zime
1814/15. Keďže v tomto období došlo
k zoťatiu a v roku 1817 už bola na vztýčenú konštrukciu upevnená kladka s týmto
vročením, krov musel vzniknúť v pomerne úzko vymedzenom časovom období
medzi rokmi 1815 – 1817. Na rozdiel od
dreva určeného na stolárske spracovanie,
ktoré bolo potrebné dlhodobo sušiť, tesárske drevo určené pre stavebné konštrukcie sa používalo zväčša čerstvé, nezriedka vzápätí po vyťažení.
8
Krov s postrannými stolicami s diagonálnymi podkrokvovými vzperami nachá-

dzajúci sa nad svätyňou Kostola sv. Martina predstavuje z typologického hľadiska
konštrukciu, ktorá je na našom území typická pre obdobie klasicizmu. Vyskytuje
sa od poslednej tretiny, resp. od konca
18.stor. zväčša v rozvinutejších lokalitách,
v mestskom prostredí, v šľachtických sídlach, významnejších sakrálnych realizáciách a pod. V neďalekej Trnave je napr. na
meštianskom dome na Kapitulskej č.23
datovaný rokom 1797. Obdobie najčastejšieho výskytu je však hlavne v prvej
tretine 19.stor., no lokálne, predovšetkým
vo vidieckom prostredí prežíva až do 2.polovice 19.stor.
9
Porovnateľné riešenie z obdobia stredoveku bolo na území Slovenska doteraz identifikované na Kostole sv. Michala
v Liptovskom Michale. Tu však boli prvky
krovu zospodu „okapotované“ doskami,
čím vznikla nepravá klenba zasahujúca
do priestoru podstrešia a samotná krovová konštrukcia nebola viditeľná. Situácia
navyše pochádza až z obdobia okolo a po
polovici 14.stor. (ĎURIAN Karol – KRUŠINSKÝ Peter – SUCHÝ Ľubor: Rímskokatolícky Kostol sv. Michala Archanjela
v Liptovskom Michale. In: Monument revue. Roč. 3, 2014, č. 2, s.26 – 30). Obdobné riešenie sa nachádza aj na kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi a.v. v Žípe
(súkromný archív autorky).

Die einmalige Eindeckung des Schiffes
der Kirche zu St. Martin in Hrnčiarovce
nad Parnou/Hrscharowetz in der Zeit
der Frühgotik
Die Funde vom Dachgeschoss der
Kirche von Hrnčiarovce nad Parnou/Hrnscharowetz bringen neue Erkenntnisse
über das Vorkommen des Konzepts im
Dachraum des offenen Interieurs mit einer sichtbaren Konstruktion des Sparrenwerks in der Zeit der Frühgotik. Obwohl
es sich um eine Lösung handelt, die im
Verlauf der Stilepoche quer durch Euro-

pa vom Mittelmeer bis nach Skandinavien vorkommt, scheint es, dass sie in
unserem Gebiet nicht vorhanden war. Es
stellt sich die Frage, ob die Konstruktion
in Hrnčiarovce/Hrnscharowetz nur der
Vertreter einer bei uns nur am Rande auftretenden Gruppe ist oder ob es um eine
häufiger auftretende, aber bisher fast unbekannte - nicht untersuchte Lösung geht.
Zu erwägen gilt auch die Möglichkeit der
Bindung an den Kreis der unverputzten
Architektur, die an die deutschen Gäste
im 13. Jh. anknüpft. Auf jeden Fall sind

die Abdrücke der ursprünglichen Dachkonstruktion des Schiffes bisher die älteste Spur einer solchen Art der Überdachung auf unserem Gebiet. Gleichzeitig
geht es um den ersten bekannten Fall, in
dem es gelungen ist den ursprünglichen
Umfang der unverputzen Backsteinarchitektur festzustellen, die dem Kreis der
unverputzten Backsteinarchitektur zuzuordnen ist, einschließlich der Form und
Grundkonstruktion der Charakteristik ihres Dachs.

Abbildungen
Abb. 1. Ostgiebel des Schiffes, westliche Mauerflucht. Fläche des ursprünglichen nicht verputzten Giebels, verdeckt
durch einen späteren Verputz des Interieurs aus der Zeit der wende des 13. zum
14.Jh., Foto: D. Zacharová.
Abb. 2. Ostfassade des Turms mit
Spuren des ursprünglichen Dachstuhls,
Abdruck in späterem gotischen Verputz,
Foto: D. Zacharová.
Abb. 3. Terrain-Skizze des Ostgiebels

mit Hervorhebung der Linie der Vergrö- später errichteten Renaissancegewölbe
ßerung des Giebels in der spätgotischen
erfasst. Legende: 1. romanische Etappe
Etappe (2. Hälfte d. 15. Jh. - Mitte d- 16. - Anf.13. Jh.(?), 2. frühgotische Etappe Jh.), Zeichnung: D. Zacharová.
um die Mitte d. 13. Jh., 3. Gotische EtapAbb. 4. Nische mit Schlüsselloch- pe - 13./14. Jh. bis 1. Hälfte d. 14. Jh.?, 4.
scharte im Frührenaissance-Zubau der
spätgotische Etappe - 2. Hälfte d. 15. Jh.
Südwand (2. Hälfte d. 16. Jh.). Das Mau- bis 1. Hälfte d. 16. Jh., Frührenaissance erwerk mit der Scharte wurde während
2. Hälfte d. 16. Jh., 6. Renaissance um d.
der architektonisch-historischen Untersu- Mitte d. 17. Jh., nicht eingefärbte Flächen
chung freigelegt, Foto: D. Zacharová.
- jüngere Etappen, Zeichnung: J. Žuffová.
Abb. 5. Längsschnitt der Kirche, die
die Kollisionslage der Scharte mit dem
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Peter Grznár

V

roku 1663 spustí Osmanská
ríša veľkú vojenskú ofenzívu
do uhorskej časti rakúskej monarchie, ktorá vrcholí dobytím Nových
Zámkov. Táto udalosť sa zásadným
spôsobom dotýka územia dnešného Slovenska, nakoľko hranicou
Osmanskej ríše sa de facto stáva
rieka Váh. Pred rakúskym cisárom
stojí veľká výzva stabilizovať novú
hranicu prostredníctvom pevnosti,
ktorá by zároveň slúžila ako východiskový bod pre vojenské operácie
na územiach okupovaných Osmanskou ríšou. Príležitosť na seba nedá
dlho čakať. Po porážke osmanského vojska v bitke pri Svätom Gottharde (Szentgotthard) 1. augusta
16641 sa podarilo cisárovi Leopoldovi uzavrieť so sultánom mier, ktorý obsahoval ústupky aj vo veci vybudovania takejto pevnosti. V článku VIII. tzv. Vášvarského mieru sa
uvádza, že: „Cisár má právo na zaistenie svojho územia založiť novú
pevnosť medzi Váhom a na pravom brehu ležiacou osadou Guta.“2
O tom, že išlo o dôležitý strategický
úspech svedčí aj sťažnosť tureckého cestovateľa a prívrženca Osmanov Evliyu Čelebiho,3 ktorý uvádza:
postavením takého mocného hradu
na tomto mieste sledujú predvídaví
ďauri satanský cieľ. Ja úbohý som
predvídavo pochopil, že ak ďauri
postavia túto pevnosť, (...) nielen že
ochránia prešporský hrad, ale keď
si nájdu príležitosť, ľahko dobyjú
z osmanských rúk aj novozámockú
pevnosť.“ Na túto jeho predpoveď si
bolo potrebné počkať ešte vyše dve
desaťročia.
Práce na výstavbe Leopoldovskej pevnosti podľa návrhu talianskeho inžiniera Guiseppe Priamiho
začali pod vedením Johanna Melchiora Arigspergera už na jar 1665.
Po jeho smrti v jeho diele pokračoval inžinier Adolph Friedrich Ungar,
pod ktorého taktovkou bola v roku
1669 pevnosť oficiálne dostavaná.4
Súčasťou výstavby dodnes existujúcej pevnosti bol už od počiatku vonkajší pevnostný okruh bastiónového
opevnenia, ktorý je predmetom tohto článku. (obr.1)
Leopoldovská pevnosť slúžila
počas svojej existencie vojenskému
účelu a osvedčila sa i v priamych
bojoch, resp. pri nevydarených pokusoch o jej dobytie. Už v roku 1679
sa pokúšali dvakrát neúspešne do-

Zaniknuté fortifikácie Leopoldovskej pevnosti
byť Leopoldov Thökölyho vzbúrení
kuruci5 a v rokoch 1703 a 1705 povstalci Františka Rákocziho II.6 Po
upokojení geopolitickej situácie sa
v roku 1725 Leopoldovská pevnosť
stáva skladiskom vojenského materiálu a o jej modernizácii sa neuvažuje. Až počas vojen o bavorské
a habsburské dedičstvo v polovici
18. stor. došlo k stavebným úpravám v hlavnej pevnosti, no na ďalšiu modernizáciu si musela pevnosť
počkať až do začiatku 19. stor. v súvislosti s napoleonskými vojnami,7
ako nás informujú spomienky priameho účastníka prác Pavla Vajaja8,
učiteľa z neďalekých Zeleníc. Toto
storočie je rovnako svedkom posledného obliehania pevnosti cisárskym generálom Šimuničom začiatkom roku 1849. Maďarská posádka
sa pre beznádejnosť situácie vzdala
a pevnosť vydala.9 Krátko po tejto
udalosti je v roku 1855 Leopoldovská pevnosť premenená na väznicu
a svojmu účelu slúži až dodnes.
Stavebno – historická charakteristika a vývoj vonkajšieho pevnostného okruhu
Leopoldovská pevnosť a jej vonkajší pevnostný okruh je situovaný
východne od centra mesta Leopol-

dov na pravobrežnej nive rieky Váh.
S mestom je spojená komunikáciami pripájajúcimi sa k pevnosti v polohe severnej a južnej brány. Šesťcípa bastiónová pevnosť je ohraničená kamenno - tehlovými murivami
tvoriacimi jednotlivé bastióny a kurtiny. Pred nimi sa nachádza vonkajší pevnostný okruh bastiónového
opevnenia siahajúci až po nespevnenú, miestami stále zachovanú
historickú komunikáciu, vymedzujúcu celkový obvod pevnosti.
O stavebnom vývoji Leopoldovskej pevnosti sa do súčasnosti zachovalo niekoľko desiatok výkresov
pochádzajúcich zo 17. až 19. stor.,
obsahujúcich prevažne pôdorysy
pevnosti, rezy jednotlivých pevnostných prvkov, či stavebné výkresy
k menším pevnostným objektom.
Problémom uvedenej dokumentácie však je, že časť obrazového
materiálu nepopisuje reálny – existujúci stav, ale stav navrhovaný, či
realizovaný iba čiastočne v neznámom rozsahu. Z hľadiska možností
poznania sa javí ako kľúčový najmä
pôdorysný pasport z roku 1775,10
ktorý podrobne vykresľuje situovanie a technický stav zrealizovaných
fortifikačných prvkov. (obr.2)
K výstavbe vonkajšieho pevnost-

Obr. 1. Šrafovaním vyznačená plocha vonkajšieho pevnostného okruhu na
družicovej snímke súčasného stavu.
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Obr. 2. Pasport z roku 1775 so situovaním jednotlivých pevnostných prvkov a vyobrazením ich technického stavu,
ref. 10.

Obr. 3. Ideálny rez bastiónovou frontou a vonkajším pevnostným okruhom s terminológiou pevnostných prvkov, podľa
dobového plánu z roku 1666, ref. 11, kresba: P. Grznár.
ného okruhu došlo simultánne počas budovania hlavnej pevnosti, t.j.
medzi rokmi 1665 – 1669. Táto aktivita je doložená na nedatovanom
dobovom pôdoryse bez názvu,11
kde je vidieť, že súčasne s výstavbou murovaných eskárp a vŕšením
zemných valov hlavnej pevnosti sa
postupne hĺbi i priekopa. Zaujímavé je, že prvky vonkajšieho pevnostného okruhu, ako krytá cesta12
a glacis,13 sú vyhotovené skôr ako
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bastióny a kurtiny hlavnej pevnosti.
Tento krok je logický, ak si uvedomíme, že v 2. polovici 17. stor. a zač
18. stor. sa hlavná ťarcha obrany
presúva na glacis a krytú cestu, čo
výstižne ilustruje Landsberg pri hodnotení vojny o španielske dedičstvo
(1701 – 1714), keď uvádza: „Sme
svedkami toho, že väčšina veliteľov pevností sa vzdáva, akonáhle
si obliehatelia vybudujú pozície na
glacis, alebo krytej ceste.“14

Charakter stavby je zaujímavý
aj z typologického hľadiska. Kým
hlavná pevnosť je postavená podľa zásad novotalianskej opevňovacej školy, pre ktorú sú typické
napr. ušnicové bastióny, či značná
výška murovaných kurtín,15 samotný vonkajší pevnostný okruh, ktorý
vznikal súčasne, vychádza z iných
princípov. Tvarovanie okraja glacis,
(obr.3) ktoré vidíme aj na pláne výstavby16 zo strany krytej cesty, to-

tižto čerpá zo zásad staronemeckej
školy Daniela Specklina.17 Daniel
Specklin v diele Architectura von
Vestungen18 navrhol v roku 1589
tvarovanie krytej cesty a glacis tak,
že v pôdorysnom pohľade vzniká
typický pílkový tvar. 19 (obr.4) Tento takpovediac, inteligentný dizajn
umožňoval účinne brániť krytú cestu
pred útočníkmi spoza kratších stien
pílkových „zubov“, no zároveň nebránil ostreľovaniu krytej cesty artilériou z bastiónov či ravelinov. Až
na konci 17. stor., vychádzajúc zo
zásad dobovej fortifikačnej špičky
markíza Vaubana, bola obrana pred
ostreľovaním nepriateľom riešená
formou vyhotovenia priečnych traverz zväčša zemnej konštrukcie. 20
Na pasporte z roku 177521 sú viditeľné pozostatky pílkového tvaru styku
krytej cesty a glacis, čiže k prestavbe na dobové traverzy v priebehu
2. pol.17. stor., resp. v 18. stor. nedošlo. Iná je situácia ohľadom zhromaždísk22 krytej cesty. Plán z čias
výstavby23 v zhode s pasportom
z roku 1775 ukazuje, že vysunuté
zhromaždiská sa nachádzajú iba v
špicoch krytej cesty, t.j. je ich spolu dvanásť. (obr.5) Zasunuté zhromaždiská na pláne výstavby (ako
aj iných plánoch Leopoldovskej
pevnosti zo 17. stor.) absentujú.
Neobvykle nízky počet zhromaždísk
musel byť vnímaný ako problém,
a preto neprekvapí, že na pasporte
z roku 1775 sa už nevýrazné zasunuté zhromaždiská objavujú. Krytá
cesta i zhromaždiská sú z vnútornej
strany ohraničené tzv. kontraeskarpou. Na rezoch z obdobia výstavby,24 resp. krátko po jej dokončení,25
je vidieť kontraeskarpu riešenú ako
nespevnený, do priekopy sa zvažujúci, zemný svah.
K dôležitým fortifikačným prvkom patria raveliny. Leopoldovská
pevnosť ich mala šesť, no nerovnakého konštrukčného riešenia.
Ravelin je typ pevnostného prvku
zväčša trojuholníkového pôdorysu,
ktorý je tvorený zemným násypom
s čelom, (teda zo strany privrátenej
k útočníkovi) spevneným predprsňou. Raveliny svojou hmotou chránili zraniteľné úseky kurtin pred nepriateľskou delostreľbou, a zároveň
poskytovali obrancom strategickú
polohu na umiestnenie vlastnej artilérie. V priestore brán, kde raveliny
slúžili ako predsunutá fortifikačná
bariéra, no zároveň ich interiérom
prechádzala komunikácia, boli čelá
oboch vstupných ravelinov murované.26 Ostatné raveliny mali čelá
vybudované z netrvanlivých materiálov, pravdepodobne nejakým ty-

Obr. 4. Na výreze z mapy z roku 1780 je dobre viditeľné pílkové ozubenie v
polohe medzi hmotou glacis a krytou cestou ako typický prvok staronemeckej
opevňovacej školy, ref. 16.

