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Benediktíni v Trnave v stredoveku. Fikcia alebo skutočnosť?

stredovekej štruktúre uhorských mestských sídel patrila
Trnava k najprednejším mestám, čo
súviselo nielen so starou sídliskovou tradíciou siahajúcou už do preduhorských čias (9. – 10. storočie)1
a s významnou nadregionálnou
trhovou funkciou tunajšieho sídliska, ale najmä s faktom, že Trnava
sa už od prelomu 10. a 11. storočia
stáva jedným z rezidenčných sídiel
uhorských panovníkov.2 Práve takáto hospodárska a mocensko –
spoločenská funkcia Trnavy mala
za následok, že sa začala pomerne
skoro pretvárať na sídlisko urbánneho typu, a to úplne medzi prvými
sídliskami takéhoto druhu v rámci
celého Uhorského kráľovstva. Celý
proces zavŕšilo udelenie výsadnej
listiny pre komunitu tunajších obyvateľov a hostí v roku 12383, čo je
dodnes najstaršia v origináli zachovaná privilegiálna listina pre mestské sídlisko nielen na území Slovenska, ale aj v bývalom Uhorskom
kráľovstve. Význam trnavského
sídliska v tomto období akcentuje aj
tá skutočnosť, že už v priebehu 13.
storočia sa stala sídlom viacerých
rehoľných komunít a zariadení –
okrem staršej johanitskej rehole, to
boli najmä rehoľa bratov kazateľov
(dominikáni) a františkánska rehoľa
v oboch svojich odnožiach – mužskej (minoriti) a ženskej (klarisky).
Vo výklade starších dejín Trnavy sa
však v doterajšom historiografickom
bádaní objavuje aj pomerne často
diskutovaná téma prítomnosti benediktínskej rehole v počiatkoch protomestského osídlenia Trnavy. Na
základe istej staršej tradície, o ktorej sa ešte osobitne zmienime, sa
benediktínske kláštorné zariadenie
predpokladá práve v priestore neskoršieho františkánskeho Kláštora
sv. Jakuba. S týmto predpokladom
– zohľadňujúc staršie publikované
názory – pracujú všetky dôležité
monografie o dejinách mesta, ba
dokonca aj najnovšie z rokov 1988
a 2010.4 Okrem archeologických
východísk, známych už od 30. rokov
20. storočia, sa za dôležitý argument
staršieho kláštorného objektu, ktorý
mal predchádzať františkánom, pokladala aj samotná atypická poloha
kláštora a jeho zaradenie do inak
pravidelného tvaru mesta vytýčeného mestským opevnením. Práve
v opevnení sa v priestore kláštora

objavuje istá tvarová anomália. Jej
interpretácia sa opiera o predpoklad existencie kláštorného zariadenia, ktoré predchádzalo výstavbe
mestského opevnenia, a ktoré tak
údajne bolo pri stavbe napokon rešpektované. Teba však upozorniť, že
práve v tomto priestore sa nachádza mierna terénna vyvýšenina, na
ktorej bol Kláštor sv. Jakuba vystavaný, a tak sa skôr zdá, že hradobná línia kopírovala práve tento geografický tvar reliéfu a nie majetkové
nároky kláštora, pretože ani anomália pravidelnosti hradobnej línie
nie je až taká výrazná, aby svedčila
o majetkovom prospechu kláštora.
Keď v roku 1938 z iniciatívy
mestskej rady vyšiel rozsiahly zborník „Trnava 1238 – 1938“, venovaný
700. výročiu udelenia mestských
výsad, obsahoval aj príspevok Antonína Loubala, ktorý ako prvý publikoval archeologické nálezy z bezprostredného okolia Kostola sv.
Jakuba. Tie pozostávali z cintorína,
karnera a naň nadväzujúceho muriva, siahajúceho až pod loď samotného kostola,5 z čoho bolo zrejmé,
že sú to zvyšky objektu staršieho,
ako je samotný Kostol sv. Jakuba.
V tom istom zborníku potom Ján
Pöstényi publikoval tézu, podľa ktorej Kláštoru sv. Jakuba, patriacom
františkánom, predchádzalo benediktínske opátstvo,6 čo neskoršia
literatúra prevažne akceptovala.
Odlišný názor zaujal Ján Hudák,7
ktorý síce prijal myšlienku existencie benediktínov Trnave, no ich
kláštor predpokladal pri Kostole sv.
Jána Krstiteľa. Tomu však oponoval
Michal Slivka,8 ktorý pri sv. Jánovi
Krstiteľovi naopak identifikoval rytiersku (pravdepodobne johanitskú)
rehoľu a samotnú prítomnosť benediktínov v Trnave vylúčil. Negatívne sa k prítomnosti benediktínov
v Trnave (s lokalizáciou pri Kostole
sv. Jakuba) v roku 1998 vyjadrili aj
Gabriela Kvetanová a Ivan Staník9
a v roku 2014 napokon odmietol
lokalizovať benediktínov k sv. Jakubovi najnovšie aj Martin Neuman.10
Toľko, pokiaľ ide o slovenskú historiografiu. Pokiaľ ide o maďarskú
historiografiu, tu treba konštatovať,
že o existencii benediktínskej rehole
v Trnave vôbec neuvažuje.11
Okrem archeologických východísk, o ktoré sa opiera jestvujúca
literatúra, však jestvuje aj písomná

tradícia, udržiavaná v prostredí františkánskeho konventu zo začiatku
18. storočia (1717). Tá zdôrazňuje,
že františkánsky Konvent sv. Jakuba bol pôvodne opátstvom, ktoré
v roku 1360 daroval františkánom
kráľ Ľudovít I.,12 čo sa vo františkánskej literatúre potom interpretovalo
ako opátstvo benediktínskej rehole.13
Údaj samotný je nepresný, pretože
v Kláštore sv. Jakuba boli františkáni celkom určite už v roku 1313, čo
dosvedčuje testament magistra Egida, vyhotovený gvardiánom Rolandom a trnavským farárom Jurajom
priamo v kláštore františkánov (in
domo fratrum minorum, videlicet ad
sanctum Jacobum).14 Údaj o existencii staršieho kláštora, ktorý patril
pôvodne inej reholi, a ktorý trnavskí
františkáni len sekundárne prevzali
údajne až od kráľa Ľudovíta I., sa
stal súčasťou záverov tzv. trnavskej
synody z roku 1629, ktorej predsedal ostrihomský arcibiskup kardinál
Peter Pázmaň.15 A práve rok 1629
je tak najstarší známy zdokumentovaný doklad o uvedenej tradícii,
zachovávanej priamo vo františkánskom konvente.
Ako vidno z načrtnutých názorov, benediktínska tradícia je v Trnave skutočne prítomná minimálne
od prvej polovice 17. stor., keď už
je písomne zachytená, no má nepochybne ešte starší pôvod. Základná
otázka preto znie, do akej miery tu
máme do činenia s hodnovernosťou
tejto tradície, a či skutočne v Trnave
boli v stredoveku usídlení benediktíni. Ak by to bola pravda, stavalo by
to Trnavu do skutočne pozoruhodného svetla, pretože by išlo už o tretiu rehoľu a štvrtý kláštor, pôsobiaci
v meste, čo je výnimočné aj v európskom meradle. K téme samotnej
však prinášajú veľmi dôležité údaje
aj stredoveké písomné doklady.
V trnavskom mestskom archíve
sa totiž nachádza pozoruhodný dokument,16 ktorý sa svojím obsahom
vzťahuje na trnavský stredoveký
špitál, pričom odráža dôležité udalosti z jeho najstarších dejín. Bol vyhotovený v roku 1490 mestským pisárom Bartolomejom Steffelom, neskôr mestským notárom,17 a to na
základe starších záznamov. Neskôr
bol aktualizovaný ďalšími mestskými pisármi až do roku 1528. Z obsahového hľadiska ide primárne o súpis majetkov špitála pod mestskou
13

správou. Začína preto opisom majetkového stavu v čase, kedy prešli
tieto majetky a spolu s nimi aj správa špitála definitívne pod mestskú
kuratelu. Podľa tohto dokumentu totiž špitál pôvodne nebol mestským
zariadením, ale bol rehoľnou inštitúciou pod správou benediktínskej
rehole. Na jej čele stál prior – benediktínsky mních Mikuláš, ktorý sa
dostal do sporu s mestom. Zažaloval totiž pred súdom ostrihomského
vikára a nitrianskeho archidiakona
Tomáša (teda išlo o kompetenciu
cirkevného súdnictva) a trnavskú
mestskú radu na čele s richtárom
Eberhardom Modrerom z defraudovania, zničenia a násilného zabratia
špitálskych majetkov. Tie sa pritom
aj podrobne vymenúvajú. Tak sa
dozvedáme, že mešťania do základov zničili špitálsky mlyn s tromi (!)
kolesami, nachádzajúci sa v meste
na rieke Trnávka, ďalej zničili aj špitálske kúpele, ležiace pri farskom
kostole, tiež domy a poľnosti so
záhradami poddaných špitála, a to
v počte 72 poddanských usadlostí
v predmestí mesta. Mestská rada
dala tunajšie obydlia zbúrať a ľudí
presťahovať do mesta, pričom zeme
zabrala pre svoje potreby. Z menších majetkov sa uvádzajú držba
domu v meste, ktorý benediktíni
prenajímali mešťanom za ročný prenájom vo výške jednej libry nových
denárov. Dom získal špitál na základe testamentárneho odkazu, no aktuálny prior, ako aj jeho predchodcovia sa ho snažili predať, čo však
vytrvalo blokovala mestská rada. Tá
tiež za posledné obdobie desiatich
rokov (teda od roku 1414) ani nedovoľovala priorátu poberať uvedený
nájom. Ďalší z domov v meste, ktorý patril špitálu, a z ktorého mal mať
priorát ročný príjem vo výške osemdesiat denárov, obsadil pre svoje
potreby vitrikus (kostolný otec) špitála mešťan Rudel, ktorý bol členom
mestskej rady už od roku 1422.18
Ten pre seba zabral aj špitálsku
záhradu, ďalej stopäťdesiat sudov
vína, ktoré na základe testamentov
mali plynúť špitálu z rozličných viníc. Špitálu mestská rada odoprela
aj vyplácať príjem za akési poľnosti,
z ktorých sa malo na základe testamentu zabezpečiť, aby každý deň
horeli v špitálskom kostole tri lampy.
Podobným spôsobom mesto blokovalo aj viaceré ďalšie testamenty trnavských mešťanov, z ktorých mala
špitálu patriť jedna tretina všetkých
testovaných prostriedkov. Napokon
mešťania kostolu odobrali aj pozlátený kalich a kríž. Celková škoda
na majetku tak dosiahla sumu viac
4
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ako štyri tisíc zlatých, ktorých náhradu prior Mikuláš požadoval súdnou
cestou od mesta.19
Doterajšia literatúra uvedený
súpis škôd a majetkov trnavského
špitála pokladala za opis situácie
z doby okolo roku 1490 a neskôr,
keďže sa ďalšími správcami ešte
aktualizoval, a to až do roku 1528,
ako sa už spomenulo. Z údajov, ktoré opis obsahuje, najmä menoslovu
mestskej rady a richtára Erharda
Modrera, obvinených zo zničenia
majetkov, však vyplýva, že uvedené udalosti sa neudiali v roku 1490,
ale už v roku 1424, s čím korešponduje aj pôsobenie nitrianskeho archidiakona a vikára ostrihomského
arcibiskupa Tomáša.20 Rok 1424
je teda rokom, kedy trnavský špitál stratil svoje rozsiahle majetkové
zázemie v prospech mesta, ktoré
prevzalo aj jeho správu, čo malo za
následok, že tunajší benediktínsky
priorát zanikol.
Súpis z rokov 1490 až 1528 obsahujúci údaje z roku 1424 je však
dôležitý aj preto, že spoľahlivo dokladá nielen benediktínsku správu
špitála ako osobitného priorátu rehole, ale aj patrocínium, ktoré bolo
zdvojené – samotný špitál aj s kláštorom niesol patrocínium sv. Kríža,
no kostol bol zasvätený sv. Helene.
Obe patrocínia spolu úzko súvisia a celkom zreteľne ukazujú na
predbenediktínsky pôvod a sú skôr
príznačné pre rytierske rehole. To
konštatovali už aj viacerí historici,21
aj keď poznali pritom len dodnes
zachované patrocínium sv. Heleny.
Je naozaj pravdepodobné, že tu
skutočne pôvodne išlo o špitálske
zariadenie niektorej z rytierskych
reholí, ktorá v Trnave (zrejme do
roku 1238) pôsobila.
Veľmi dôležitý doklad o pôvodne
kláštornom zariadení trnavského
špitála prináša aj listina asi z roku
1507, kedy trnavský farár Štefan
Taschner s asistentmi, na žiadosť
Ostrihomskej a Nitrianskej kapituly
zaznamenali výsledok vyšetrovania
vykonaného medzi obyvateľmi Trnavy, Bučian, Trakovíc a Brestovian
o názve, majetkovej príslušnosti
a desiatkovej povinnosti akéhosi
majera v blízkosti Trnavy a Bučian.
Svedkovia dosvedčili, že uvedený
majer sa nazýva Mníšske – predium
monachorum / Monachale (dnes
Veľký dvor) a patrí do majetku trnavského špitála, ktorému obyvatelia Bučian ročne vyplácali za jeho
užívanie cenzus sedemnásť solidov
a desať viedenských denárov. Podľa svedectiev by sa naň nemala
vzťahovať žiadna desiatková povin-

nosť, hoci v ostatnom roku boli obyvatelia Bučian nútení k plateniu desiatkov Ostrihomskej kapitule aj za
tento majer, keď bol započítaný medzi desiatky Trnavy. Svedkovia tiež
potvrdili, že Nitrianska kapitula tu
nemala žiadne práva, čo bol vlastne
hlavný predmet sporu.22 Tento doklad je inak veľmi dôležitý, pretože
uchováva spomienku na to, že trnavský špitál mal pôvodne skutočne
monastickú organizáciu (priorát).
Dôležitá je však aj otázka, pod
ktorý z uhorských benediktínskych
kláštorov organizačne patril trnavský priorát. Odpoveď by mohol nepriamo naznačovať jeden zo záznamov v spomenutom registri z roku
1490 obsahujúcom údaje z roku
1424. Dozvedáme sa z neho totiž,
že jedným z významných beneficientov tunajšieho priorátu a špitálu
bol aj menom neuvedený opát kláštora v Hronskom (Svätom) Beňadiku, ktorý trnavským benediktínom
poručil pomerne veľkú čiastku stoštyridsať zlatých. Celá záležitosť sa
zaiste realizovala len niekedy pred
rokom 1424, teda v čase, keď trnavský špitál spravovali benediktíni.
Tento údaj by mohol naznačovať, že
práve pod kláštor v Hronskom (Svätom) Beňadiku patrili aj „trnavskí“
benediktíni.23 Nešlo by o výnimočnú
situáciu, pretože vieme, že v uvedenom období patril pod správu hronskobeňadického opátstva aj benediktínsky kláštor v inom mestskom
sídlisku, a to v Prievidzi. Tunajší
kláštor dal vybudovať uhorský palatín Leustach z Jelšavy niekedy
v rokoch 1396 až 1397 a zveril do
správy celestínom, ktorí boli odnožou benediktínskej rehole. Samotný
kláštor ďalej palatín organizačne
podriadil opátstvu v Hronskom Beňadiku. Mnísi – celestíni však kláštor zdefraudovali a v roku 1411 aj
opustili a tak jeho správu prevzalo
priamo hronskobeňadické opátstvo,
čo trvalo až do roku 1426. V tomto
roku sa v opustenom kláštore (a so
súhlasom benediktínov) usídlili karmelitáni pôvodom z Prahy, ktorých
z ich domovského kláštora vyhnali
husiti a tak boli nútení hľadať azyl
až v Uhorskom kráľovstve.24
Napokon je ešte dôležité stručne
povedať, čo bolo príčinou tak výrazného konfliktu medzi mestom a trnavským špitálom. Príčina tkvie –
ako vidieť zo súpisu – v rozsiahlom
majetkovom zázemí kláštora, ktoré
v tejto veľkosti (najmä sídlisková
aglomerácia v rozsahu sedemdesiatdva usadlostí s poľnosťami a záhradami v predmestí), museli byť
veľmi významným dôvodom spo-