Obr. 5. Vysunuté zhromaždiská krytej cesty a komunikačná schéma pevnosti
na pláne cca z konca 17. stor., ref. 26.
pom stužujúcej drevenej konštrukcie. Tento stav je dobre viditeľný
na pasporte z roku 1775,27 kde sú
murované konštrukcie označené
červenou linkou a nemurované (t.j.
drevo, prútie) linkou čiernou. Ďalším
prvkom, skôr technického ako fortifikačného charakteru, je kyneta.
Ide o úzku struhu, situovanú
uprostred dlhšej osi priekopy, ktorá umožňovala čo najdokonalejšie
odvodniť priekopu v prípade potreby. Podľa pasportu z roku 1775
kyneta prebiehala približne stredom
dlhšej osi priekopy a oddeľovala
kurtiny a bastióny na vnútornej strane a raveliny, kontraeskarpu, krytú
cestu a glacis na strane druhej. Iba
v prípade východného ravelinu sa
od hlavnej kynety oddeľuje vetva,
ktorá obieha obe čelá spomenutého
ravelinu.

Posledná prestavba vonkajšieho
pevnostného okruhu
Vonkajší pevnostný okruh bastiónového opevnenia existoval
v prakticky nezmenenej podobe aj
počas 18. stor., o čom svedčí už
spomínaný pasport z roku 1775,
kde sú všetky zemné i murované prvky vonkajšieho okruhu ešte
existujúce. Situácia sa mení v roku
1809, kedy si cisársky dvor pod
dojmom úspechov napoleonských
ťažení spomenie na zanedbanú
pevnosť na Váhu. K tejto poslednej prestavbe sa nám dochovalo
vzácne svedectvo Pavla Vajaja,
učiteľa školy z neďalekých Zeleníc,
ktorý vo svojom veršovanom denníku28 okrem iného uvádza: „Figury
pěkné okolo pevnosti mathematici
svou důmyslností vyměrali a žrdky
vyznačili, pritom fajčili“. Zaujímavý
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Obr. 6. Ukážka novovybudovaných zhromaždísk krytej cesty a traverz proti
rikošetovej paľbe na pláne z roku 1828, ref. 32.

Obr. 7. Barón Prášil na guli v podaní Gustava Dorého. Dobová nadsadená
predstava nepriamo odkazujúca na rikošetovú paľbu, ref. 35, s. 47.

Obr. 8. Historická komunikácia oddeľujúca zaniknuté fortifikácie vonkajšieho pevnostného okruhu na ľavej strane od predpolia pevnosti , foto: P. Grznár.
je i ďalší popis zachytávajúci výrobu šiancových košov: 29 „Vrby pri
cestě, hrušky, všecky stromy, jak by
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ich strašné oblámali hromy z toho
napletli košů také formy“, a pokračuje popisom výroby fašín30: „Z toho

dělali i fašiny také na šance, jámy,
dílo všelijaké“, či popisom spevňovania zemných svahov mačinou31,
„(...) drne kopali, z toho kládli stěny
k šancu stavění“. Kľúčové svedectvo
však obsahuje nasledovný Vajajov
zápis: „(...) ostatní lidé hlinou zanášali a do rovnosti v znacích (rozumej
v znakoch vyznačených geodetmi,
pozn. autora) zavážali, takže krom
starších nové šance spravila z chasa“. Je pochopiteľné, že celkového
Vajajovho popisu stavebného ruchu
sa nedá určiť, aké nové stavby na
mieste vznikli, no tu nám prichádzajú na pomoc dochované dobové plány. Na jednom z nich z roku 182832
je vidieť, že k pevnosti sú dostavané
mohutné zasunuté zhromaždiská
krytej cesty a vybudované traverzy.
(obr.6) Traverza je priečna zemná
hradba vybudovaná na krytej ceste, ktorá mala zachytávať delové
gule nepriateľa. Budovanie traverz
je reakciou na vznik tzv. rikošetovej
paľby (franc. ricochet = odraz), prvýkrát použitej v roku 1697 samotným
maršálom Vaubanom pri obliehaní
mesta Ath.33 Rikošetová paľba spočívala vo vypálení delovej gule pod
väčším námerom s minimalizovanou prachovou náplňou tak, aby po
dopade do nepriateľského opevnenia pomalým a skackavým pohybom
ničila živú silu a výzbroj nepriateľa.
Sir Howard Douglas vo svojich spomienkach34 z obliehania Burgosu na
to spomína nasledovne: „Mnoho našich vojakov bolo vážne zranených
a hovorilo sa, že niektorí aj zahynuli,
keď sa pokúšali zadržať kotúľajúce
šestnásťliberné a dvadsaťštyriliberné gule, ktoré vyzerali ako kriketové loptičky, ktoré je ľahké zastaviť“.
Pomaly letiace gule dráždili nielen
vojakov túžiacich po udatnosti či
vďačnej príhode k poháru vína, ale
prenikajú v podobe hyperboly i do
literatúry. Od zastavovania „kriketových loptičiek“ je už len krok k cestovaniu baróna Prášila na delovej guli
v diele Gottfrieda Augusta Bürgera z
roku 1786. 35 (obr. 7)
Zánik vonkajšieho pevnostného
okruhu
K rozoberaniu zemných ravelinov, zasypávaniu priekop a premene na polia došlo až v druhej polovici 19. stor., kedy pevnosť mení
svoju funkciu a stáva sa väznicou.36
K rozhodnutiu rozoberať, resp. splanírovať vonkajší pevnostný okruh
viedli najskôr hygienické a praktické dôvody. Mnohé napovie citát zo
zápiskov Johanna Grollera von Mildensee, prvého riaditeľa trestnice,
ktorá vzniká v roku 1855: „J. Groller
von Mildensee vyšiel pred bránu,

z ktorej bolo vidieť Hlohovec. Stál na
pevnom drevenom moste, ktorý spojoval vchod s násypom (južný vstupný ravelin, pozn. aut.), ktorý čnel
medzi dvoma baštovými výbežkami
pevnosti. Medzi vysokým hradným
múrom a týmto násypom sa tiahol
hlboký jarok naplnený smradľavou
stojatou vodou, ktorá bola tu i tam
spojená s nepravidelnými barinami
a močaristými priehlbinami, vypĺňajúcimi široký priestor až po neďaleký
tok Váhu. Všade len múry, do šiancov nakopaná zem a špinavá barina.“ 37 Snahy o odstránenie smradľavej stojatej vody ako zdroja chorôb
či liahne hmyzu, ako aj vytvorenie
plôch poľnohospodárskej pôdy sa
stávajú vonkajšiemu pevnostnému
okruhu osudným. O zámere demolovať šiance pred hradbami a materiálom z nich následne zasypať priekopy nás informuje v zápise z roku
1856 spomínaný J. Groller.38 Proces
rozoberania šiancov vonkajšieho
okruhu však neprebiehal veľmi rýchlo, o čom svedčí pohľad na mapu
3. Vojenského mapovania z roku
188939, kde sú pôdorysne ešte zachytené tri raveliny, ako i pozostatky
priekopy.
Fortifikačné prvky vonkajšieho
okruhu bastiónového opevnenia,
ktoré sa v súčasnosti nachádzajú
v polohách poľnohospodársky využívanej pôdy, (obr.8) sa v súčasnosti javia iba ako nevýrazné terénne vlny. Stav zachovania konštrukcií
pod úrovňou terénu si možno iba
domýšľať. Niečo napovie pohľad
na súčasné družicové snímky, kde

sú čiastočne viditeľné porastové
príznaky nad zahĺbenými časťami
pevnostných prvkov, ako je priekopa, kyneta a asi aj päty ravelinov a
kontraeskárp, a možno aj časti krytej
cesty. Fortifikačné prvky ktoré vystupovali nad úroveň okolitého terénu,
t.j. plocha ravelinov a glacis, sú zaniknuté.
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Význam a hodnota
Výstavba Leopoldovskej pevnosti spolu s vonkajším pevnostným
okruhom bola vyvolaná akútnym
osmanským nebezpečenstvom pri
obnovených snahách Porty rozšíriť
svoj územný rozsah na úkor Rakúskej monarchie. Leopoldovská
pevnosť sa v tomto období stáva súčasťou rozsiahleho vojenského konfliktu vrcholiaceho porážkou Turkov
pri Viedni v roku 1683. Pevnostné
prvky vonkajšieho okruhu sa stali
ihneď po svojej dostavbe dejiskom
viacerých vojenských stretov súvisiacich so stavovským povstaním
Imricha Thökolyho a Františka Rákocziho II. Rovnako v revolučných
rokoch 1848 a 1849 došlo k ďalším
vojenským operáciám cisárskeho
vojska voči vzbúrenej maďarskej
posádke. Uvedené vojenské strety
majú svojím dosahom minimálne
stredoeurópsky význam, pretože
išlo o politické udalosti, ktoré sa týkajú nástupníckych štátov rakúskeho cisárstva, konkrétne Slovenska,
Rakúska a Maďarska. Taktiež veľké
množstvo zachovaných realizovaných, čiastočne realizovaných i nerealizovaných technických plánov,

pôdorysov, rezov a skíc zo 17. – 19.
stor. v historickom prameni dokladá
vývoj opevňovacích techník a prístupov jednotlivých fortifikačných škôl,
čo umiestňuje Leopoldovskú pevnosť do širšieho európskeho rámca.
Rozsiahle plochy poľnohospodárskej pôdy v miestach archeologizovaných fortifikačných prvkov
vonkajšieho pevnostného okruhu
Leopoldovskej pevnosti vytvárajú
spolu s líniou múrov hlavnej pevnosti a časťou historickej okružnej komunikácie harmonický celok
s dobrými predpokladmi na prezentovanie a pamiatkovú ochranu. Je
preto chvályhodné, že mesto Leopoldov v súčasnosti plánuje v časti
obvodu pevnosti vybudovanie cyklochodníka. V budúcnosti je možné
uvažovať o vytvorení informačného
systému a aspoň čiastočnej úrovňovej prezentácii najdôležitejších prvkov opevnenia vonkajšieho okruhu.
Ponechanie voľných plôch bez zástavby na miestach poľnohospodárskej pôdy je predpokladom úspešnej
prezentácie hlavnej pevnosti, pretože so sprístupnením interiéru pre
turistické účely sa v dohľadnej dobe
počítať nedá. Rovnako citlivé usmerňovanie stavebnej činnosti v okolí
Leopoldovskej pevnosti v súlade
s pamiatkovými hodnotami priestoru
umožní zachovanie harmonického
prepojenia pevnostnej architektúry s
historickým rázom krajiny.
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SPECKLIN, Daniel: Architectura von
Vestungen, wie die zu unsern Zeiten ...
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Untergegangene Fortifikationen der
Leopoldover/Leopold-Neustadler Festung
1663 begann das Osmanische Reich
mit einer großen Militäroffensive in das
ungarische Gebiet der Österreichischen
Monarchie, die ihren Höhepunkt mit der
Eroberung der Stadt Nové Zámky /Neuhäusel und der Grenzverschiebung des
okkupierten Gebiets bis an den Fluss
Váh /Gran erreichte. Der österreichische
Kaiser errichtete als Reaktion darauf in
den Jahren 1665-1669 die Bastionsfestung Leopoldov/Leopoldov-Neustadl mit

einem sog. äußeren Festungsring, der
das Thema meines Beitrags ist. Der äußere Festungsring setzt sich vorwiegend
aus ebenerdigen Fortifikationselementen
zusammen, wie Graben, bedeckter Weg
und Glacis (Festungsvorfeld) zusammen, deren Form und Größe von den
Erkenntnissen der zeitlichen Schulen für
Festungsanlagen ausgingen. Nach ihrer
letzten Modernisierung im Jahre 1809
hörte die Festung allmählich auf ihrer
Bestimmung zu dienen und wurde 1855
in ein Gefängnis umfunktioniert. Diesem
Zweck dient sie bis in die heutige Zeit. Der

äußere Festungsring ist bis jetzt nur teilweise in Form der vertieften Festungsteile
wie Graben, Kyneta oder Contreavallationslinie erhalten. Umfangreiche Flächen
landwirtschaftlicher Felder an Stellen der
unterirdisch erhaltenen Teile des äußeren
Rings der Leopoldover Festung bilden
gemeinsam mit der Linie der Mauern
der Hauptfestung und einem Teil der historischen Ringkommunikation ein harmonisches Ganzes, was die Argumente
für eine Präsentation und den Denkmalschutz des Geländes unterstützt.