rov. Trnava prechádzala v druhej
pol. 14. stor. významnou premenou, v rámci ktorej sa posilňovali jej
pozície vo všetkých oblastiach, no
najmä v samospráve (v cirkevnej
i svetskej) a majetkovom zázemí.
Majetky, ktoré dovtedy boli v držbe
viacerých vlastníkov, najmä potomkov pôvodných lokátorov Trnavy
z 13. stor., sa práve v tomto období
dostávajú pod priamu hospodársku správu mestského magistrátu.
Je veľmi pravdepodobné, že práve
s takouto situáciou súvisel aj spor
mesta so špitálom, pretože o jeho
majetkových akvizíciách (vzhľadom
na jeho rozsah a kompaktnosť) sa
možno domnievať, že je veľmi starého pôvodu. Špitál mal úzky súvis
s formovaním Trnavy a budovaním
tunajšieho sídliskového a mocenského zázemia mesta po tatárskom
vpáde.
Ako totiž vidieť z podrobnej analýzy formovania mesta Trnavy v 13.
stor., benediktínska inštitúcia špitálnictva v Trnave súvisí s počiatkami
budovania prvotného mestského
zriadenia v mestskej aglomerácii,
ktorá sa utvára v priebehu druhej
pol.13. stor. Vybudovanie špitála
nepochybne súvisí s aktivitou lokátorskej dynastie po tatárskom páde,
pretože práve špitál sa stal fundáciou jednej z dvoch vetiev tohto
trnavského rodu (reprezentovanej
v najstaršej generácii komesom
Herbordom a jeho synom Jenslinom). Bol to kontrapunkt k fundačnej aktivite druhej rodovej vetvy,
ktorá sa označovala šľachtickým
predikátom podľa držby Modranky
„de Mogerdorf„ (Modrankovci, Mogerdorferovci). Vieme totiž pomerne
presne, že táto druhá rodová línia
sa postarala o etablovanie sa dominikánskej rehole v meste a bola
aj patrónom tunajšieho kláštora,
čo vyplýva z toho, že tento kláštor
obhajoval majetkové záujmy šľachticov z Modranky, ba jeden z členov
rodu, Henrich, bol istý čas (v 40. rokoch 14. stor.) aj priorom trnavského dominikánskeho kláštora.25
Toto sú dôležité informácie, ktoré vysvetľujú aj pôvod trnavského
špitála a jeho majetkové zázemie. Najvýznamnejším bol práve
rozsiahly sídliskový majetok za
mestskými hradbami. Práve tento
majetok je kľúčový pre poznanie
informácie, že za fundáciou špitála
a priorátu benediktínov stál najskôr
komes Herbord a jeho potomkovia,
pretože túto sídliskovú aglomeráciu možno na základe podrobných
sídliskových a majetkových pomerov v rámci trnavského chotárne-

ho územia stotožniť so zaniknutým
sídliskom, ktoré bolo pozostatkom
po rozsiahlom majetku Parná. Ten
pritom vystupuje v prameňoch už
od 13. stor. až do roku 1364, kedy
sa spomína posledný raz ako sídlisko obývané Trnavčanmi.26 Zem
Parná totiž pôvodne predstavovala
rozsiahly majetkový komplex s centrálnym sídliskom s kostolom Panny
Márie v dnešnom Bielom Kostole. Časť z nej – dvanásť popluží aj
s dedinou Biely Kostol – daroval
Trnavčanom už v roku 1244 kráľ
Belo IV.27 Tento majetok sa v skutočnosti ale nikdy nestal mestským
majetkom, pretože ho ako svoj súkromný majetok prevzal pre seba
a svojich potomkov komes Herbord, brat najstaršieho po mene
známeho trnavského richtára komesa Hencha (ten si zase zabral
Modranku – došlo teda k akémusi
prerozdeleniu základných majetkov
v rámci rodu).28 Pred rokom 1270
časť z tejto „trnavskej Parny“ (asi
v rozsahu 3 popluží aj s dedinou
Bielym Kostolom, vtedy nazývanou
Kostolná Parná) totiž Herbord súkromne predal šľachticom z Lefantoviec, no zvyšok Parnej si podržal
aj naďalej.29 Táto trnavská (Herbordova) Parná tak ležala medzi Bielym Kostolom a dnešnou Trnavou
a v trnavskom prostredí dostala
pomenovanie Nová Ves. Prvýkrát
sa spomína už v roku 127030 a ako
nové sídlisko bola vybudovaná len
nedávno predtým. Na tomto mieste treba upozorniť, že dedinu Nová
Ves nemožno stotožňovať s iným
sídliskom Trnavčanov známym ako
Nova Civitas – Nové Mesto, pretože
v tomto prípade vieme presne, že
tu išlo o dedinu Horné Lovčice, ako
o tom prináša priame svedectvo trnavský farár Václav v roku 1471.31
Nové Mesto vzniklo na majetku
„Scyl“, ktoré v roku 1280 daroval
kráľ Ladislav IV. Trnavčanom, aby
rozšíril ich chotár. Súčasne tunajším
obyvateľom, i tým, ktorí sa sem mali
v budúcnosti prisťahovať, daroval
rovnaké výsady, ako mali obyvatelia mesta,32 čím sa títo sami stali
(novými) mešťanmi a ich sídlisko
dostalo pomenovanie Nové Mesto.
Nová Ves sa teda spomína skôr (už
v roku 1270) ako darovanie neskoršieho majetku Nového Mesta.
V roku 1424 však táto Nová Ves
nezanikla celá, ale jej pokračovaním
sa stala súčasná lokalita Kamenný
mlyn. Mlyn zničenej dediny si totiž
v tomto roku zabral pre seba (ako
najhodnotnejší majetok) samotný
trnavský richtár Erhard Modrer. Vidno to z toho, že keď v roku 1439 Er-

hard spísal svoj závet, poručil v ňom
svojmu synovi Pavlovi a manželke
Anne okrem vlastných majetkov
v meste aj tento Kamenný mlyn.33
Z uvedeného vyplýva, že samotný
objekt Kamenný mlyn siaha hlboko
pred rok 1424 a bol nepochybne vybudovaný už koncom 13. stor.
Veľmi dôležitou otázkou je však
aj to, kedy došlo k usídleniu benediktínov v Trnave a prevzatiu
tunajšieho špitálu. Keďže najnovší
architektonicko – historický výskum
Ivana Gojdiča potvrdzuje pôvod
dodnes stojaceho špitálskeho kostola už do poslednej štvrtiny 13. storočia,34 treba do tejto doby klásť aj
fundáciu samotného benediktínskeho priorátu a jeho majetkové akvizície. Do majetku trnavského špitála
sa tak dedina Nová Ves mohla dostať už v tomto období, a to zrejme
priamo od Herborda, potom, čo sa
uskutočnil predaj Bieleho Kostola
Lefantovskovcom (teda okolo roku
1270). Zrejme práve komesa Herborda treba považovať za fundátora
benediktínskeho kláštora pri špitáli.
No mohlo sa tak stať aj neskôr, na
základe Herbordovho testamentárneho odkazu, alebo niektorého z
jeho potomkov. V tom prípade asi
treba najskôr uvažovať o tom, že
išlo o závet posledného člena tejto vetvy rodu, pretože okrem Herborda, jeho syna Jenslina a vnuka
Jána, ďalšie generácie tejto rodovej
línie už nie sú známe (na rozdiel od
prvej rodovej línie z Modranky, ktorá v Trnave prežila celý stredovek).
Takéto darovanie zrejme mohlo byť
napokon aj príčinou konfliktu medzi
špitálom a mestskou radou, ktorá
sa pokladala za prirodzeného dediča majetkov lokátorskej dynastie
na mestskom teritóriu. Vieme totiž,
že na základe akéhosi bližšie neznámeho majetkového vyrovnania
s „modranskou“ vetvou lokátorskej
rodiny prešla aj dedina Modranka
niekedy v pol.14. stor. (pred rokom
1347) do skutočného vlastníctva
mesta.35 Celkom určite sa pritom
mešťania po svojej emancipácii usilovali získať aj majetky druhej vetvy
lokátorskej rodiny, ležiace na trnavskom teritóriu. Držba „trnavskej“
Parnej, dediny Novej Vsi so špitálom sv. Kríža je azda vysvetlením aj
toho, prečo táto dedina inak vôbec
nefiguruje medzi poddanskými majetkami v účtovnej knihe mesta, zachovanej od roku 1394, hoci ostatné
poddanské dediny sa tam dôsledne
evidovali a aj Nové Mesto. Jej príjmy totiž neboli príjmom mestskej
pokladnice, ale patrili trnavskému
špitálu a tunajšiemu benediktínske-
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mu kláštoru. V evidencii mestských
príjmov však nevystupuje ani po
roku 1424, a to z dôvodu, že vlastná
dedina bola mestskou radou násilne
fyzicky zlikvidovaná, nebola teda už
naďalej zdrojom žiadnych feudálnych príjmov mesta. K okolnostiam
samotnej lokácie benediktínov tiež
treba ešte dodať, že v tomto prípade
sa opakovala podobná situácia ako
v prípade lokácie dominikánov, ktorá bola v kompetencii „modranskej“
vetvy lokátorského rodu. V oboch
prípadoch sa fundácie uskutočnili na
miestach starších cirkevných objektov – kláštorov, ktoré boli pôvodne
v správe križovníkov (johanitov ?),
no zrejme už po tatárskom vpáde