Abbildungen
Abb. 1. Schraffiert gekennzeichnete
Fläche des äußeren Festungsringes auf
einem Satellitenbild mit dem derzeitigen
Zustand.
Abb. 2. Pasport aus dem Jahre 1775
mit der Situierung der einzelnen Festungselemente und der Darstellung ihres technischen Zustandes.
Abb. 3. Idealer Schnitt durch die
Festungsfront und den äußeren Festungsring mit der Terminologie der Festungselemente, nach einem Plan aus dem Jahre

1666, Ref. 11, Zeichnung: P. Grznár.
Abb. 4. Auf einem Ausschnitt aus einem Plan von 1780 ist die Verzahnung
zwischen dem Stoff der Glacis und dem
bedeckten Weg als ein typisches Element
der alten deutschen Festungsschule gut
sichtbar, Ref. 16.
Abb. 5. Vorgezogener Sammelplatz
des bedeckten Weges und das Kommunikationsschema des Festungsplans ca.
vom Ende des 17. Jh., Ref. 26.
Abb. 6. Beispiel für einen neu eingerichteten Sammelplatz des bedeckten Weges

und Damm gegen Kanonenbeschuss auf
einem Plan von 1828, Ref. 32.
Abb. 7. Baron Münchhausen auf einer
Kugel in einer Darstellung von Gustav
Doré. Die der Zeit entsprechende Vorstellung zeigt indirekt einen Hinweis auf einen
Kanonenschuss, Ref. 35.
Abb. 8. Die historische Kommunikation
teilt die untergegangene Fortifikation der
äußeren Festungsringes auf der linken
Seite vom Vorfeld der Festung, Foto: P.
Grznár.
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Marián Samuel –
Michaela Haviarová –
Tomáš Haviar

Úvod

V

jesenných mesiacoch roku
2016 sa uskutočnil architektonicko – historický (T. Haviar – M.
Haviarová) a archeologický (M. Samuel) výskum r. k. Kostola sv. Martina
v Banke (okr. Piešťany).1 Výskumy
sa realizovali v súvislosti s projektom celkovej obnovy objektu, vrátane zlepšenia jeho technického
stavu (odstránenie vlhnutia stien,
statických porúch a pod.). Súbežne
prebiehal aj archívny výskum (P.
Buday) a už v roku 2015 sa uskutočnil reštaurátorský výskum kostola (P. Koreň).2 Komplexnosť výskumov doplnila dendrochronologická
analýza driev krovov a veže kostola
(T. Kyncl) a petrografická analýza
stavebného materiálu použitého pri
výstavbe objektu (J. Jahn). Výsledkom tejto interdisciplinárnej spolupráce je nové, pomerne komplexné
poznanie stavebného vývoja.
Základné údaje o lokalite
Obec Banka leží na ľavom brehu rieky Váh, na juhozápadných
svahoch
Považského
Inovca,
v bezprostrednej blízkosti Piešťan
(v rokoch 1973 – 1995 bola ich súčasťou). Pôvodná zástavba sa formovala na miernych svahoch úpätia
pohoria, na oboch brehoch krátkeho
prítoku Váhu – Bananského potoka.
(obr. 1)
Kostol sv. Martina stojí na čiastočne umelo vytvorenej plošine
mierneho svahu vyvýšeniny Serbalov, ktorá predstavuje najzápadnejší
výbežok pohoria do širokej nivy rieky Váh. Areál kostola, sčasti ohradeného pôvodným kamenným múrom zo 17. stor., z juhu vymedzuje
Bananská a zo západu Topoľčianska ulica. Druhá zo spomínaných
ulíc kopíruje priebeh odvekej cesty,
smerujúcej z údolia Váhu cez sedlo
Radošiná na druhú stranu pohoria a odtiaľ smerom na Topoľčany
a Nitru. Z historických máp vyplýva,
že Kostol sv. Martina stál na severozápadnom okraji obce, vysoko
nad bývalým inundačným územím.
Po reguláciách toku Váhu sa urbanizácia postupne rozšírila aj do
tohto priestoru, takže dnes je obklopený hustou zástavbou zo všetkých
strán. Súčasný vzhľad kostola je výsledkom radikálnej prestavby z rokov 1930 – 1931, keď k pôvodnému

Kostol sv. Martina v Banke
kostolu pristavali z južnej strany
nový, oveľa väčší dominujúci objekt
a vznikla tak akoby „dvojica“ vzájomne prepojených kostolov. Z pohľadu funkčného využitia sa starý
kostol stal kaplnkou a novostavba
ústredným liturgickým priestorom
s hlavným oltárom. (obr. 2, 3, 4)
Stredoveká Banka z pohľadu výsledkov archeologických výskumov
Obec Banka je v odbornej literatúre, ale aj laickej verejnosti známa
hlavne ako lokalita s početnými paleozoologickými a pravekými nálezmi, počínajúc obdobím staršej doby
kamennej. Počiatky stredovekého
osídlenia lokality dokumentujú archeologické nálezy, pretože prvé
písomné správy o obci a kostole pochádzajú až zo 14. storočia. Do 9.
– 10. storočia datovali M. Klčo a V.
Krupa bližšie nelokalizovaný nález
súdkovitej nádoby s lievikovitým
ústím, zdobený dvojnásobnou rytou
vlnovkou.3 Východne od intravilánu obce, v polohe Lipina sa v roku
1987 našiel železný nožík s tŕňom,

železná troska, mazanica a črepy
rámcovo datovateľné do 9. – 13.
stor.4 Viacero stredovekých nálezov
pochádza zo širšieho okolia kostola.
Za miestnym pohostinstvom sa našli črepy keramiky z 12. – 13. storočia a železná ostroha z 13. storočia.5 S existenciou kostola a priľahlého cintorína zrejme súvisí starší
náhodný nález masívnej striebornej
záušnice, datovateľnej do obdobia
pred polovicou 13. stor.6 Z roku
1949 pochádza správa K. Andela
o „sídliskových jamách, hradištných
a stredovekých črepoch“ zachytených pri „románskom kostolíku“.
Presná lokalizácia týchto stredovekých objektov ale nie jednoznačná,
nevieme či pochádzajú z prieskumu, ktorý vykonával K. Andel počas
výstavby cesty pri kostole v roku
1932,7 alebo, ako sa domnieval A.
Ruttkay, až z hliniska vzdialeného
asi 150 m východne. Na vyššie spomínanom hlinisku sa nachádzali nálezy už v čase počiatkov jeho využívania. Denník Slovák z 31. augusta
1940 informoval o náleze spráchnivených kostier muža a ženy, obja-

Obr. 1. Banka a okolie na mape 1. vojenského mapovania (1782 - 1784), s vyznačením polohy stredovekých sakrálnych stavieb: 1 – Piešťany, zaniknutý
farský kostol (sv. Štefana kráľa ?); 2 – Piešťany, farský kostol (sv. Petra?); 3 –
Moravany nad Váhom, filiálny Kostol Panny Márie; 4 – Banka, farský Kostol
sv. Martina.
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Obr. 2. Kostol sv. Martina v Banke. Pohľad zo severovýchodu, foto: T. Haviar.
vených robotníkmi pri kopaní hliny.8
Ďalší osud kostier, ktoré mali byť „po
zistení, či patria medzi historické nálezy“, uložené do zbierok piešťanského múzea, nie je známy. V roku
1975 uskutočnil v profiloch hliniska,
ktoré malo v tom čase rozmery asi
70 × 40 m, A. Ruttkay krátky zisťovací a záchranný výskum. Identifikoval 10 sídliskových objektov,
z toho 4 predstavovali zvyšky príbytkov. Na základe nálezov črepov
v zásype objektov datoval odkrytú
časť sídliska do obdobia od druhej
polovice 11. stor. až po prvú polovicu 13. stor.9 Horizont starší ako 11.

storočie nebol v nálezoch zastúpený.10 Zo zberu žiakov miestnej ZDŠ,
uskutočnenom na tejto lokalite ešte
pred realizáciou archeologického
výskumu, pochádza viacero predmetov, ktoré nálezcovia odovzdali
do Balneologického múzea v Piešťanoch. Zo stredovekých nálezov
možno spomenúť fragment ostrohy z druhej polovice 12. storočia.11
V roku 1996 v súvislosti so zemnými prácami vykonávanými na štátnej ceste v tesnej blízkosti kostola
uskutočnili M. Klčo a V. Krupa krátky
záchranný archeologický výskum.12
Zdokumentovali výkopom poruše-

Obr. 4. Fotogrametrický pohľad na kostol a profily sond zo severu, fotogrametria: A. Arpáš, M. Samuel.
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Obr. 3. Akvarel z roku 1928 zobrazujúci kostol z juhovýchodu, foto: Archív Balneologického múzea v Piešťanoch.
nú, pomerne hlbokú obilnú jamu,
z ktorej bolo vyzdvihnutých niekoľko
črepov datovaných autormi výskumu do polovice 13. stor.13 V hĺbke
asi 140 cm sa našiel kostrový hrob
z cintorína rozprestierajúceho sa
v minulosti okolo kostola.
Výsledky archeologického výskumu kostola konaného v roku 2016
sú obsiahnuté v nasledujúcej časti
príspevku. Posledný záchranný archeologický výskum v intraviláne
obce, ktorého súčasťou bolo aj dokumentovanie niekoľkých výkopov
v neveľkej vzdialenosti od kostola,
sa uskutočnil v roku 2017. Výskum
odkryl niekoľko hrobov z pôvodného kostolného cintorína a niekoľko
zvyškov stredovekých objektov. 14
Je ešte potrebné sa zmieniť o „archeologickom“ výskume, resp. nálezoch, ktoré súvisia s výstavbou
novej časti kostola na začiatku 30.
rokov 20. storočia. Vieme o nich
len vďaka dobovej tlači, kde sa objavili správy o „najstaršom kostole
v ČSR“, staršom než je Pribinov
kostol v Nitre.15 Vek kostola bol
v spomínaných príspevkoch odhadovaný na „asi 1300 rokov“. Keďže
nám doposiaľ dostupné príspevky
v dobovej tlači16 neposkytujú žiadne
konkrétnejšie informácie o nálezoch
získaných pri výstavbe, nevieme
čo viedlo autorov spomínaných príspevkov k takémuto nereálnemu
datovaniu. Spomínané „vykopávky“ zrejme uskutočnili mimo dosahu štátnych inštitúcií, fotografická,
resp. kresbová dokumentácia (ak
nejaká vôbec vznikla) sa nezachovala a podobný osud zrejme postihol aj nálezy samotné.

Obec, farnosť a kostol v písomných prameňoch
Obec Banka sa v súvislosti s jej
stredovekými dejinami najčastejšie spája s hradom Bana, spomínaným v tzv. Anonymovej kronike. Jednoznačná lokalizácia tohto
toponyma však nebola dodnes
uspokojivo vysvetlená a zostáva
predmetom diskusií.17 O stredovekej obci a jej kostole sa zachovalo
len malé množstvo hodnoverných
písomných prameňov. Najstaršia
správa o obci (Banya) je až z roku
1348 v listine kráľa Ľudovíta I., ktorý daroval panstvo a hrad Tematín
Mikulášovi, synovi Vavrinca.18 Hoci
obec Banka sa v stredovekých prameňoch ešte niekoľkokrát spomína,
o farnosti a kostole máme len dve
zmienky. Prvou je známy súpis fár,
ktoré v 30. rokoch 14. stor. odviedli
pápežským kolektorom desatinu zo
svojho príjmu. Vtedajší farár v Banke – Benedikt priznal príjem len pol
marky, z čoho zaplatil daň vo výške
tri groše.19 Výška príjmu tak naznačuje existenciu nepočetnej, resp.
chudobnej farnosti. Druhá zmienka
o fare v Banke pochádza zo záveru
14. storočia, keď sa spomína ako
súčasť Nitrianskeho archidiakonátu Ostrihomského arcibiskupstva.20
Súčasťou farnosti Banka boli celé
obdobie stredoveku aj susedné Moravany nad Váhom, kde asi v 2. polovici 14. stor. postavili filiálny kostol
zasvätený Panne Márii.21 Oveľa početnejšie sú informácie o histórii farnosti a samotnom objekte kostola
z novoveku. Okolo roku 1516 bola
fara v Banke vyňatá spod právomoci archidiakona a priamo podriadená biskupovi.22 Niekedy v 16. stor.
prešiel kostol do užívania reformovanej cirkvi. Prvý evanjelický kazateľ v Piešťanoch (do ktorých ako
fília patrila neskôr Banka aj kúpeľná
osada Teplice) Ján Vranka sa spomína v roku 1581, je však pravdepodobné, že evanjelici boli v Piešťanoch a Banke skôr.23 Z vizitácie farností ostrihomského arcibiskupstva
v roku 1560 (nariadenej arcibiskupom Mikulášom Oláhom, sídliacim
v Trnave) vyplýva, že fara nemala
viac rokov farára a pastoráciu vykonávali susední farári.24 V súvislosti
so spustošením obce osmanskými
vojskami v roku 159925 možno predpokladať aj poškodenie, resp. vypálenie kostola. Následné obnovenie
a prestavba kostola bývala často
(bez uvedenia prameňa) spájaná
s rokom 1600.26 Tento letopočet
sa však archívnym výskumom nepodarilo potvrdiť.27 Kostol však musel byť opravený do tej miery, aby

v ňom mohli vykonávať bohoslužby.
Vyplýva to z vizitácie čachtického
seniorátu uskutočnenej v roku 1611
Izákom Abrahamidesom. V údajoch
týkajúcich sa fílie v Banke opisuje
cirkevný majetok, dôchodky a inventár kostola. Neúplne zachovaný
latinský nápis (zamurovaný dnes do
ohrady kostola) z roku 1637 naznačuje opravu alebo prestavbu kostola. Kostol v Banke bol evanjelikom
odňatý niekedy po roku 1647, pričom zanikol aj miestny evanjelický
zbor a.v.28 Z kanonickej vizitácie
farnosti z roku 1695 sa dozvedáme
o oprave „múrov“ kostola a kamennej ohrady. Spomína sa aj krypta
kostola, za ktorej využitie museli
šľachtici zaplatiť tri rýnske florény.
Dôležité informácie o objekte prináša vizitácia uskutočnená o päť
rokov neskôr (1700). Uvádza sa
v nej, že kostol, „ktorého múry boli
opätovne vystavané, vrátane klenby nad oltárom, získal kamennú vežu“.29 Banka bola fíliou Piešťan až
do roku 1706. Vtedy v Moravanoch
nad Váhom (v časoch stredoveku
fílie Banky) zriadili farnosť, do ktorej
ako filiálky patrili obce Banka, Ducové a Hubina.30 Z vizitácie v roku
1713 vyplýva dôležitý poznatok, že
loď má stále rovný strop a zaklenutá je len svätyňa a sakristia (doposiaľ sa v literatúre uvádzalo zaklenutie lode v roku 1600). Spomína
sa aj drevená empora, drevená
kazateľnica s ozvučnou strieškou