zostali opustené, pretože trnavskí
križovníci presunuli postupne ťažisko pôsobnosti z Trnavy do Malženíc.36 Teda podobne, ako došlo
k prerozdeleniu majetkov a správy
Trnavy medzi obe vetvy lokátorského rodu, aj v oblasti cirkevného
života v rodiacom sa meste došlo
k akoby prerozdeleniu „sféry vplyvu“
fundovaním vlastných kláštorných
komunít. To zabezpečovalo vyvážený a rovnocenný vplyv predstaviteľov oboch vetiev rodu na život
v meste a zabraňovalo prípadným
konfliktom.
Záverom teda možno konštatovať, že príklad trnavskej benediktínskej tradície je dôležitou ukážkou

toho, aký význam má tradícia samotná v historickom výskume a je
jej veľmi dôležitým historickým prameňom. Jej dôkladná analýza nám
dáva nielen pozitívnu odpoveď na
základnú otázku, položenú už v nadpise tohto príspevku, no podstatným
spôsobom tiež dopĺňa naše poznatky o najstarších dejinách Trnavy.
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Die Benediktiner in Trnava/dt. Tyrnau.
Fiktion oder Tatsache?
Die Anwesenheit der Benediktiner in
der ältesten (mittelalterlichen) Geschichte
Trnavas war zumindest seit dem 17. Jh. in
ihrer Auslegung vorhanden. Auf wissenschaftlich wurde sie erst im 20. Jh. vorgenommen, konkret anlässlich der 700sten
Wiederkehr der Verleihung der Privilegien
an die Einwohner und ihre Gäste durch
König Bela IV. Seit dieser Zeit befassten
sich alle in Trnava tätigen relevanten Insititutionen und Forscher mit dieser Frage.
Die meisten Forscher akzeptierten das
Thema wegen vorhandener Tradition.
Die Tradition situierte die Benediktiner
in den Raum des späteren Franziskanerklosters des hl. Jakobus, was nicht nur
durch das Patrozinium, sondern auch
durch die Interpretation mancher archäologischen Situationen unterstützt worden
ist. Eine detaillierte Analyse zeigte, dass
der Benediktinerorden in Trnava tatsächlich im Mittelalter gewirkt hat, allerdings

86

nicht bei der Franziskanerkirche, sondern
beim Spital zum Heiligen Kreuz mit der
Kirche der hl. Helena. Die Anwesenheit
der Benediktiner bei dieser älteren (sircheren Kreuzzug-Institution des Spitals)
reicht wahrscheinlich bereits in das letzte
Viertel des 13. Jh. zurück und hängt mit
den Anfängen und der Formulierung der
Privilegien in der Zeit nach dem Einfall
der Tartaren zusammen. Es ging um die
Fundamentierung einer Richterfamilie
(Bürgermeister), resp. um einen der beiden Zweige einer Familie als Gegenteil
zu einem anderen Familienzweig, der zur
Niederlassung des Dominikanerordens
wurde. Auch in diesem Fall ließen sich
die Dominikaner bei einem älteren Objekt nieder, das (ähnlich als Spital) eine
Institution der Kreuzritterorden gewesen
war. Es geht hier um das gleiche Schema. Die Benediktiner erwarben im Verlauf
des 13.-14. Jh. verhältnismäßig umfangreiche Besitztümer, weshalb sie im ersten
Viertel des 15. Jh. in Konflikt mit der Stadt

gerieten. Das Ergebnis war die Beschlagnahme des Eigentums der Benediktiner
und 1424 des Priorats des Spitals selbst
unter Richter(Bürgermeister) Erhard
Modrer und anschließend der Abzug der
Benediktiner aus der Stadt. Den Benediktinern ist es auch in einem nachfolgenden
Prozess, den der Gerichtsvikar des Graner (Ostihom) Erzbischofs leitete, nicht
gelungen das umzukehren. Die Institution
des Spitals wurde säkularisiert und wurde zu einer städtischen Einrichtung unter
direkter Verwaltung des Stadtrates. Das
einzige bis heute sichtbare Zeichen der
Anwesenheit der Benediktiner in Trnava
ist die Bezeichnung des Maiers Mníšske,
der daran erinnert, dass es sich um einen
ursprünglichen Besitz der Trnavaer Benediktiner handelt, der zu ihrem Priorat gehört hatte.

Radoslav Ragač
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alianskej komunite žijúcej v ranonovovekej Trnave zatiaľ nebola až na výnimky venovaná väčšia pozornosť.1 Ojedinelí talianski
návštevníci sa v Trnave síce vyskytovali už v stredoveku, konkrétne
stopy ich trvalého pôsobenia však
doposiaľ nepoznáme. V priebehu
16. storočia sa v ekonomicky prosperujúcej, národnostne a nábožensky rôznorodej Trnave, meniacej sa zo stredovekého mesta na
renesančnú metropolu, postupne
natrvalo usadila menšia talianska
komunita. Do opevneného mesta
ich priťahovali najmä dobré ekonomické možnosti, kultúrne vyspelé
prostredie a relatívna bezpečnosť.
Arcibiskupov dvor, ostrihomská
kapitula,2 mešťania a šľachta, ktorí
utiekli pred Turkami z juhu Uhorska
totiž v prvej polovici 16. storočia výrazne zvýšili ekonomický, sociálny a
kultúrny potenciál mesta. V Trnave
sa v tomto období zároveň usadili aj
viaceré popredné uhorské magnátske rody, ktoré rovnako disponovali
potrebným finančným kapitálom pre
rôznorodé donátorské aktivity. Tieto
najmä stavebné a umelecké podujatia boli významnou zložkou ich reprezentácie. Obživu si tak v meste
mohli nájsť aj početní remeselníci,
umelci, vzdelanci a obchodníci.3
Trnavská talianska komunita sa
začala formovať v období krátko po
bitke pri Moháči (1526). Jej prvých
členov zrejme tvorili talianski mešťania, ktorí utiekli pred tureckou hrozbou z Budína, Pešti a Ostrihomu.4
Už v roku 1546 Krištof Italus predáva svoj trnavský dom, jeho brat(?)
Benedikt, zachytený so slovenským
tvarom priezviska Pywowazczy,
v tomto období žil v Lopašove.5
V roku 1548 je v Trnave doložený aj
murársky majster Jakub - Jacobus
Magister paumayster.6 Postupne
členovia trnavskej talianskej komunity začali prenikať aj do mestskej
samosprávy. V roku 1579 bol napríklad trnavským mestským kapitánom Matúš Olaz (maď. Vlach,
Talian).7 Koncom 16. storočia sa
jednotliví talianski imigranti usádzali
aj v okolitých obciach. V roku 1599
je napríklad v blízkom Cíferi doložený Petr Wlach, ktorý tam došiel
v predchádzajúcom roku. Vtedy vyšetrovali za krádež Wlacha Jakuba
Kanzel.8 Postupne sa v priebehu
16. – 17. stor. v Trnave prechod-

Príspevok k dejinám ranonovovekej talianskej
komunity v Trnave
ne alebo nastálo usadili aj viacerí
talianski obchodníci.9 Kuriozitou
zrejme zostane zatiaľ menom neznámy trnavský taliansky obchodník
s pomarančmi (?), doložený v roku
1641.10 Ojedinele poznáme aj konkrétne údaje o obchodných vzťahoch trnavskej talianskej komunity
s členmi komunít z iných uhorských
miest. Napríklad známy banskobystrický murársky majster talianskeho
pôvodu Jakob Dipauli mal v roku
1636 v Trnave finančné záväzky.11
Formovanie talianskej komunity
v Trnave
V druhej polovici 16. stor. sa talianska komunita žijúca v Trnave
začala postupne formovať a emancipovať. Komunita si v tomto období
kvôli duchovným potrebám jej čle-

nov vytvorila vlastné katolícke náboženské bratstvo Božieho Tela. Najdôležitejším dokladom jeho existencie je sťažnosť z roku 1585, adresovaná kráľovskému miestodržiteľovi,
biskupovi Štefanovi Radéciovi, ktorá sa zachovala v mestskom archíve. Túto sťažnosť v mene komunity
napísal františkánsky páter Albert,
stojaci na čele bratstva.12 Podľa
uvedenej žiadosti sa talianska komunita združovala okolo františkánskeho konventu. Vo františkánskom
kláštornom kostole sa nachádzalo
aj jej súkromné pohrebisko – locus
sepulturae, schválené dokonca aj
kráľovským komisárom. Zrejme išlo
o kostolnú kryptu, ktorú si talianska
komunita stavebne upravila pre
svoje účely. Pri vzniku komunity hral
podľa svedectva rozhodujúcu úlohu