a nové drevené lavice. K zaklenutiu lode kostola muselo dôjsť pred
rokom 1731, keďže vizitácia z tohto roku ju už spomína. Okrem toho
uvádza, že kostol je v zanedbanom
stave a časť ohradového múru sa
zrútila. V roku 1737 prebehla obnova objektu, ďalšiu uskutočnili pred
rokmi 1754 – 1756,31 takže v roku
1761 vizitátori konštatovali primeraný stav objektu. Trhliny v klenbe si
však vyžiadali jej spevnenie železnými tiahlami. Ohradový múr cintorína bol stále narušený a v blízkosti
kostola sa nepochovávalo. V roku
1788 sa na cintoríne nepochovávalo už vôbec (nový cintorín vznikol
v neveľkej vzdialenosti na miernom
svahu západne od kostola). Kostol
v tom čase už kapacitne nepostačoval, preto vizitátori odporúčali jeho
rozšírenie. Zaznamenali aj zlý stav
sakristie, ktorá bola malá, tmavá
a vlhká. Ďalšie renovácie kostola sa
uskutočnili v 19. storočí, v rokoch
1854 a 1878.32 Technický stav objektu sa však postupne zhoršoval
až do tej miery, že sa po 1. svetovej vojne uvažovalo o jeho zbúraní.
Zápas za záchranu kostola je dobre
zdokumentovaný v súdobej korešpondencii archivovanej na Pamiatkovom úrade SR. Z nej sa možno
dozvedieť, že v septembri roku 1925
Apoštolská administratúra v Trnave
informovala Štátny referát ochrany
pamiatok (ďalej len ŠR) o zámere
zbúrať od roku 1921 nevyužívaný

Obr. 5. Pohľad z juhozápadu na „novú“ časť kostola postavenú v rokoch 1930
– 1931, foto: M. Samuel.
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a chátrajúci kostol a postaviť nový.
Referát takýto projekt odmietol a odporučil rozšírenie pôvodnej stavby.
Na konci roka piešťanský staviteľ
Alexander Pflüger zaslal list Štátnemu referátu ochrany pamiatok,
v ktorom konštatoval, že rozšírenie kostola neprichádza do úvahy
z technických dôvodov. Aj obecná
rada dosvedčila hodnovernosť posudku, keď konštatovala: „starobylý
kostol je v najhoršom poriadku, takže dokonca ohrožuje životnú bezpečnosť“. Podobne sa vyjadril aj architekt Jindřich Merganc (poverený
kostolným výborom), no po správe
Vladimíra Wagnera Štátny referát
v januári 1927 jednoznačne odmietol demoláciu kostola. K možnosti rozšírenia kostola pri zachovaní
jeho pôvodnej hmoty sa vyjadril aj
priekopník bádania o stredovekej
sakrálnej architektúre Slovenska –
Václav Mencl. Na prestavbe kostola
bolo zaangažovaných viacero štátnych orgánov, ale aj súkromných
osôb, medzi nimi vtedajší riaditeľ
piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter a stavbu hodlal údajne podporiť
aj prezident T. G. Masaryk. Napokon
v marci 1930 sa začalo s výstavbou
novej časti kostola a tá po viacerých
úpravách projektu bola 4. 1. 1932 (aj
za účasti Václava Mencla) kolaudovaná. 33 (obr. 5)
Cenným prameňom k poznaniu
rozsahu obnovy starej časti kostola
je zachované podrobné vyúčtova-

nie prác realizovaných v roku 1930.
Súčasťou premeny areálu bolo aj
zbúranie väčšej časti pôvodného
ohradového múru a osadenie jeho
pôvodného portálu do novej časti
ohrady pred západnú fasádu. Do nového ohradového múru zamurovali
mnohé náhrobníky s nápismi zo 17.
stor. Napriek následnej výzve Štátneho referátu o ich premiestnenie
do interiéru kostola, zostali v múre
do dnešných čias a sú vystavené
nepriazni počasia a následkom blízkosti frekventovanej komunikácie,
čo sa veľmi negatívne odrazilo na
ich stave. Ďalšie opravy kostola
v 20. a 21. stor. neovplyvnili zásadným spôsobom vzhľad objektu.
Názory na pôvod kostola boli
rôzne. Keďže svojím vzhľadom nepripomínal jednoznačne stredovekú
architektúru, bol dlho považovaný
za novovekú stavbu, resp. novovekú, postavenú na starších základoch. V monografii Nitrianskej župy
z konca 19. stor. je spomínaný ako
kostol zo 17. stor. s pripomienkou
o stredovekom pôvode farnosti
Banka.34 O niekoľko rokov neskôr
ho Jan Reichert, referent Štátneho
referátu ochrany pamiatok charakterizoval ako ranogotickú stavbu z obdobia vlády Arpádovcov. Napriek
tomu Václav Mencl, ktorý sa osobne
podieľal na obnove kostola v rokoch
1930 – 1931, ho stále považoval za
renesančnú stavbu zo 17. stor., takže vo svojej práci o stredovekej ar-

chitektúre Slovenska ho neevidoval.
Podobné názory v tom čase vyjadrovali aj architekt Jindřich Merganc
a historik umenia Vladimír Wagner,
pripúšťali však, že stavba zo 17.
stor. stojí na starších základoch.35
V neskorších prácach vlastivedného
a súpisového charakteru sa kostol
opisoval ako pôvodom stredoveký
zo 14. – 15. stor.,36 resp. spomínaný v 14. stor., postavený na ranogotickom pôdoryse, okolo roku 1600
adaptovaný, zaklenutý renesančnou
klenbou a začiatkom 17. stor. opevnený kamenným múrom.37
Stavebný vývoj objektu
Na základe výsledkov posledných výskumov možno v súčasnosti na objekte vyčleniť 9 stavebných
fáz. 38 (obr. 6)
1. stavebná fáza – romanika (najneskôr 13. stor.)
Primárna stavba pozostávala
z neveľkej lode a polkruhovej, resp.
mierne podkovovitej apsidy. Štvoruholníkový pôdorys lode mal rozmery 440 – 470 cm × 610 – 590 cm.
Z lode sa dodnes zachoval severný
a východný múr, južný bol takmer
úplne zdemolovaný počas prestavby kostola v rokoch 1931 – 1932
a západný počas renesančnej prestavby. Zvyšky muriva západného
múru lode sa odkryli v archeologickej sonde č. 2. Tu sa vďaka zdvihnutiu úrovne podlahy v 17. storočí

Obr. 6. Pôdorys kostola s vyznačením jednotlivých stavebných etáp: a – stojace alebo archeologicky odkryté murivo 1.
stavebnej etapy (romanika, najneskôr 13. stor.), b – predpokladaný priebeh murív 1. stavebnej etapy, c – 2. stavebná
etapa (gotika I., 13./14. stor.), d – 3. stavebná etapa (gotika II., 14. – 15. stor.), e – 4. stavebná etapa (renesancia, 17.
stor.), f – 5. stavebná etapa (baroko, medzi 1713 – 1731), g – 8. stavebná etapa (1930 – 1931), h – hranice archeologických sond.
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Obr. 7. Fotogrametria západného múru pôvodnej románskej lode
kostola v archeologickej sonde č. 2
a profil sondy: a – kamenná dlažba
(1985?), b – dlažba z r. 1930 –1931,
c – piesčitý násyp pod podlahou; d –
násyp z deštruovaných južných stien
kostola; e – tehlová podlaha (80.roky
18. stor.); f – zvyšky maltovej podlahy (17. stor.); g – nadzemné murivo
západného múru lode (najneskôr
13. stor.); h – zvyšky stredovekých
interiérových omietok; i – základové
murivo západného múru lode (najneskôr 13. stor.), fotogrametria: A.
Arpáš, M. Samuel.
zachovalo nadzemné murivo (šírka
70 – 75 cm) do výšky 50 – 55 cm.
(obr. 7). Najspodnejší riadok muriva
bol vyhotovený z nahrubo opracovaných pieskovcových kvádrov, ďalšie nepravidelné riadky pozostávali
z rôzne veľkých lomových kameňov
spájaných pevnou svetlou vápennou maltou. Základové murivo malo
z vonkajšej strany ústupok široký do
20 cm, naopak zo strany interiéru
ustupovalo asi o 10 cm smerom na
západ. Základovú škáru sa vzhľadom na limitovaný priestor sondy
nepodarilo zachytiť. Na vnútornom
líci muriva sa zachovala dvojica
omietok. Pri vonkajšom líci základov
sme odkryli hrob novorodenca (H1)
orientovaný v smere sever (hlava)
– juh. Hrob súvisí s najväčšou pravdepodobnosťou so stredovekým
pochovávaním, hornú hranicu jeho

uloženia definuje rozšírenie kostola
v 17. storočí. Zvyk pochovávať novorodencov, resp. malé deti tesne
k obvodovým stenám kostola bol
v stredoveku bežný a je doložený na
viacerých lokalitách.39 Niveletu stredovekej podlahy v interiéri lode dokladá len miestami zachovaná vrstva pevnej ušliapanej piesčitej hliny.
Zrejme všetky nárožia románskej
lode boli armované rôzne veľkými,
na hrubo opracovanými kvádrami,
ako to dokumentujú sondy pri severozápadnom nároží. (obr. 8) Obdobné kvádre vytvárali aj najspodnejší
riadok nadzákladového muriva lode.
Pomerne prekvapujúce bolo zistenie, že základy mierne ustupujúce
smerom dovnútra dosahovali výšku
len 50 cm. Základy ležali na vrstve
pevnej sprašovej hliny. Primárna
stavba bola z vnútornej aj vonkajšej stany omietnutá, v interiéri lode
sa miestami zachovala hrubozrnná
omietka so stopami po hladidle a s
tromi vodorovnými linkami, vytvorenými prstami do čerstvej omietky.
(obr. 9) Môže ísť o zvyšky iluzívneho kvádrovania. Prítomnosť empory
je otázna, na skúmaných plochách
sa nezachytila. Apsidu kostola sme
odkryli v dvoch archeologických
sondách (S1, S6). V interiéri kostola
sa zachovala jej severná časť, severovýchodný a východný úsek bol
zničený počas mladších zásahov.
(obr. 10) Napriek fragmentárnosti
zachovania môžeme konštatovať,
že mala hĺbku približne 220 cm. Murivo široké 70 – 80 cm bolo z vnútornej strany omietnuté. V priestore
pod víťazným oblúkom sa zachovalo
jej nadzemné murivo do výšky až 70
cm, smerom na sever koruna muriva klesala. Vonkajšie líce apsidy
sme odkryli v archeologickej sonde
(č. 6) pod základmi gotického presbytéria.40 Pozostávalo z plochých
pritesaných tmavošedých vápencov
vytvárajúcich riadky a bolo spájané
bielou vápennou maltou. Zachoval
sa aj „maltový jazyk“ definujúci niveletu terénu v čase výstavby apsidy
(cca -215 cm). Pred lícom muriva
apsidy pod základmi gotickej svätyne sme čiastočne odkryli hrob nedospelého jedinca (H2) orientovaný
v smere východ – západ (hlava).
Keďže hrob sa nachádzal v subpozícii so základmi včasnogotickej
svätyne, je zrejmé, že bol súčasťou
cintorína okolo primárnej stavby.
Absencia nálezov však neumožňuje bližšie než rámcové vymedzenie
jeho vzniku prvou stavebnou fázou
vývoja objektu. Do kostola sa vstupovalo z južnej strany, portálom
situovaným najpravdepodobnejšie
v strede južnej fasády. S týmto por-

Obr. 8. Fotogrametria styku murív
románskej a renesančnej lode kostola: a – zvyšky stredovekých a novovekých omietok, b – murivo pôvodnej
lode kostola (najneskôr 13. stor.), c
– kvádre armujúce severozápadné
nárožie pôvodnej lode, d – základové murivo pôvodnej lode, e – základová škára pôvodnej lode, f – zvyšky
novovekých omietok(17. – 19. stor.),
g – základové murivo rozšírenej časti
lode kostola (17. stor., resp. 1700), h –
základová škára rozšírenej časti lode,
fotogrametria: A. Arpáš, M. Samuel.

Obr. 9. Románska omietka na severnej stene lode, s prstom vytvorenou
vodorovnou ryhou, foto: T. Haviar.
tálom zrejme súvisí nález pomerne
kvalitne vyhotoveného architektonického článku – profilovanej pätky
s driekom okrúhleho prierezu (priemer 19,5 cm) a prstencom (priemer
34 cm) sediacim na čiastočne poškodenej základni. (obr. 11) Pätka
sa našla v násype pod podlahou
lode, ktorý vznikol z deštruovaných
častí južných múrov kostola počas
prestavby v roku 1930, resp. 1931.
Ďalšie fragmenty architektonických
článkov nájdené v suti boli príliš
fragmentárne na stanovenie ich
funkcie a časového zaradenia.
2. stavebná fáza – gotika I. (prelom 13. a 14. stor.)
V tejto fáze asanovali pôvodnú
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Obr. 10. Fotogrametria archeologickej sondy č. 1, situovanej pri severnej stene svätyne kostola: a – základy oporného
piliera nesúceho klenbu, b – násyp pod podlahou gotického kvadratického presbytéria (koniec 13., resp. zač. 14. stor.),
c – maltový jazyk, niveleta podlahy románskej apsidy (najneskôr 13. stor.), d – zvyšky nadzákladového muriva apsidy,
e – násyp pod renesančnou podlahou (17. stor.), f – zvyšky tehlových stupňov podlahy vo svätyni (18. stor.), g – súčasná kamenná dlažba (80./20. stor.), h – tehlová podlaha svätyne a jej maltové lôžko (1780-1788), i - predpokladaný
priebeh apsidy, j – suťový násyp pod podlahou (1930-1931), k – tehlová podlaha lode (1780-1788), l - kamenný stupeň
podlahy svätyne (18. stor.), m – zvyšky renesančnej podlahy (17. stor.), n – niveleta podlahy gotického presbytéria, fotogrametria: A. Arpáš, M. Samuel.
apsidu kostola a namiesto nej postavili nové väčšie (vnútorné rozmery 5,7 × 3,9 m) kvadratické presbytérium s valenou klenbou a sakristiou
na severnej strane. Kvôli stavbe
sakristie posunuli os presbytéria južným smerom tak, že jeho južná fasáda lícovala s fasádou románskej
lode. Sakristia s pôdorysom takmer
pravidelného obdĺžnika mala vnútorné rozmery 230 × 280 cm. (obr.
12) Steny sakristie boli vyhotovené z lomového kameňa spájaného
vápennou maltou a boli čiastočne
previazané s murivom kvadratického presbytéria. Steny sakristie boli
z oboch strán omietnuté. Zo vstupu do sakristie sa zachovali spodné časti ostení a kamenná doska
prahu (dnes prasknutá na tri časti).
Východná stena presbytéria mala
trojuholníkový strešný štít, ktorý sa
dodnes zachoval v krove. Z tejto
stavebnej fázy sa pochádza menší
okenný otvor s kamenným ostením
ukončeným mníškou, situovaný

v osi východnej steny a jednoduché
pastofórium s lomeným záklenkom
vyhotovené z jedného kusa kameňa. (obr. 13)
Podlaha sanktuária (zrejme maltová) sa nezachovala, na základe
iných kontextov je však zrejmé, že
ležala vyššie ako románska približne o 45 – 50 cm. Nárožia lode mali
kvádrovanie, vytvorené do čerstvej
omietky dvojitou linkou sledujúcou
bodkovaním predznačené línie. Lišty
mali biely náter, kvádre sivý. V interiéri, na východnej stene svätyne sa
odkryl fragment nástennej maľby
v tvare kruhu vyplneného motívom
rozvilín. (obr. 14)
3. stavebná fáza – gotika II.
Zrejme nedlho po postavení gotickej svätyne nastali problémy so
statikou kostola. Odrazilo sa to vo
vzniku vertikálnej trhliny prebiehajúcej od východného okna svätyne
až po vrchol strešného štítu. Preto
k severovýchodnému nárožiu sväty-

Obr. 11. Románska pätka, zrejme z portálu primárnej stavby, foto: M. Samuel.
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ne pristavali oporný kamenný pilier
s kamenným odkvapovým nosíkom.
Prístavbu potvrdila aj archeologická
sonda. (obr. 15) Mierne zvýšená niveleta základov voči nivelete základov presbytéria súčasne naznačuje
istý časový odstup medzi oboma gotickými stavebnými fázami.
4. stavebná fáza – renesancia
(medzi 1695 až 1700)
V tejto fáze kapacitne nepostačujúcu stredovekú stavbu rozšírili na
západnej strane predĺžením lode a
výstavbou veže s murovanou ihlancovitou oktogonálnou helmicou.
Vstup do voľného podvežia bol zo
západnej strany otvorom s polkruhovým záklenkom. S prestavbou
súviselo aj značné zvýšenie podláh,
čím sa gotické pastofórium ocitlo
vo výške iba 50 cm a tak ho zamurovali. Upravil sa vstup do sakristie
– posunul sa mierne na východ.
Presbytérium získalo novú klenbu,
trhliny po pôvodnej opravili tehlovou plentou. Navýšili sa obvodové
múry lode aj štítu. Fasády získali
novú drsnú omietku s kvádrovaním
na nárožiach. Obvodové ryté linky
kvádrovania mali biely náter, plocha kvádrov sivý. Pozostatkom konštrukcie kazateľnice sú dve kapsy
odkryté v blízkosti víťazného oblúka.
5. stavebná fáza – (pred 1731)
Z vizitácie z roku 1731 je zrejmé,
že pred týmto rokom muselo dôjsť
k výstavbe klenby lode. Tvar klenby

Obr. 13. Včasnogotické pastofórium
v severnej stene svätyne vyhotovené
z jedného bloku horniny, foto: T. Haviar.

Obr. 12. Fotogrametria zvyškov pôvodne gotickej sakristie: a – severovýchodné
nárožie pôvodnej lode (najneskôr 13. stor.), b – severná stena kvadratického
presbytéria (koniec 13., resp. zač. 14. stor.), c – zvyšky sakristie (koniec 13.,
resp. zač. 14. stor.), d – tehlová podlaha sakristie (18. stor.), e – zámurovka
portálu sakristie (1930-1931), f – oporný pilier lode (1930-1931), g – navážka
(1930-1931), h – zámková dlažba chodníka (2015), fotogrametria: A. Arpáš,
M. Samuel.
vyhotovenej z tehál s kolkami GCI
sa prispôsobil klenbe presbytéria,
je však o niečo vyššia. Gotické východné okienko svätyne sa premenilo na niku v dôsledku pristavania
oporného piliera k východnej fasáde
svätyne.41
6. stavebná fáza – 2. polovica 18.
stor.
Do tejto etapy spadajú viaceré
stavebné zásahy menšieho rozsahu. Statické poruchy klenby sanovali
železnými tiahlami, výraznejšou obnovou prešla sakristia. Získala klenbu, upravil sa aj jej vstupný otvor
a položila tehlová podlaha. Niekedy
medzi rokmi 1780 a 1788 položili
tehlovú podlahu aj vo zvyšku kostola. Tehly s kolkom CIE poukazujú
na tehelňu grófa Jána Nepomuka
Erdödyho vlastniaceho v tom čase
Banku (zomrel 1789).
7. stavebná fáza – 2. polovica 19.
stor.
Obnova kostola spomínaná v prameňoch k roku 1878 zrejme nezasiahla do stavebnej podoby objektu
a obmedzila sa na obnovu omietkových vrstiev a výmaľbu kostola.

8. stavebná fáza – 1930 až 1931
Zásadnú premenu Kostola sv.
Martina v Banke a jeho areálu dobre dokumentujú zachované archívne
pramene. Časť týchto zaujímavých
informácií sme už uviedli. Výstavba
novej časti kostola sa odrazila aj na
podobe jeho „staršieho“ predchodcu. Spojenie oboch častí sa realizovalo prelomením južných múrov
lode a svätyne a vytvorením trojice
arkád. S tým súviselo aj odstránenie
všetkých pôvodných architektonických článkov, asanovanie okenných
otvorov aj pôvodného vstupu do
objektu. Sutina z odstránených murív sa použila ako násyp pod novú
podlahu, ležiacu takmer o meter
vyššie ako dovtedajšia tehlová. Podobné navýšenie terénu sa uskutočnilo aj na severnej strane kostola,
kde odstránili pôvodom stredovekú
sakristiu a vstup do nej zamurovali.
K severnej fasáde lode následne pristavali trojicu oporných pilierov, pričom jeden z nich postavili priamo na
zvyškoch západného múru sakristie.
Na tej istej fasáde vznikli nové okná,
pričom zrejme použili okenné výplne z južnej fasády. Úplne odstránili
starší krov a vytvorili novú krovovú
konštrukciu pultovej strechy.

9. stavebná fáza – 3. štvrtina 20.
stor. až 21. stor.
Niekedy v 80. rokoch 20. stor. položili v celom kostole novú kamennú
dlažbu a v rokoch 2005 – 2008 sa
rekonštruovala strecha, vymenila
strešná krytina, obnovili fasády a vytvorili chodníky okolo kostola.
Záver
Výskumy Kostola sv. Martina
v Banke pri Piešťanoch uskutočnené v rokoch 2015 – 2016 výrazne
prispeli k spoznaniu stavebného vývoja tejto sakrálnej stavby považovanej kedysi za renesančný, neskôr
stredoveký kostol zo 14. storočia.
Zistilo sa, že kostol je starší a vznikol najneskôr v 13. storočí. Vo svojej
pôvodnej – románskej podobe pozostával z menšej, nie úplne pravidelnej obdĺžnikovej lode a polkruhovej,
resp. mierne podkovovitej apsidy.
Išlo o malý vidiecky kostol – s celkovou dĺžkou asi 10 m.42 Portál bol situovaný v južnej stene lodi, výskum
vylúčil úvahy o západnom vstupe
do kostola. Prítomnosť empory sa

Obr. 14. Fragment gotickej nástennej
maľby na východnej stene svätyne,
foto: T. Haviar.
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Obr. 15. Fotogrametria archeologickej sondy č. 3, situovanej pri severovýchodnom nároží svätyne kostola: a – pochôdzna úroveň terénu v čase výstavby
pôvodného kostola (najneskôr 13. stor.), b – základové murivo kvadratického
presbytéria (koniec 13., resp. zač. 14. stor.), c – základový ústupok, d – nadzákladové murivo kvadratického presbytéria, e – zvyšky stredovekých a novovekých omietok, f – základové murivo oporného piliera svätyne (14.-15. stor.),
g – nadzákladové murivo oporného piliera svätyne, h – zvyšky stredovekých
a novovekých omietok, i – škára, j – kamenný nos oporného piliera, k – navážka (1930-1931), l – betónový sokel (2./20. stor.), m – zámková dlažba
chodníka (2015), fotogrametria: A. Arpáš, M. Samuel.
zatiaľ výskumom nepotvrdila. Samotný pôdorys kostola – bežne sa
vyskytujúci v širokom časovom úseku predrománskeho a románskeho
staviteľstva, nepostačuje na bližšie
datovanie vzniku stavby. Na základe nálezu architektonického článku

– pätky románskeho stĺpika asi z
portálu a stratigrafických súvislostí
je však zrejmé, že kostol vznikol najneskôr v 13. storočí. Postavili ho na
západnom okraji stredovekej osady,
ktorej počiatky siahajú podľa archeologických nálezov približne do po-

Poznámky
1 Príspevok vznikol v rámci grantového
projektu Agentúry VEGA č. 2/0150/1.
2 KOREŃ, Peter: Návrh na reštaurovanie stredovekej časti kostola Sv. Martina
v Banke, 2015. Správa z výskumu je archivovaná na KPU Trnava.

3 Na základe publikovanej fotografie
nálezu sa ale domnievame, že ide o podstatne mladšie keramiku, pochádzajúcu
zrejme až z 12.– 13. stor. KLČO, Marián –
KRÚPA, Vladimír: História Banky I. In: Od
praveku do roku 1918. OÚ Banka, 2004,
s. 16.
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lovice 11. storočia. Možno už v čase
vzniku plnil farskú funkciu pre okolité
dediny, písomne je existencia farnosti doložená v tretine 14. storočia.
Niekedy na prelome 13. a 14. storočia sa uskutočnila prestavba objektu – pôvodnú apsidu nahradila nová
kvadratická svätyňa so sakristiou na
severnej strane. Vznikla tak stavba
s presbytériom takmer rovnako veľkým ako samotná loď. Existenciu
nie príliš početnej resp. chudobnej
farnosti naznačuje aj výška jej príjmu uvádzaná v známom registri pápežských desiatkov z 30. rokov 14.
storočia. Možno aj preto nedošlo po
celé obdobie stredoveku k rozšíreniu jeho kapacity, jedinou zistenou
stavebnou aktivitou bolo postavenie oporného piliera pri severovýchodnom nároží lode. K výraznej
prestavbe objektu, zrejme značne
poškodeného v časoch tureckých
vojen, došlo až v 17. storočí (resp.
v roku 1700). Vtedy kostol rozšírili západným smerom a k západnej
fasáde postavili hranolovú vežu.
Mladšie úpravy v 18. a 19. stor. sa
týkali hlavne interiéru stavby. Po
zápase o záchranu kostola v 20. rokoch 20. storočia sa sformoval súčasný vzhľad objektu v rokoch 1930
– 1931. Vtedy pristavali k pôvodnej stavbe novú časť a na „starom“
kostole zbúrali pôvodne stredovekú
sakristiu. Výskumy zdokumentovali
nivelety a zvyšky podláh z jednotlivých stredovekých a novovekých
stavebných fáz a ich postupné zvyšovanie až o vyše dva metre (210
cm). Nové poznatky, týkajúce sa
hlavne najstarších stavebných fáz
a počiatkov pochovávania by mohol priniesť až ďalší archeologický
výskum interiéru a exteriéru kostola.

4 BAČA, Róbert: Nové nálezy na Považí.
In: Archeologické výskumy a nálezy na
Slovensku v roku 1987, 1988, s. 25 – 26.
5 Ref. 3, s. 17.
6 RUTTKAY, Alexander: Osídlenie Piešťan – Banky v 11.– 13. storočí. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku

v roku 1975, 1976, s. 197 – 200. Bližšie
okolnosti nálezu, ani miesto jeho súčasného deponovania nie sú známe.
7 Za informáciu ďakujem bývalému pracovníkovi Balneologického múzea v Piešťanoch R. Bačovi.
8 Historické nálezy pri Piešťanoch. In:
Slovák, 31. 8. 1940, s. 7.
9 RUTTKAY, Alexander – REJHOLEC,
Emil: Ďalšie včasnostredoveké objekty
v Piešťanoch – Banke. In: Archeologické
výskumy a nálezy na Slovensku v roku
1981, časť 1, 1982, s. 256 – 257.
10 Ref. 6, s. 198 – 199.
11 Ref. 6, s. 198.
12 KLČO, Marián – KRÚPA, Vladimír:
Prieskum intravilánu obce Banka. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996, 1998, s. 98.
13 Dno jamy ležalo až v hĺbke 450 cm.
V publikovaných výsledkoch výskumu sa
žiaľ nenachádza dôležitý údaj o polohe
tohto objektu, resp. jeho vzdialenosti od
kostola, ref. 12, s. 98.
14 Za informácie ďakujem autorom výskumu. Výsledky výskumu budú publikované: ŽAÁR, Ondrej – ŽAÁROVÁ, Ľubica:
Záchranný archeologický výskum v Banke. In: Archeologické výskumy a nálezy
na Slovensku v roku 2017, v tlači.
15 Ktorý kostol je na Slovensku najstarší.
In: Slovák, 27. 7. 1940, s. 5.
16 Národní listy 15. 11. 1934, s. 3.
17
Ref. 3, s. 18 – 23.
18
Ref. 3, s. 24.