Obr. 1. Spodná časť Mestskej veže, ktorá je dielom talianskeho majstra Jakuba
Muratora, ilustračné foto: M. Kazimír.
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trnavský františkánsky páter Matej.
Podľa spomínaného svedectva sa
talianska komunita, ktorú vyhnala
z rodnej krajiny nepriaznivá situácia, necítila v meste komfortne a jej
členovia sa cítili byť ostatnými netolerantnými Trnavčanmi diskriminovaní a utláčaní a aj preto mali žiť
v chudobe. Sťažovali sa, že sa tak
deje aj napriek ich nesporným zásluhám o mesto. Konkrétne v sťažnosti uvádzali napríklad vydláždenie
františkánskeho kláštorného kostola
štvorcovou kamennou dlažbou, či
vybudovaný múr pri mestskom špitáli v hodnote 300 zlatých. Kráľovský miestodržiteľ sa uvedenou sťažnosťou zaoberal a po jej prerokovaní svojim mandátom vyzval mestskú
radu Trnavy, aby sa zlou situáciou
talianskej komunity zaoberala a vyriešila ju. Odpoveď Trnavy na túto
žiadosť nepoznáme a spomínaný
mandát miestodržiteľa zrejme bez
konkrétnej reakcie mesta skončil
v mestskom archíve.
Kamenári, murári a iní príslušníci talianskej komunity v Trnave
v 16. – 18. storočí
Osobitne citeľná bola v novovekej Trnave prítomnosť kamenárskych a murárskych majstrov talianskeho pôvodu, ktorí si našli uplatnenie pri stavbách a rekonštrukcii
objektov v módnom renesančnom
a neskôr barokovom slohu. Okrem
pomerne známych Giulia Ferrariho
a Pietra Spazza13 sa v archívnych
dokumentoch stretávame s desiatkami ďalších, väčšinou takmer neznámych talianskych majstrov, ktorí
sa v Trnave prechodne alebo natrvalo usadili. Najmä v 16. stor. trnavské stavebníctvo zažívalo nebývalý
boom a lákalo usadiť sa v meste
početných murárskych a kamenárskych majstrov.14 V ranonovovekom období sa o služby trnavských
murárskych, kamenárskych a tehliarskych majstrov15 pomerne často
uchádzali aj okolité mestá a mestečká. Napríklad v roku 1573 požiadal
seredský richtár Blažej Ságy mesto
Trnavu o vyslanie kamenárov
a tehliarskych majstrov na stavbu.16
V roku 1575 trochu kuriózne naopak mestečko Hlohovec dávalo do
pozornosti trnavskej mestskej rade
trnavského murárskeho majstra
Bernarda Bernatha Zednyka. Nepochybne teda Bernard v Hlohovci
získal pozitívne referencie.17 Z roku
1629 zase poznáme žiadosť Malženíc o požičanie debnenia na opravu zničených klenieb ich farského
kostola.18 Ešte v druhej polovici 17.
stor. sa majstrami cechu murárov
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a kamenárov v Trnave postupne
stalo viacero trnavských mešťanov
s talianskymi koreňmi.19 Na ich
pretrvávajúce pevné postavenie
v cechu poukazujú ešte aj obnovené cechové artikuly cechu murárov
a kamenárov pochádzajúce z roku
1701. Z 11 trnavských murárskych
a kamenárskych majstrov uvedených v spomínaných artikuloch
mali podľa mien minimálne štyria
talianske korene.20 V priebehu 18.
stor. sa talianski murárski majstri
z ekonomicky stagnujúcej Trnavy
postupne vytratili za lepšími možnosťami v iných mestách.
Z bližšie známych členov ranonovovekej trnavskej talianskej komunity predstavujeme:
murársky majster a architekt Vincent
Bližšie neznámy taliansky trnavský mešťan, architekt majster (magister) Vincent, bol v písomných
prameňoch označovaný aj ako
taliansky murár – „murator Italus“.
V roku 1557 na žiadosť palatína
Františka Thurza a kráľovských
komisárov vykonal odbornú prehliadku cisárskej vojenskej pevnosti
Trenčín. Na náklady kráľa mu do
Trnavy pre jeho pohodlie a vyhnutie
sa nebezpečenstvu poslali koč.21
murársky majster Herkules Dibniz
Krátko pred rokom 1555 sa v Trnave natrvalo usadil taliansky murársky majster Herkules (Hercules)
Dibniz.22 Do mesta sa prisťahoval
zo susednej Moravy. Dokonca
konkrétne vieme, že majster Herkules predtým pôsobil v Uherskom
Hradišti. Okolo roku 1555 spolu
s murárskym majstrom Jakubom,
poddaným
červenokamenského
panstva z Častej, renesančne prestavovali hrad Holíč. Išlo o pomerne
rozsiahlu prestavbu stredovekého
hradného areálu, nakoľko Herkules
podľa tohto prameňa postavil, resp.
dostavoval dokonca niekoľko budov
hradného areálu - „quedam edificia perficiendo in castro Holytz...“.23
Majster Jakub na uvedenej stavbe
opracovával kameň a vyrobil viaceré kamenné architektonické články.
Nebol mu však vyplatený jeho dohodnutý honorár vo výške 8 zlatých,
ktorý následne u mesta Trnava urgovali úradníci červenokamenského panstva. V roku 1560 murársky
majster Herkules kúpil od vdovy Javorkovej trnavský meštiansky dom
nachádzajúci sa na ulici sv. Jána.24
Trnavským mešťanom bol majster
Herkules ešte aj v roku 1569.25

murársky majster Jakub Morals
Murársky majster Jakub Morals
(Moralza, Kőmives vagy Moralz26)
zvaný aj Murár (alias Murator,
obr.1)27 bol staviteľom Mestskej
veže v Trnave.28 Okrem svojho remesla sa Jakub v pomerne veľkom
rozsahu venoval aj veľkoobchodu. Jeho obchodní partneri sa nachádzali aj v pomerne vzdialenom
Debrecíne. Podľa zachovaných
zmienok z roku 1571 mu mal František Duskas (Dwskas) z Debrecína
na základe plnej moci iného Taliana
Františka z Brescie „de Brescia“ do
roka vrátiť 1700 zlatých.29 V roku
1573 mu zase ohľadom 465 zlatých písal z Viedne Gašpar Literát
z Debrecína (de Debreczino) ohľadom Tomáša Debreczeni.30 Jakub
sa v roku 1586 oženil a mesto Trnava mu venovalo na svadbu pivo
v hodnote 4,3 zlatého.31 Podľa daňového súpisu z roku 1584 vlastnil
Jakub v Trnave hodnotný meštiansky dom a platil pomerne vysokú
taxu za remeslo (5 zl.). Najväčšou
časťou jeho zdaneného majetku
však bolo úctyhodných 550 okovov
vína a množstvo obilia.32 Vzhľadom
na množstvo obilia a najmä vína
zrejme obchodoval Jakub aj s nimi.
Jakub zomrel pred rokom 1607.
V uvedenom roku bol kurátorom
jeho nedospelých sirôt František
Kaldy.33
murársky majster Baptista
V roku 1586 dostal murársky
majster Baptista (Batista) od mesta Trnava za prácu na opevnení
(palánku) mestskej brány – „Thurn
Pelangant“ vyplatenú sumu 30 zlatých. V roku 1587 za pokračovanie
uvedených stavebných prác dostal
majster Baptista od mesta ďalších
20 zlatých.34
kamenársky majster Šebastián
Taliansky kamenársky majster
Šebastián sa v Trnave usadil pred
rokom 1579. V uvedenom roku už
platil mestské dane za svoj meštiansky dom a majetok a tiež daň za
murárske remeslo.35 Za roky 1585
–1586 majster Šebastián dostal od
mesta Trnava sumu 20 zlatých za
stavebné práce na opevnení (palánku) mestskej brány a za 3500
veľkých šindľov. V roku 1587 získal
majster Šebastián od mesta Trnavy
zase zákazku na stavebné práce
na veži farského kostola v celkovej
sume 20 zlatých.36
hudobný skladateľ Peter Joanneli de Gandino
Hudobný skladateľ Peter Joan-