19 SEDLÁK, Vincent (ed.): Rationes collectorum pontificorum in annis 1332-1337.
(Monumenta Vaticana Slovaciae, Tomus
I.), Trnavae – Romae, 2008, č. 171, s. 46.
20 BUDAY, Peter: Výskum a analýza
prameňov a literatúry. Archívny výskum.
In: HAVIAR, Tomáš – HAVIAROVÁ,
Michaela: Architektonicko – historický
výskum. Kostol sv. Martina – severná loď
kostola. Č. ÚZPF 768/1. BANKA, 2016, s.
51– 56. s. 52.
21 RUTTKAY, Alexander: Správa o zisťovacom výskume v Moravanoch nad
Váhom. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981, 1982, s.
247–256.
22 Ref. 3, s. 28.
23 Ref. 3, s. 30.
24 BUCKO, Vojtech: Reformné hnutie
v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564.
Bratislava: Unia, 1939. s. 191.
25 KOL.AUTOROV: Vlastivedný slovník
obcí na Slovensku I., Bratislava: Veda,
1977, s. 119.
26 Ref. 1 s. 54; KOL. AUTOROV: Súpis
pamiatok na Slovensku, 1. zv., Bratislava:
Obzor, 1967, s. 29 – 30.
27 Ref. 20, s. 52.
28 Ref. 3, s. 31.
29 Ref. 20, s. 52.
30 Ref. 3, s. 38.
31 Ref. 20, s. 52.
32 Ref. 20, s. 53.
33
Ref. 20, s. 54.
34
BOROVSZKY, Samu (ed.): Magya-

rország vármegyéi és városai. Nyitray
vármegye. Budapest: OMT, bez uvedenia
roku vydania.
35 Ref. 20, s. 51.
36 Ref., s. 119.
37 Ref. 26, Súpis pamiatok, s. 30.
38 Ref. 20, HAVIAR – HAVIAROVÁ.
39 DUMA, Pawel: Grób alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowoźytnej.
Krakow: Avalon, 2010.
40 Zo statických dôvodov sme odkryli len
krátky úsek v dĺžke 62 cm.
41 Jeho existenciu dokladá len akvarel
z roku 1928, zachytávajúci pohľad na kostol z juhovýchodu.
42 Pre porovnanie: celková dĺžka dispozične podobného Kostola sv. Michala v
Dražovciach je 9,80 m, Kostol sv. Martina
(s kvadratickým presbytériom) v Kostoľanoch pod Tríbečom mal v čase vzniku
celkovú dĺžku 10,45 m, Kostol sv. Margity v Kopčanoch 8,80 m (vnútorná dĺžka
lode necelých 5 m). Jeden z najmenších
románskych kostolíkov – sv. Michal v Klížskom Hradišti má celkovú dĺžku vrátane
polvalcovej veže iba 10,50 m (z toho loď a
polkruhová apsida iba 8,80 m).

Die Kirche des hl. Martin in Banka
Die in den Jahren 2015-2016 durchgeführte Untersuchung der Kirche des hl.
Martin in Banka bei Piešťany trug markant
zur Erkenntnis der baulichen Entwicklung
des einst als Renaissance-Objekt , später als mittelalterliche Kirche aus dem
14. Jh. eingestuften Baus bei. Es wurde
festgestellt, dass die Kirche älter ist und
spätestens im 13. Jh. entstand. Aus ihrer
ursprünglich romanischen Form ist ein
kleineres rechteckiges Schiff und eine
leicht hufeisenförmige Apsis erhalten. Es
handelte sich um eine Dorfkirche mit einer Gesamtlänge von 10 m. Das Portal
war an der Südwand situiert, die Untersuchung schließt die Erwägung über einen
Westeingang der Kirche aus. Das Vorhandensein einer Empore konnte bisher
nicht bestätigt werden. Der Grundriss der
Kirche, der im breiteren Zeitfenster der
vorromanischen und romanischen Bautätigkeit erscheint, reicht für eine genauere
Datierung nicht aus. Auf der Grundla-

ge des Fundes eines architektonischen
Teils, dem Fuß einer romanischen Säule
wahrscheinlich von einem Portal, und
dem stratigrafischen Zusammenhang ist
aber sicher, dass die Kirche spätestens
im 13. Jh. entstanden ist. Sie wurde an
der Westgrenze der Ortschaft errichtet, deren Anfänge laut archäologischer
Funde etwa in die Mitte des 11. Jh. reichen. Vielleicht erfüllte sie bereits in der
Zeit ihrer Entstehung die Funktion einer
Pfarrei für die umliegenden Dörfer. Das
Vorhandensein der Pfarrei ist im ersten
Drittel des 14.Jh. schriftlich belegt. An der
Wende des 13. zum 14. Jh. erfolgte ein
Umbau des Objekts, die ursprüngliche
Apsis musste einem neuen quadratförmigen Altarraum mit einer Sakristei an ihrer
Nordseite weichen. So entstand ein Bau
mit einem Presbyterium, das fast ebenso
groß war, wie das Schiff selbst. Zu einem
bedeutenderen Umbau des gewiss durch
die Türkenkriege stark beschädigten Objekts, kam es erst im 17. Jh. (resp. im

Jahr 1700). Damals wurde die Kirche in
westlicher Richtung erweitert und ein ekkiger Turm an ihre Westfassade angebaut.
Jüngere Bautätigkeiten im 18. und 19. Jh.
betrafen vor allem das Interieur des Baus.
Nach einem Kampf um den Erhalt der Kirche in den 20er Jahren des 20. Jh. formte
sich in den Jahren 1930-1931 das heutige Aussehen des Objekts. Damals wurde
an den ursprünglichen Bau ein neuer Teil
angebaut, und von der „alten“ Kirche die
ursprüngliche mittelalterliche Sakristei
abgerissen. Die Untersuchung dokumentierte die Nivelette und Reste des Fußbodens aus den einzelnen mittelalterlichen
und neuzeitlichen Bauphasen und ihre
allmähliche Erhöhung um mehr als zwei
Meter 210 cm. Neue Erkenntnisse, die
vor allem die ältesten Bauphasen und die
Anfänge der Begräbnistätigkeit betreffen,
könnten auch weitere archäologische
Grabungen im Interieur und Exterieur der
Kirche bringen.
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Abbildungen
Abb. 1. Banka und Umgebung auf der
1. Militärkarte (1782-1784) mit Kennzeichnung der Lage der mittelalterlichen Sakralbauten: 1 - Piešťany, untergegangene
Kirche (des hl. Königs Stefan); 2 - Piešťany, Pfarrkirche (zum hl. Peter?); Moravany nad Váhom, Filialkirche der Jungfrau
Maria; 4 - Banka, Pfarrkirche des hl. Martin.
Abb. 2. Kirche des hl. Martin in Banka.
Blick von Nordosten, Foto: T. Haviar.
Abb. 3. Aquarell von 1928, das die Kirche von Südosten darstellt, Foto: Balneologisches Museum - Piešťany.
Abb. 4. Fotogrammetrischer Blick auf
Kirche und Profile der Sonden von Norden, Fotogrammetrie: A. Arpáš, M. Samuel.
Abb. 5. Blick von Südwesten auf den
„neuen“ 1930-1931 errichteten Teil der Kirche, Foto: M. Samuel.
Abb. 6. Grundriss der Kirche mit Kennzeichnung der einzelnen Bauetappen: a -
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bestehendes oder archäologisch freigelegtes
Mauerwerk der 1. Bauetappe (Romanik, spätestens 13. Jh.), b - angenommener Verlauf
der Mauern der 1. Bauetappe, c - 2. Bauetappe (Gotik I, 13.-14. Jh.), d - 3. Bauetappe
(Gotik II.,14.-15- Jh.), e - 4. Bauetappe (Renaissance, 17. Jh.), f - 5. Bauetappe (Barock,
zwischen 1713 und 1731), g - 8. Bauetappe
(1930-1931), h - Grenze der archäologischen
Sonden.
Abb. 7. Fotogrammetrie der Westmauer
des ursprünglichen romanischen Kirchenschiffs in der archäologischen Sonde Nr.
2 und Profil der Sonde: a - Steinfußboden
(1958?), b - Fußboden aus den Jahren
1930-1931, c - sandhaltige Einschüttung
unter dem Fußboden; d - Einschüttung
aus der destruierten Südwand der Kirche; e - Ziegelfußboden (80er Jahre d.
18. Jh.); f - Reste eines Mörtelfußbodens
(17. Jh.); g - oberirdisches Mauerwerk
der West mauer des Schiffes (spätestens
13. Jh.); h - Reste mittelalterlicher Verputze im Interieur; i - Fundament der Wes-

tmauer des Schiffes (spätestens 13. Jh.)
Fotogrammetrie: A. Arpáš, M. Samuel.
Abb. 8. Fotogrammetrie des Anstoßes
des Mauerwerks des romanisches und
Renaissance-Schiffes der Kirche: a - Reste der mittelalterlichen und neuzeitlichen
Verputze, b - Mauerwerk des ursprünglichen Kirchenschiffs (spätestens 13.
Jh.), c - die die nordwestliche Ecke des
ursprünglichen Schiffes armierenden
Quader, d - Grundmauer des ursprünglichen Schiffes, e - Gründungsfuge des
ursprünglichen Schiffes, f - Reste neuzeitlichen Verputzes (17.-19-Jh.), g - Grundmauer des verbreiterten Kirchenschiffs
(17. Jh. resp. 1700), h - Gründungsfuge
des verbreiterten Teils des Schiffes, Fotogrammetrie: A. Arpáš, M. Samuel.
Abb. 9. Romanischer Verputz an der
Nordwand des Schiffes, mit einer mit dem
Finger geschaffenen waagerechten Rille,
Foto: T. Haviar.

Andrej Botek – Róbert Erdélyi –
Pavol Pauliny – Barbora Vachová

A

rchitektonicko – historický výskum
kostola Reformovanej cirkvi na
Slovensku v Šamoríne1 (obr.1) priniesol množstvo cenných poznatkov i prekvapivých situácií a výrazne prispel k poznaniu sakrálnej
architektúry slovenského Podunajska najmä v období stredoveku.
V konečnom vyhodnotení sme stanovili 23 vývojových etáp s viacerými podetapami. Skutočnosť, že
súčasne prebiehali viaceré špecializované výskumy2 nám umožnila
v autopsii porovnávať ich jednotlivé
nálezy. S celkovým vývojom objektu sme odbornú verejnosť oboznámili v dvoch príspevkoch3, nakoľko
však šlo o spracovanie všetkých
fáz až po súčasnosť, nemohli sme
sa podrobnejšie venovať všetkým
dôležitým poznatkom, analógiám,
či z nich plynúcich uzáverom. Preto
v predkladanom článku približujeme problematiku najstarších troch
podôb objektu.
Václav Mencl na základe vizuálnej obhliadky určil kostol ako
prechodný románsko – gotický, za
primárne (60. roky 13. stor.) považoval presbytérium, plochostropú
loď (dnes dvojlodie) a predstavenú
vežu.4 Reštaurátorský výskum in-

Najstaršie etapy vývoja kostola v Šamoríne
teriéru (kolektív Staudt, Kuc, Mariániová, Buday, Böhm) v rokoch
1956 – 57 odkryl stredoveké nástenné maľby v presbytériu a čiastočne i v dvojlodí. Počas reštaurátorského výskumu klenby dvojlodia
pod vedením Vladimíra Úradníčka
(1986 – 88) zistil Zdeněk Vácha
na severnom podkroví románsky
plastický vlys a aktualizoval vývoj
objektu. Predpokladá nezachované
tehlové jednolodie s apsidou z 20.–
30. rokov 13. stor. a za jeho zvyšok
pokladá západnú časť severnej steny dnešného dvojlodia, ukončenú
vlysom.5 Pred rok 1285 datuje prestavbu na nepravidelné dvojlodie,
polygón presbytéria, vežu a staršiu
sakristiu.6
Množstvo typov ložných mált,
omietkových a povrchových úprav,
zistených dnešným výskumom,
spôsobujú značnú neprehľadnosť.
Situáciu sťažila absencia superpozícií jednotlivých vrstiev, spôsobená úbytkom omietkových vrstiev
(napr. po požiari v r. 1824, 1846)
alebo obitím fasád v roku 1954 a
na presbytériu začiatkom 21. stor.
V interiéri prebehli celoplošné odkryvy v rámci obnovy v rokoch 1954
– 1955, ktoré v značnej miere zrušili

mladšie súvrstvia a zanechali zaujímavé nálezy bez kontextu. Zreštaurované presbytérium neumožnilo
bližšie preskúmať mnohé zásadné
situácie interiéru. Čiastkové superpozície nedávajú možnosť porovnania v rámci celého členitého objektu
kostola.
I. etapa (cca 11.storočie)
Primárnu fázu sme identifikovali v archeologických sondách i v
murive. Bol to jednoloďový tehlový
kostol s mierne obdĺžnikovou loďou
a približne polkruhovou apsidou,
orientovaný v smere východ – západ. (obr.2) Archeologická sonda
odokryla severovýchodnú časť apsidy7 s oblým, zrejme polkruhovým
uzáverom, pričom vonkajší polomer
bol približne 300 – 350cm. (obr.3)
Zachovala sa značná časť severnej
steny lode kostola vo vertikálnom
rozsahu, s omietkami a nátermi
a severovýchodné nárožie s pokračovaním na neskôr prestavaný
víťazný oblúk. Murivo je na prízemí narušené arkádami, ale dobre
pozorovateľné v podkroví severnej
lode. (obr.4) Má tehly s rozmermi
29 – 31 x 15 – 17 x cca 5,5cm, homogénne vypálené, plevové, mu-

Obr. 1. Pohľad na Kostol Panny Márie v Šamoríne zo severozápadu, foto: B. Vachová.
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Obr. 5. Priebeh podklenutia primárnej empory, foto: B. Vachová.

Obr. 2. Pôdorys I. etapy v terajšej situácii, kresba: R. Erdélyi.
Obr. 6. Primárna nika v bývalom severozápadnom kúte, foto: A. Botek.