neli de Gandino (von Gändin) v roku
1570 listom informoval mesto Trnava, že tlačou vydal v Benátkach
svoje viachlasné hudobné skladby –
motetá.37 Jeho ďalšie osudy a konkrétny vzťah k Trnave presnejšie
nepoznáme. V roku 1559 mal však
bohatý trnavský lekárnik Osvald Kébel ml. dlhy u viedenského obchodníka Giovanniho Battistu de Gadino,
zrejme Petrovho príbuzného.38
obchodník Cesare Bekaria
Významnou osobnosťou trnavskej talianskej komunity bol na
prelome 16./ 17. stor. mešťan a obchodník Cesare Bekaria (de Bekariis, de Becarys, Beccaria). Na jeho
veľmi dobré postavenie v ranonovovekej mestskej societe poukazuje sobáš trnavského lekárnika
Osvalda Kébela ml. s jeho dcérou
Žofiou.39 Cesare spolu s bratom
Vergíliom (Virgil) boli adresátmi
bližšie neznámej erbovej listiny
Rudolfa II. z roku 1602.40 Cesare
Bekaria okrem Trnavy pôsobil ako
obchodník aj vo Viedni.41 Okrem
iných obchodných činností sa Cesare venoval aj finančne veľmi výnosnej a mestom Trnava osobitne
zdanenej destilácii alkoholu z vína.
Ani nepochybne značné finančné
príjmy z vypálenej vínovice (grapy)
však nedokázali pokryť jeho dlhy.
Cesare viedol aj množstvo rôznych
súdnych sporov, ktorých následky
musel riešiť dokonca až sám palatín Thurzo. V roku 1608 boli jeho
majetky zhabané.42 V roku 1610
palatín Juraj Thurzo vydal Cesaremu pas (salvus conductus), aby
svoje početné súdne spory mohol
riešiť bez prieťahov.43 Cesareho
brat Vergílius (†1631?) pôsobil ako
obchodník v Rábe a Šoproni, kde
tiež prenikol medzi mestské elity.
Syn Michal sa stal jezuitom a jeho
podiel zo značného dedičstva po
otcovi získal v rokoch 1642 – 1643.44
Gregor Dertermis a Simon Roseta
Bližšie neznámi trnavskí murárski majstri Gregor Dertermis Italus
a Simon Roseta sú v písomných
prameňoch doložení v rokoch
1598 – 1599.45
Pavol Pestaloczy
Viedenský obchodník Pavol
Pestaloczy
(Pistalocius)
získal v roku 1604 pre dlhy mobiliár trnavského mešťana Mateja
Tuczentallera.46 V roku 1616 vystupuje Pavol Pestaloczy v spore ďalšieho talianskeho mešťana
Krištofa Giovanello s dlžníkom

Obr. 2. Časť z bohatej štukovej výzdoby klenby meštianskeho domu na Štefánikovej ul.č.37. Výzdobu realizovali bližšie neurčení talianski štukatéri, ilustračné foto: J. Žuffová.
Tomášom Wankherom pred trnavským magistrátom.47
kamenársky majster Peter Battista
Trnavský kamenársky majster
Peter Battista inak zvaný Kamenár
(Kewfarago) je predbežne doložený len v daňovom súpise Trnavy
z roku 1641.48
Anton Stucator
Štukatérsky majster Anton Stucator (obr.2) mal v roku 1695 daňové nedoplatky u mesta Trnavy.
Vlastnil meštiansky dom bez pozemkov.49
Peter Carave
Koncom 17. stor. bol zrejme najvýraznejšou trnavskou osobnosťou
talianskeho pôvodu vyhľadávaný
murársky majster Peter Carave
(Karare, Carave, Karave). Realizoval početné stavebné podujatia
v Trnave a okolí. V roku 1688 naprí-

klad vykonal prestavbu rozsiahleho
opevneného renesančného kaštieľa
v Nebojsi 50 (ktorý žiaľ, pred niekoľkými rokmi takmer úplne zanikol).
V mene mesta napríklad realizoval
aj obhliadky a revízie rôznych stavieb.51 V roku 1696 napríklad pre
mesto Trnava opravoval okná mäsiarskeho krámu, schodište bašty
pri františkánskom kostole a zrejme
vykurovacie telesá v oboch bránach. Spolu s Markom Antonom
Canavalem vykonali rozsiahlu prestavbu mestského domu zvaného
Langház, pri ktorej jeho časť podľa
účtovnej knihy dokonca postavili nanovo.52 V roku 1697 napríklad Peter Carave realizoval rozsiahlejšiu
prestavbu františkánskeho Kostola
sv. Jakuba a spolupodieľal sa aj na
výstavbe podstavca Trojičného stĺpa.53 Poznáme aj jeho iný kontrakt
pochádzajúci z roku 1690.54 V rokoch 1689 – 1962 mal Peter Carave
u mesta daňové nedoplatky.55 Peter
žil ešte v roku 1701.56
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rod Canavale
V Trnave pôsobil koncom 17.
storočia aj taliansky murársky rod
Canavale (Kanaval). Markus Anton sa stal murárskym cechovým
majstrom v roku 1693. V roku 1695
s Petrom Carave realizovali vyššie spomínanú rozsiahlu prestavbu
mestského domu zvaného Langház.
Canavaleovci s Petrom Carave realizovali prestavby a obnovu objektov
aj v okolí Trnavy.57 V roku 1695 mali
Markus Anton a Ján Angelus daňové nedoplatky (reštancie) u mesta.58
S obomi Canavaleovcami sa stretávame aj v spomínaných obnovených

murárskych a kamenárskych cechových artikuloch z roku 1701.
kamenársky majster Karol Riva
Od polovice 17. stor. pôsobil v
Trnave aj kamenársky majster Karol Riva inak Kamenár (Kőfaragó).
V roku 1655 sa stal Karol Riva
majstrom tamojšieho murárskeho
a kamenárskeho cechu. Mestské
dane platil minimálne od roku 1660.59
V roku 1691 je v prameňoch doložená Karolova vdova.60 V roku 1694
jeho rovnomenný syn Karol Riva ml.
zase vlastnil v Trnave obchod, ktorého inventár vtedy spísali.61

nachádzame v ranonovovekom období
Poznámky
1 FIDLER, Peter: Beiträge zu einem
kanonikov talianskeho pôvodu, napríklad
Kamila (Camille) Malateste (1551). ŠtátKünstler – und Kunsthandwerkerlexikon
ny archív v Trnave, fond Magistrát mesta
des Donaugebietes (Österreich, Slowakei
Trnavy (ďalej ŠA TT, MgT), škat. D2, fasc.
und Ungarn). Exzerpta aus den Archiven
in Pressburg und Tyrnau. I. Teil. In: Ars, Altaristica.
3
Ku taliansko – uhorským kultúrnym
1/1995, s. 82 – 95.
FIDLER, Peter: Beiträge zu einem Kün- vzťahom v ranom novoveku pozri napríklad: RAGAČ, Radoslav: Hungaria italica
stler – und Kunsthandwerkerlexikon des
Donaugebietes (Österreich, Slowakei – Italia Hungarorum. Poznámky k premenám vzájomných vzťahov. In: Ludiková,
und Ungarn). Exzerpta aus den Archiven
in Pressburg und Tyrnau. II. Teil. In: Ars, Zuzana (ed.): Talianska maľba. Italian
Painting. Slovenská národná galéria: Bra2–3/1995, s. 205 – 251.
2 Aj medzi členmi ostrihomskej kapituly
tislava, 2013, s. 4 –10.
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kamenársky majster Ján Bianchi
Trnavský mešťan a kamenársky
majster Ján Bianchi (Biankin) je doložený v roku 1700.62 V roku 1702
pracoval ako kamenár pre trnavské
jezuitské kolégium.63
V prvej polovici 18. storočia sa
podľa prameňov talianski murárski
a kamenárski majstri z Trnavy postupne vytratili. Malá trnavská talianska komunita však úplne nezanikla
a jej najvýraznejšími predstaviteľmi
neskôr boli viaceré kominárske rody,
s ktorými sa v meste stretávame až
do 20. storočia.

4 Analogickú situáciu poznáme pri viacerých iných domácich meštianskych rodoch z uvedenej trojice uhorských miest
obsadených Turkami, ktoré sa v priebehu
16. stor. usadili v Trnave.
5 ŠA TT, MgT, II/1 Zápisnica (15461569), fol. 28.
6
ŠA TT, MgT, II/1 Zápisnica (15461569), fol. 56.
7
ŠA TT, MgT, škat. D2, fasc. Altaristica.
8
ŠA TT, MgT, Juridica, škat. 1, fasc. 8.
9
Napríklad v roku 1649 sa členom obchodníckeho cechu stal Ján Krstiteľ Piacoll. ŠA TT, Cech obchodníkov v Trnave,

Kniha novoprijatých členov cechu obchodníkov, fol. 39/ rok 1649.
10
NÉMETH, Gábor. Nagyszombati
testamentumok a XVI-XVII, századból.
Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum,
1995, s. 102 – „Egy Pomeranczon Kramer
olasznak adós másfél forinttal.“
11
ŠA TT, MgT, Missiles, škat. 68/
č. 7208 – list mesta Banská Bystrica
z 14.1.1636 “...unser burger Jacob Dipauli...“.
12
ŠA TT, MgT, Palatinalia, škat. 2, č.
189a/ rok 1585.
13
V prvej polovici 17. stor. sa v Trnave
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Beitrag zur Geschichte der frühen
Kommunität in Trnava/dt. Tyrnau
Der Beitrag befasst sich mit den Fragen der Entstehung und Entwicklung
der italienischen Kommunität im frühen
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dem Graner (Ostrrihomer) Erzbischof und
dem Domkapitel auch zahlreiche ungarische Magnaten niederließen, wurden sie
vor allem von Handel und unternehmerischen Möglichkeiten angelockt. In der
zweiten Hälfte des 16. Jh. schufen sich
die Italiener auch die eigene religiöse
Bruderschaft des Leibes Gottes (Corpus
Christi), die traditionell von den örtlichen
Franziskanern geleitet wurde. In diesem
Zeitraum hatten sie im Franziskanerkloster von Trnava ihre eigene Gruft. Die

Italiener widmeten sich vor allem dem
Baugewerbe, dem Kunsthandwerk und
dem Handel. Maurermeister, Steinmetzmeister und Stuckateure waren in der
weiteren Umgebung Trnavas tätig. In
Trnava selbst waren sie die Erbauer vieler
Bauten der Renaissance, der Erneuerung
sakraler Bauten und beteiligten sich an
der Adaption der gewaltigen mittelalterlichen Stadtmauer. Der Maurermeister und
Großhändler Jakub Morals auch genannt
Maurer (Murator) war der Baumeister des

13
5

Stadtturms von Trnava. Ende des 17. Jh.
war wahrscheinlich Maurermeister Pietro
Carare (Karare, Carave, Karave) am markantesten, der viele Bauaktionen in Trnava und Umgebung realisiert hat. 1688 z. B.
führte er den umfangreichen Umbau der
Befestigungen des Renaissance-Schlosses in Nebojsa (Galanta) durch. In Trnava
war Ende des 17. Jh. auch das Maurer-

geschlecht der Canavales tätig. Markus
Anton und Pietro Carare bauten 1695 das
Stadthaus (Langhás) um. Die Canavales
realisierten auch den Umbau und die Erneuerung von Objekten in der Umgebung
Trnavas. Aus der Gruppe der Eigentümer
von Ziegeleien und Brennereien wurde Cesare Bekaria 1602 geadelt. In der
ersten Hälfte des 18.Jh. zogen sich die

italienischen Meister nach und nach aus
dem verfallenden Trnava zurück. Eine
Ausnahme bildeten einige Familien der
Rauchfangkehrer , auf die wir bis ins 20.
Jh. treffen.

Abbildungen
Abb. 1. Unterer Teil des Stadtturms, der
Werk des italienischen Meisters Jakub
Murator ist. Foto: M. Kazimír.

Abb. 2. Teil der reichen Stuckverzierungen des Bürgerhauses in der Štefánik
Straße Nr. 37. Die Stuckatur wurde von
nicht näher bezeichneten italienischen

Stuckateuren ausgeführt. Foto: J. Žuffová.
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Erik Hrnčiarik

Úvod

M

edzi rokmi 2015 až 2017
prebehla kompletná rekonštrukcia budovy Arcibiskupského
gymnázia biskupa P. Jantauscha a
Pedagogickej a sociálnej akadémie
blahoslavenej Laury (bývalé sídlo
Gymnázia Jána Hollého) v Trnave. Stavebné práce si okrem iného
vyžiadali rozsiahly archeologický výskum, ktorý prebehol v roku
2015 v interiéri (rok 2015) a v roku
2016 v exteriéri stavby. Záchranný
archeologický výskum realizovala
Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave. Počas
neho sa podarilo zachytiť zvyšky
pravekých a stredovekých sídliskových objektov, základy stredovekej
ako aj novovekej zástavby a novovekú kamennú studňu.
Skúmaná zástavba, ktorá je pôvodným Generálnym seminárom
– Rubrorum – sa nachádza v centrálnej časti mesta Trnava na Hollého ulici č. 9 v blízkosti Katedrály
sv. Jána Krstiteľa. Podľa Ústredného zoznamu národných kultúrnych
pamiatok bol Generálny seminár
súčasťou komplexu univerzitných
budov postavených v prvej polovici
17. storočia. Na severnej strane sa
naňho napája Seminár sv. Vojtecha,
tzv. Adalbertinum a z južnej strany

Vývoj zástavby na území niekdajšieho Generálneho
seminára – Rubrorum v Trnave
Mariánsky seminár, tzv. Marianum.
Z pôvodnej budovy Generálneho
seminára sa dodnes zachoval len
ranobarokový kamenný portál.
Historický vývoj
Najstaršia písomná zmienka
o jednej z parciel, na ktorej prebehol archeologický výskum, pochádza až z konca 15. stor. V mestskej
knihe z roku 1495 sa uvádza ako
majiteľ pozemku krajčír Ján (Johannes sartor).1 V 16. storočí sa
v daňových registroch spomínajú
rodiny Reidinger, Kalmar, Nyerges,
Paraios a na vedľajšej parcele zas
rodina Križanová, Kadas, Felfoldy, Sartor a Salay.2 V roku 1649,
keď arcibiskup Juraj Lipai odkúpil a
prestaval pôvodné dva meštianske
domy, vznikol na ich mieste Generálny seminár , resp. tiež Seminár červených klerikov –Collegium
Rubrorum. Arcibiskup prispôsobil
seminárnu zástavbu vzoru Collegium Germanicum et Hungaricum
v Ríme, ktoré navštevovali bohoslovci teologickej fakulty. Nosili
charakteristické červené reverendy,
za čo si vyslúžili prezývku gamberi
cotti (varené homáre). Z farby ich
oblečenia, a pravdepodobne aj podľa použitej červenej farby na fasáde
bol odvodený aj názov seminára v
Trnave tzv. Rubrorum.

Po preložení Trnavskej univerzity
do Budína prešli budovy seminára v
roku1783 pod správu armády, ktorá
v nich sídlila niekoľko desiatok rokov.
V roku 1852 spojil kardinál Ján Scitovský tzv. nižšie štvortriedne gymnázium (spravované benediktínmi)
s vyšším štvortriednym gymnáziom
(spravovaným ostrihomským arcibiskupstvom) a vzniklo osemročné arcibiskupské gymnázium. Jeho sídlom
sa stali uvoľnené budovy niekdajšieho Generálneho seminára.3 V staršej
literatúre sa uvádza, že v roku 1914
bola uličná budova zvýšená o jedno
poschodie a jej interiér radikálne prestavali.4 Gymnázium bolo reorganizované 5. mája 1919 a premenované na Československé štátne reálne
gymnázium Jána Hollého, ktoré tu
s menšími alebo väčšími zmenami
sídlilo až do roku 2010. V roku 2017
sa sem po generálnej rekonštrukcii
budovy presťahovalo Arcibiskupské
gymnázium biskupa P. Jantauscha
a Pedagogická a sociálna akadémia
blahoslavenej Laury.
Stavebno – historický vývoj univerzitných budov na Hollého ulici bol
podrobnejšie skúmaný až na konci minulého storočia. Dodnes však
chýba ich komplexné spracovanie
a výskum sa skôr sústredil na Katedrálu sv. Jána Krstiteľa. V roku 1992
skúmal Marianeum a Šľachtický