Obr. 3. Zvyšky apsidy I. etapy v dnešnom presbytériu, foto: P. Nagy.

Obr. 4. Vertikálny rozsah primárneho muriva na podkroví severnej lode, foto
a spracovanie: R. Erdélyi
rované na vápennú maltu. Južná
obvodová stena prebiehala približ66
2

ne v línii dnešných pilierov klenby
ústredného dvojlodia. Loď kosto-

la mala rozmery cca: 840 x 700
–720cm, hrúbka obvodových stien
bola 80cm, pričom pomer strán lode
je 1:1,17 – 1,20. Škára viditeľná na
podkroví nad západnou arkádou
severnej steny predstavuje bývalé
severozápadné nárožie, v interiéri
dvojlodia sme sondou odkryli odtrhnutie pôvodnej západnej steny,
jej základy objavila aj archeologická
sonda. Apsida bola zrejme ukončená konchou, loď rovným trámovým
stropom, prípadne otvoreným krovom. V krove sakristie sme zaznamenali pozostatok deštrukcie muriva zrejme prvotnej apsidy. Časti
západného a východného štítového
múru sa zachovali v neskoršej nadstavbe severnej steny lode.
Na západnej stene bola empora šírky cca 145 cm s podklenutím,
po ktorom ostali stopy v príslušnom
murive. (obr.5) Predpokladáme,
že bola podopretá aspoň jedným
stredovým pilierom – zrejme s jednoduchým arkádovým zaklenutím
– ako mladšie Kalinčiakovo (1. pol.
12. stor.), alebo maďarský Rakacsaszend (2. pol. 12. stor.).
V mieste založenia podklenutia
empory na severnej stene sa zachovali fragmenty výdrevy debnenia
klenby. Pri súčasných metódach nebolo z nich možné určiť vek dreva.
Pod emporou sa na severnej
stene, pri severozápadnom kúte,
nachádza pomerne hlboká (30cm)
zaklenutá nika šírky 65 cm, s horizontálnou plochou vo výške 40 cm
nad dnešnou podlahou (umiestnená
cca 60 cm osovo od SZ kúta). Je to
úzka a vysoká nika, ktorej zákle-

nok nie je polkruhový, ale archaicky mierne prevýšený. (obr.6,7) Jej
rámovanie tvorí vyhladený, mierne
vystupujúci omietkový lem na šírku
tehly (17 cm). Nad horným okrajom
niky bola stena vybratá a murivo
rubu záklenku je aj v tejto dutine
zhora vyomietané a vyhladené. Pre
hrozby statických porúch sme túto
situáciu nemohli odokryť a ani sme
nevyberali zámurovku niky. Staticky odvážne vybratie nad vrcholom
do polovice hrúbky steny oslabuje
stenu nad nikou, je ale zamurované
murivom primárnej fázy. Rámcovú
analógiu sme videli v mladšej sedílii južnej steny svätyne, kde menšie
vybratie vzniklo stykom dvoch oblúkov s prekladom. Jaroslava Žuffová nám poskytla ústnu informáciu
o existencii pokrytia rubu záklenku
sedílií vyhladenou maltou v románskom kostole v Dechticiach, ktoré
považuje za technologickú fázu budovania (za informáciu ďakujeme
a k interpretácii sa prikláňame aj
v našom prípade). Funkcia niky nie
je jasná. Z dôvodu perforácie steny
neskoršími arkádami nevieme, či šlo
o súvislý rad panelácie pri severnej
a aj južnej stene, alebo o osamotený
útvar. Rad sedílií z obdobia 1.pol.14.
stor. poznáme z nitrianskej katedrály – tzv. Dolného kostola8 alebo
z Kostola sv. Jakuba v Lengyeltóte
(12. stor.), či Kostola sv. Martina
v Kolíne n/Rýnom.
Interiér bol omietaný, zrejme
s čiastočnou výmaľbou už v primárnej povrchovej úprave. Fragment
výmaľby je zachovaný na sekundárne použitej tehle v základoch
severnej steny presbytéria. (obr.8)
Exteriér mal celoplošnú, veľmi tenkú
sceľujúcu omietkovú úpravu a podľa
nálezov na zvyškoch severnej steny
lode bol povrch fasád hladký, bez
plastického členenia. Vzhľadom na
zánik západnej i južnej steny a neskoršej perforácie severnej steny,
nie je možné určiť tvar a počet okien,
ani miesto vstupu. Ten bol najpravdepodobnejšie zo severnej strany,
v osovej vzdialenosti asi 390cm od
západného nárožia. Severný vstup
je výnimkou, vyplýval zrejme z konfigurácie terénu centra Šamorína
v tomto období, kedy sa sídlo rozkladalo len v okolí centrálnej ulice, ktorá bola polostrovom vystupujúcim
nad okolité zatápané oblasti. Kostol
stál na juhovýchodnej ostrohe tohto vyvýšenia, jeho vstup bol preto
orientovaný smerom ku hlavnej
prístupovej komunikácii, tvoriacej
os osídlenia. Tento stav - doložený
z neskoršieho obdobia, zrejme reflektuje prvotný urbanizmus.
Základy kostola sú pre naše pod-

Obr. 7. Hĺbková sonda nad rubom niky, foto: P. Pauliny.

Obr. 8. Sekundárne použitá tehla z I. etapy v základoch presbytéria s fragmentom omietky s polychrómiou, foto: P. Pauliny.
mienky zriedkavé: sú tvorené striedaním udusanej zeminy a vrstiev tehál, na spodku sú riedko uložené kamene. (obr.9) Archeologická sonda
v severovýchodnom kúte lode odkryla základy muriva, paralelného s
primárnym severným múrom kostola v šírke zhodnej s obvodovou stenou.9 Murivo je rovnakého typu, založené na prestriedaných vrstvách
hliny a tehál. Nemohlo ísť o základ
pod bočný oltár, lebo by bol situovaný na východnom úseku steny pri
víťaznom oblúku. V SV kúte sa ale
nachádza aj základ mladšieho baldachýnového oltára, ktorý nedovoľoval podrobnejšie preskúmať situáciu. Ak z pôdorysu kostola uberieme
šírku empory, zostáva kvadratický
pôdorys. Hypoteticky sme uvažovali o základoch pilierov, vložených
vo všetkých kútoch kvadratúry do
dispozície, nesúcich prípadnú kupolu. To by sme museli uvažovať

Obr. 9. Vrstvené základové murivo z
I. etapy, foto: P. Nagy.
so sprostredkovanými byzantskými
vplyvmi, resp. ich modifikáciou cez
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Obr. 10. Pôdorys II. etapy v terajšej situácii, kresba: R. Erdélyi.

Obr. 11. Časť základu prístavby apsidy z II. etapy v exteriéri, v juhovýchodnom kúte, foto: A. Botek.

Obr. 12. Pokračovanie základu apsidy z II. etapy v interiéri presbytéria,
foto: P. Pauliny.
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inú architektonickú provenienciu.10
Základ mohol prebiehať pozdĺž celej steny a tvoriť priebežný „lavicový
stupeň“. Hypoteticky mohlo ísť aj o
priečku pred oltárom (mal ju napr.
kostol v Boršode z 11. stor.),11 základ relikviára, či prístennej hrobky. Nevylučujeme ani statický účel.
V sonde sa odhalil fragment dlažby
z tehál pochádzajúcich z najstaršej
fázy, pričom archeologický výskum
neuzavrel, či ide o primárnu podlahu
alebo použitie materiálu v sekundárnej polohe.
Prvá autentická správa o obci je
z roku 1285 s názvom Villa Sancte
Marie a údaj z roku 1287 používa
názov Zenthmaria.12 Usudzuje sa,
že obec prevzala meno od patrocínia farského kostola. Keďže patrocínium má tendenciu stability,13
možno predpokladať, že už najstarší
kostol bol zasvätený Panne Márii.
Datovanie tejto primárnej stavby je
nejasné, chýbajú datovateľné články a ani archeológia neposkytla
potrebný materiál. Jednolodie s apsidou predstavuje štandardný typ
v širokom časovom pásme už od
starokresťanských čias. Mali by sme
posudzovať skôr presný tvar apsidy
a celkové proporčné vzťahy. Z jej
zvyškov môžeme tvar rekonštruovať
iba pravdepodobne. Zrejme mala
tvar polkruhu, avšak možno pripustiť
i menšie natiahnutie, ako napr. pri
najstaršom jednolodí v Krásnej nad
Hornádom (okolo 1100). Vzhľadom
na proporcie a rozmery je kostol
temer zhodný s viacerými veľkomoravskými príkladmi (ktoré sú však
výlučne kamenné), čo môže svedčiť
o pretrvávaní istej staviteľskej tradície. Rozmerovú a tvarovú zhodu
pôdorysu vykazuje zaniknutý farský
Kostol sv. Štefana z maďarskej lokality Zalavár – Vársziget z 11. stor.

(vrátane empory), primárne fázy
kostolov v dnešnom Maďarsku ako
napr.: Báta (11.– 12.stor.), Budapešť– Cinkota (11.– 12. stor.), Andaház Puszta (nezistená datácia), Perkáta – Kőhalmi (druhá fáza kostola,
zatiaľ bez datácie), najstaršia podoba kostola v Sajókaze (2. pol. 12.
stor.), kostol z hradiska v rakúskom
Gars – Thunau. Viaceré jednolodia s apsidou z najstaršej vrstvy
kostolov 11. a začiatku 12. stor. na
Slovensku (Krásna nad Hornádom,
Bíňa – Opátske) i z dnešného Maďarska (Pécsvárad, Abaújvár), majú
lode proporčne dlhšie. Väčšina
analógií má priame napojenie lode
na apsidu, v Šamoríne bol zrejme
víťazný oblúk. Mohlo ísť aj o zložitejšie prepracovanie než jednoduché
jednolodie s apsidou, o čom svedčí
najmä nika, ktorá mohla byť časťou
súvislej dekorácie.
Výskyt empor sa všeobecne
u jednoloďových kostolov odvádza
od karolínskych predlôh, pričom časť
hlavne starších autorov zastáva názor o ich zemepanskom charaktere.
Druhá skupina im dáva špecifickú
liturgickú funkciu, spojenú so svätyňou často procesiálnym spôsobom.
Empory možno dedukovať už z veľkomoravského obdobia, sú evidované aj z horizontu najstarších stavieb
v rámci historického Uhorska z pol.
11. stor. (Bíňa, Boršod, Zalavár).
Zvláštny spôsob predstavuje spomenuté budovanie základov vrstvami tehál a ubitej hliny. Peter Tajkov,
ktorý sa touto témou naposledy zaoberal, poznamenal, že podľa maďarskej bádateľky Ilony Valter sú takéto základy špecifické pre západné
Zadunajsko.14 K opísaným skutočnostiam je najbližší zaniknutý kostol
v Hurbanove – Bohatej, rotunda v
Križovanoch nad Dudváhom a kostoly v okolí maďarského Ceglédu.
Zväčša sa však pod vystriedanými
vrstvami tehál a zeminy nenachádza kamenný materiál. Ojedinelými
príkladmi sú základy kostola v Brzotíne a rotundy v Šiveticiach, ktoré sa
kaskádovito rozširujú. Sú však datované najskôr do 12. stor., väčšinou
ale do 13. stor., čo je pre primárnu
šamorínsku fázu pomerne neskoré
obdobie. Šamorín môže patriť práve medzi prvé z takýchto realizácií
a sám stojí na začiatku tejto tradície
v uhorských pomeroch.
Tehlový materiál kostola tiež nemôže dostatočne poslúžiť pre datovanie. Rozmery blízke primárnej
fáze (29 – 31 x 15 – 17 x 5,5cm)
nachádzame u mnohých súdobých
i neskorších stavieb. Zatiaľ za najstaršie ranostredoveké datované
tehlové stavby z oblasti bývalého

Uhorského kráľovstva15 možno považovať zaniknuté, či výrazne prestavané kostoly z 11. a 12 stor.,
napr. Parič, Racaszend, rotundy
v Krásnej nad Hornádom, Boldve,
Sajókaze, pričom ich tehlový materiál
nie je unifikovaný. So Šamorínom
má rozmerovo zhodné tehly aj základy zaniknutý kostol v zaniknutej
dedine Ung, ktorého datovanie nie
je uzavreté.16 Nakoľko archeológia v Šamoríne nepriniesla žiadne
spresňujúce poznatky, dobu vzniku
kostola nie je možné spoľahlivo uzavrieť. Jeden z mála nálezov – strieborná tordovaná záušnica, autormi
datovaná do rozpätia 9. – 12. stor.,
pochádza zo zásypu.17 Opierať sa
teda môžeme len o samotnú stavebnú techniku a vlastnosti niektorých prvkov – napr. o zvláštny útvar
niky v SZ kúte, aj to len orientačne.
Z dostupných poznatkov vychádza
pomerne široké datovanie – hypoteticky už od prelomu 10. – 11. stor.
po 12. stor., pričom sa prikláňame
predbežne k 11. storočiu.18
V časovom odstupe po výstavbe
kostola nasledovala zrejme výmaľba, na čo usudzujeme podľa čierneho fragmentu pripomínajúcehokráľovskú korunu na severnej stene
v interiéri. Ide o nejasný útvar, ktorý
sa nachádza na 2. alebo 3. vrstve
vápenných náterov. Môže byť zvyškom podkladovej vrstvy a možno
súvisí už s II. stavebnou etapou,
čo sa vzhľadom na fragmentárnosť
a absenciu presnej stratigrafie nedá
verifikovať. Charakter nálezu vypovedá skôr o lokálnom výjave, nie
o celoplošnej výmaľbe. S ohľadom
na malé zachovanie primárnej vrstvy však nemožno vylúčiť ani iné
maliarske prejavy. Dobu vzniku tejto
výmaľby predpokladáme len širšie
do obdobia prelomu 11. – 12. stor.
II. etapa (11. – 12 .storočie)
Následne došlo k vzniku kaplnky s apsidou, napojenej na južnú
loď kostola. (obr.10) Zrejme bola
prepojená s loďou sekundárne vylomeným otvorom, prístup z exteriéru
je neznámy. Archeologický výskum
odhalil základy menšej apsidy južne od primárnej apsidy, čiastočne
v exteriéri na styku lode a svätyne
(obr.11) a v juhozápadnom kúte interiéru presbytéria.19(obr.12) Základy sa zachovali takmer kompletne,
v súčasnosti už len pod podlahou v
interiéri presbytéria, v exteriéri boli
odstránené. Sú tvorené skoro výhradne z lomového kameňa, aj
značných rozmerov a výplňou je
hlina a úlomky tehál s maltou, pochádzajúce z prvej etapy, čo môže
svedčiť o vylomení muriva primárnej

Obr. 13. Pôdorys III. etapy v terajšej situácii, kresba: R. Erdélyi.
etapy. Poznáme len pôdorys apsidy a juhovýchodného nárožia lode,
pričom predpokladáme, že stavba
zasahovala asi do polovice dĺžky
dnešnej lode. Keďže v súvisiacich
situáciách nenachádzame iný, odlíšiteľný typ tehál, predpokladáme, že
táto stavebná etapa bola vystavaná
z kameňa. Svedčí o tom zachovaný
masívny kváder, sekundárne využitý
do nárožia lode v V. etape (cca 1/3.
13. stor.) a takmer čisto kamenný
základ južnej steny presbytéria VII.
etapy (cca 70. roky 13. stor.) v blízkosti zaniknutej apsidy, na ktorý
mohli použiť kamenné murivo z uvedenej prístavby. Základ sa vymyká
základom v iných častiach kostola,
ktoré sú buď tehlové alebo kombinujúce tehlu s malým zastúpením
kameňa.20 Z analógií možno spomenúť bočnú kaplnku baziliky v Diakovciach (1/3. 13 stor.), netypickú

„dvojkaplnku“ kláštorného kostola
v Lipovníku (začiatok 13. stor.), ktoré sú ale súčasné s obdobím výstavby celého objektu. V 2. polovici 13.
stor. dostal južnú prístavbu s apsidou kostol v Sádku. V maďarskom
Zalaszantó sa po pristavaní južnej
lode stal primárny kostol kaplnkou.
Z hľadiska účelu možno uvažovať
nielen o kaplnke, pretože zo stredoveku poznáme aj „kaplnkové“
sakristie s oltárom v závere apsidy.21
Nemožno vylúčiť existenciu podobnej prístavby aj na severe. Severná
loď bola neskorším frekventovaným
pochovávaním prekopaná až po
štrkopieskové podložie a prípadné
staršie situácie sa zničili. Dohodnutá
sonda v severnej sakristii na overenie druhej apsidy sa nerealizovala.
Pri datovaní vychádzame z logiky
stavebnej situácie – za najpravdepodobnejšie považujeme obdobie

Obr. 14. Prezentované murivo z III. etapy pôvodnej severnej obvodovej steny
s úpravou škár pôvodnej fasády, foto: B. Vachová.
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Obr. 15. Vlys z III. etapy v podkroví severnej lode, foto: A. Botek.
začiatku 12. storočia.22
III. etapa (12. storočie)
Došlo k predĺženiu lode kostola
západnou prístavbou v šírke staršej
lode a v dĺžke cca 740 – 760cm,
teda do rozsahu terajšej západnej
steny dvojlodia, čím sa zdvojnásobila plocha lode.(obr.13) Etapa je
jasne odlíšiteľná pomerne pravidelnými tehlami (6 x 12 x 24cm) žltej
až oranžovej farby a ich precíznym
murovaním (rovnomerné škáry vo
všetkých smeroch). Murivo je najlepšie pozorovateľné na podkroví,
kde je evidentné aj SZ nárožie lode
a západný rozsah. Prvotná exteriérová úprava bola škárované murivo
s rozotrenou jemnou sceľujúcou
vrstvou malty a iluzívnym členením
vápennými linkami v šírke škár.23
Zvislé linky nerešpektovali skutočné škáry.(obr.14) Fasáda bola pod
rímsou členená výrazne plasticky –
strieškovým vlysom a šikmým „zuborezom“.
Primárna interiérová úprava bola
0,5 –1cm hrubou omietkou, na ktorej sa zachoval fragment motívu
mandorly nad západnou arkádou
severnej steny kostola. Prístavba
nie je previazaná s murivom I. etapy. V interiéri museli odstrániť staršiu emporu a novú emporu širokú
180cm osadili pri západnej stene

prístavby. Na podkroví je zachovaná primárna korunná rímsa a bol
ponechaný západný štít, ktorý takto
opticky navonok demonštroval styk
oboch etáp. Na základe poznatkov
predpokladáme, že západnú stenu
neodbúrali, ale v nej vylomili prepájacie otvory. Potvrdzuje to nález preomietania zosekanej empory sceľujúcou omietkou z tejto fázy, ktorá
obsahovala aj zvyšky polychrómie.
Rovnako i blok muriva, uložený do
vysekaného lôžka steny I. etapy približne vo výške podlahy zrušenej
empory v mieste západnej steny.
Tento úsek osekaného muriva nemá
sceľujúcu omietku III. etapy a bol asi
pätkou záklenku pre ponechané murivo štítu. Postup je logický aj z hľadiska efektívnosti výstavby a zároveň zamedzil oslabenie murív pri
búraní celej západnej steny. Predpokladáme trojoblúkové prepojenie
lodí s ústupkovo riešenými oblúkmi
podklenutia.
Základy prístavby sú pomerne
plytké, tehlové, precízne murované.
V novodobej chodbe ku krypte pod
presbytériom je vidieť blok muriva
z III. etapy, ktorý sa nachádza blízko nezachovanej primárnej južnej
steny asi 170cm od víťazného oblúka. Hypoteticky môže ísť o základ
lettnera. V murive severnej lode z I.

Poznámky
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etapy sa nachádza vysekané lôžko,
vzdialené tiež 170cm od víťazného
oblúka, vo výške 440cm od súčasnej podlahy, presne nad blokom muriva pod zemou. Možno ho vysvetliť
ukotvením konštrukcie lettnera, alebo aj baldachýnového oltára. Nižšie situácie nie je možné overiť pre
mladšie arkády.
Pre datovanie je najdôležitejší
tvaroslovný faktor plastický vlys –
pílovitý v kombinácii s podperkou
a drobnými ihlancami pod zuborezovým pásom. (obr.15) Jeho vyspelá
forma primäla Z. Váchu k datovaniu
do 30. rokov 13. stor., pričom túto
časť považoval mylne za najstaršiu
časť kostola.24 Z najbližších analógií uviedol z tretiny 13. stor. Čierny
Brod – Hegy, Veľkú Tŕňu a zuborez
rímsy kostola v Šápe (Nová Dedinka). Do polovice 13. stor. sa datuje
i novší nález pílovitého vlysu v Starých Hvězdlicích na Morave.25 Zo
starších možno spomenúť šachovnicový vlys s pílovitým zuborezom
v maďarskom Sajókazi z konca 12
stor. (neskôr v polovici 13. stor. tu
bol aplikovaný pílovitý vlys zovretý
dvojicou zuborezov), kombináciu
pílovitého a oblúčkového vlysu z 2.
tretiny 12. stor. rotundy v Karcsi, zuborez s oblúčikovým vlysom v Szalone (záver 12. stor.). Koncepciou
podobné je utváranie vlysových dekorácií lode i veže kostola vo Veľkej
Tŕni. Ide o rôzne kombinácie oblúčkového a pílovitého vlysu, na veži
zdvojeného, s individuálnym zuborezom na každej fasáde, novšie
datované na koniec 12. stor.26 Jednoduchý pílovitý podstrešný vlys poznáme z poslednej štvrtiny 12. stor.
i z Dechtíc. Vizuálne podobný je pílovitý strieškový vlys s podperkami
tvaru T v Diakovciach, Dražovciach
(12. stor.) a Križovanoch (2/4. 13.
stor.). Vyspelá tvarová kombinácia
vlysu a zuborezu môže mať teda
svoj výskyt už v 12. stor., kam túto
etapu (aj vzhľadom na ďalšie fázy)
datujeme.27

cheologické múzeum Slovenského národného múzea Bratislava – Peter Nagy a
Eva Ďurkovičová, reštaurátorský výskum
začal Vladimír Plekanec, pokračovali Ján
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Mária Smoláková.
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Die ältesten Phasen der Entwicklung
der Kirche von Šamorín/Sommerein
Die mittelalterliche - heute Reformierte
Kirche in Šamorín/Sommerein, im historischen Zentrum des westlichen Teils des
Donauraums, gehört zu den bedeutendsten Denkmälern von Žitný ostrov /der
Großen Schütt. Die restauratorischen
Untersuchungen in den 50er und 80er
Jahren des 20. Jhs. entdeckten entdeckte
eines der bedeutendsten Ensembles mittelalterlicher Malereien an den Wänden
und im Gewölbe des Presbyteriums, zum
Teil auch im Schiff und seinem Gewölbe.

Seine stofflich – räumliche Komposition
ließ erahnen, dass das heutige Aussehen
des Objekts das Ergebnis einer umfangreichen historischen Bauentwicklung ist.
Ohne einer Durchführung fachlicher Untersuchungen konnten sich die Vermutungen nur auf eine visuelle Untersuchung
und formale Analogie stützen. In den Jahren 2014-2015 wurden komplexe Untersuchungen des Denkmals durchgeführt:
architektonisch-historische, restauratorische, archäologische, archivalische sowie auch spezielle dendrochronologische
und petrografische. Die architektonisch-

historische Untersuchung bestimmte bis
in die heutige Zeit 23 Etappen. Die Autoren dieses Beitrags stellen 3 Etappen
näher vor und analysieren verschiedene
morphologische Analogien. Die Wandmalereien werden nicht erwähnt, weil sie
die erwähnten Zeiträume nicht betreffen.
Es gelang die älteste Etappe des Denkmals zu definieren, in der die Kirche ein
einschiffiger Backsteinbau mit einer runden Apsis war. Im gesamten vertikalen
Umfang ist die ursprüngliche nördliche
Umfassungswand erhalten, die im Dachboden gut zu sehen ist. Ihre unteren Teile

717

werden von späteren Arkaden unterbrochen. Eine Nische konnte Bestandteil
einer durchgehenden Paneelierung der
Wand gewesen sein. Über ihr fanden sich
Reste einer überwölbten Empore. Das
Interieur war verputzt und hatte mehrere
Kalkanstriche mit Polychromie-Resten.
Das Exterieur war mit einer dünnen Putzschicht verputzt. Der Umfang der Kirche
stimmt mit vielen Bauten aus dem 9.-12.
Jh. nicht nur in der Slowakei, sondern
auch im benachbarten Mähren, Tschechien und Ungarn überein. Die älteste Etappe der Kirche datieren wir vorläufig ins 11.
Jh. Mit einem gewissen Abstand registrieren wir die Realisierung zumindest einer
lokalen Ausmalung (schwarzes Fragment,
an die Form einer Krone erinnernd). In der

zweiten Etappe (11.-12. Jh.) wurde eine
kürzere Kapelle mit Apsis hinzugebaut;
erhalten ist ein Teil der steinernen Grundmauer. Es ist möglich, dass ein ähnlicher
Zubau auch im Norden entstanden ist,
was sich aber heute nicht mehr feststellen
lässt. In der dritten Etappe wurde die Kirche im Westen verlängert und am Zubau
mit einem Zahnfries versehen, der bisher
irrtümlich als Rest der ältesten Etappe angenommen worden ist. Vom älteren Bau
blieb der Giebel und wir nehmen an, dass
man den zugebauten Teil mit primärem
arkadenartig verbunden hat. Das Exterieur war durch eine sehr dünne Verputzschicht bedeckt. Visuell wurden weiße
Linien als Fugen des Mauerwerks hervorgehoben (vertikal nur illusionistisch).

Die häufigste Analogie zum Zahnfries
sowie ähnlich geformten Friesen finden
sich vorwiegend im 13. Jh., wir erfassen
allerdings ihr Auftreten im weiteren ungarischen Umfeld auch im 12. Jh., in das
wir diese Etappe in Anbetracht der Logik
der weiteren Bauentwicklung datieren.
Die Ergebnisse der Untersuchungen der
Šamoriner/Sommereiner Kirche brachten
umfangreiche Fakten und überraschende
Feststellungen, die unsere Erkenntnisse
verschieben und neue Anregungen in die
Diskussion über die Entwicklung und den
Charakter der Baumaterialien, morphologischen Elemente und Formen bringen.

Abbildungen
Abb. 1. Blick auf die Kirche der Jungfrau Maria in Šamorín/Sommerein von
Nordwesten her, Foto: B. Vachová.
Abb. 2. Grundriss der I. Etappe in der
derzeitigen Situation, Zeichnung: R. Erdélyi.
Abb. 3. Reste der Apsis der I. Etappe
im heutigen Presbyterium, Foto: P. Nagy.
Abb. 4. Vertikaler Umfang des primären
Mauerwerks im Dachgeschoss des Nordschiffes, Foto und Bearbeitung: R. Erdély.
Abb. 5. Verlauf der Unterwölbung der
primären Empore, Foto: B. Vachová.
Abb. 6. Primäre Nische in der ehemaligen nordwestlichen Ecke, Foto: A. Botek.

Abb. 7. Tiefensonde über der Rückseite der Nische, Foto: P. Pauliny.
Abb. 8. Sekundär verwendeter Backstein aus der I. Etappe in der Grundmauer
des Presbyteriums mit einem Fragment
polychromierten Verputzes, Foto: P. Pauliny.
Abb. 9. Schichtenaufbau der Grundmauer aus der I. Etappe, Foto: P. Nagy.
Abb. 10. Grundriss der II. Etappe in
der derzeitigen Situation, Zeichnung: R.
Erdédlyi.
Abb. 11. Teil des Fundaments des Zubaus der Apsis der II. Etappe im Exterieur,
in der südöstlichen Ecke, Foto: A. Botek.
Abb. 12. Fortsetzung des Fundaments

der Apsis der II. Etappe im Interieur des
Presbyteriums, Foto: P. Pauliny.
Abb. 13. Grundriss der III. Etappe in
der derzeitigen Situation, Zeichnung: R.
Erdélyi.
Abb. 14. Präsentiertes Mauerwerk aus
der III. Etappe der ursprünglichen nördlichen Umfassungsmauer mit Gestaltung
der Fugen der ursprünglichen Fassade,
Foto: B. Vachová.
Abb. 15. Flies aus der III. Etappe im
Dachgeschoss des Nordschiffes, Foto: A.
Botek.
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