Obr. 1. Pôdorys zachytených architektúr na ploche 1.
Legenda: 1. Torzo spodného podlažia najstaršieho murovaného obytného domu na parcele, patriaceho ku skupine
primárnej murovanej zástavby mesta Trnava, cca 2./3 13. stor. 2. Prístavba ku najstaršiemu murovanému domu na
parcele (2. vývojová etapa domu). 3. Dodatočná vstupná šija, smerujúca do suterénu v polohe spodného podlažia najstaršieho murovaného domu na parcele. 4. Zámurovka vstupu do šije, začiatok 17. stor. 5. Pôvodná východná fasáda
uličného – západného krídla Generálneho seminára. 6. Kamenná baroková studňa.
1
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západne, a to pod dnešnými novostavbami, ako sú hotel Holiday Inn9
a rezidencia Leonardo.10
Náš archeologický výskum bol
teda celkovo prvým rozsiahlejším
výskumom v tejto časti mesta.
Neolitické osídlenie
Na skúmanej ploche bolo doložené osídlenie z obdobia eneolitu,
teda z rokov cca 4400 – 2300 pred
Kr. Išlo o niekoľko jám, ktorých funkciu nebolo možné presne určiť. Iba
v jednom prípade by sa dalo predpokladať, že ide o dno zásobnicovej
jamy, ktorá sa zachovala do hĺbky
110 cm od úrovne jej zachytenia.
Po tom ako prestala slúžiť svojmu
pôvodnému účelu, t.j. uskladneniu
potravy bola zasypaná štandardným sídliskovým odpadom premiešaným s hlinou. Z hľadiska najstarších dejín Trnavy išlo o prvý doklad
pravekého osídlenia v tejto časti
mesta. Doposiaľ bolo lokalizované
len v južnej polovici mesta, t. j. medzi Bazilikou sv. Mikuláša a niekdajším kláštorom klarisiek, ako aj na
Vajanského ulici.11

Obr. 2. Torzo spodného podlažia najstaršieho murovaného domu na parcele, interiérové líce časti západnej steny, vpravo stopa v kúte po zaniknutom
severnom múre.

Obr. 3. Tzv. Škárované murivo najstaršieho domu na parcele, interiérové líce
západnej steny pred dočistením, detail, foto: J. Žuffová.
konvikt V. Ferus.5 V roku 2007 realizovala prvú etapu výskumu na budove Adalbertinum J. Žuffová.6
Výskum Generálneho seminára
sa začal až v septembri 2014, keď tím
odborníkov pod vedením I. Gojdiča
vypracoval dokumentáciu jeho hodnotných detailov a prvkov7 a násled2
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ne v rokoch 2015 a 2016 sa konal
zisťovací reštaurátorský výskum pod
vedením J. Puškára a J. Hromadu.8
Priestor niekdajších univerzitných budov ležiacich na východnej
strane Hollého ulice nebol doposiaľ
archeologicky preskúmaný. V minulosti sa skúmali len plochy ležiace

Stredoveké hospodárske zázemie
Počas výskumu sa podarilo čiastočne preskúmať niekoľko sídliskových objektov, ktoré možno datovať
do obdobia neskorého stredoveku.
Medzi nimi má zvláštne postavenie
päť zasypaných zásobnicových jám
hruškovitého tvaru. Tieto jamy boli
vyhĺbené do sprašového podložia
a dosahovali hĺbku až 3,5 metra.
Uskladňovalo sa v nich prevažne
obilie, no mohli slúžiť aj na uchovanie iných komodít, najmä potravín..
Potom ako prestali slúžiť svojmu
účelu, boli využívané ako odpadové
jamy, vďaka čomu sa z ich výplne
zachovalo pomerne veľké množstvo
keramického a kosteného materiálu zo 14. až 16. stor. Zásobnicové
jamy sa nachádzali na oboch pôvodných stredovekých parcelách
a boli rozmiestnené na celej ich ploche s miernejšou koncentráciou na
zadnej časti pozemku. Existencia
veľkého množstva zásobnicových
jám, pochádzajúcich prevažne z obdobia neskorého stredoveku, nie je
na území mesta ničím zvláštna. Podobne početné a objemné zásobnicové jamy boli zachytené napr. na
Kapitulskej ulici,12 ale aj v iných častiach mesta. Ich výskyt nepriamo
vypovedá o polohe hospodárskeho
zázemia meštianskych domov, a
je aj dôkazom obavy obyvateľstva,
ktoré si vytváralo „železné zásoby“
v súvislosti s nepriaznivou politic-

kou situáciou na prelome stredoveku a novoveku. Obilie uložené v
hermeticky uzatvorených jamách so
stálou teplotou a vlhkosťou mohlo
vydržať neporušené aj niekoľko rokov.13
Stredoveký murovaný dom
I. fáza
Po oficiálnom ukončení druhej
etapy archeologického výskumu
došlo počas pravidelnej obhliadky
staveniska k zisteniu, že v porovnaní s pôvodným plánom musel byť z
bezpečnostných dôvodov výkop pre
podzemné šatne rozšírený o cca
1,5m smerom na juh, do nepreskúmanej časti nádvoria. (obr.1) Pritom sa objavilo torzo neznámej murovanej stavby. Aj napriek tomu, že
bol rozšírením výkopu zničený severný múr stavby(pozri obr.1,1.etapa), bolo možné zrekonštruovať jej
pôdorys. V západnom profile rozšíreného výkopu bol odkrytý múr, ktorý siahal do hĺbky 3m od pôvodnej
úrovne terénu (obr.2). Nachádzal
sa pod novovekým schodiskom,
ktoré smerovalo na nádvorie. Múr
bol vystavaný z gotických tehál, tzv.
prstoviek, ktoré boli ukladané na
hnedo-sivú, hrubozrnnú, vápennú
maltu s obsahom riečneho štrku.
Povrch líc zachovaných murív bol
režný, čiže neomietnutý a upravený
tzv. „podrezávaným typom škárovania“, t.j. prihladením malty za čerstva
v širokých ložných škárach s miernym sklopením zdola šikmo nahor,
pod úroveň vrchnejšieho tehlového
riadku. (obr.3) Na severnom okraji
západného múru bolo možné jasne
identifikovať stopy po napojení dnes
zaniknutého severného múru, ktorý
smeroval na východ (pozri obr.2).
Pri podrobnejšom skúmaní sa ukázalo, že severný múr bol čiastočne
narušený už v minulosti v súvislosti s prístavbou schodiskovej šije,
o ktorej sa zmienim neskôr.
Identickou škárovacou technikou
bol vystavaný aj fragment múru,
zachytený vo vzdialenosti 12 m
východne od západného múru –
v južnom profile. (obr.4) Tehly však
neboli ukladané do radu, ale do
poloblúka a užšou stranou nadol.
Takto kladené murivo (tzv. vynášacích oblúkov) sa obyčajne používalo
v prípade, ak boli steny zakladané do
nestabilného podložia (tu pravdepodobne v dôsledku početných zásobnicových jám). Murivo bolo široké 90
cm. Materiál,14 ako aj spôsob úpravy
povrchu15 oboch opísaných murív je
charakteristický pre prvotnú murovanú zástavbu mesta Trnava, z obdobia
2. tretiny 13. stor. – 1. tretiny 14. stor.16

Na základe analógií z ostatných
častí mesta možno konštatovať, že
nájdené konštrukcie boli súčasťou
čiastočne do terénu zapusteného
spodného podlažia domu typu primárneho murovaného meštianskeho domu Trnavy.17 Spodné podlažia mávali hospodársku funkciu
a boli prístupné murovanou úzkou
šijou. Šija smerovala z vonkajšieho terénu ku dverám spodného
podlažia, umiestneným vždy v kratších štítových stenách domu, či už
v čelnej (smerujúcej k ulici) alebo
v zadnej18, nikdy ale nie k pozdĺžnym stenám. Tento typ obydlia bol
na naše územie prinesený z oblasti
Nemecka Aj napriek tomu, že bol
severný múr domu zničený, možno jeho dĺžku odvodiť od umiestnenia fragmentu východného múru.
Na základe uvedeného môžeme
konštatovať, že dom mal dĺžku 12
metrov, z čoho by sa dalo predpokladať, že mohlo ísť o štandardnú
formu s čelnou stranou dlhou 6 metrov. Z typologického hľadiska to bol
pravdepodobne tzv. dvojpriestorový
dom, ktorý mal nad jednopriestorovým spodným podlažím dva obytné
priestory, zakryté dreveným trámovým stropom.19
II. fáza
Zrejme v priebehu 14. – 16. storočia bol dom, podobne ako aj iné
obytné stavby v meste, zväčšený
(pozri obr.1, 2. etapa). Archeologickým výskumom sa podarilo zachytiť jeho predĺženie smerom na
východ o cca 13 metrov. Celková
dĺžka domu tak dosiahla 25 metrov.
Predĺženie smerom k uličnej čiare
nebolo možné identifikovať, ale dá
sa predpokladať, že dom siahal až

Obr. 4. Fragment muriva východnej steny najstaršieho murovaného
domu na parcele.
k dnešnej ulici Jána Hollého. Stavba dostala pravdepodobne pre Trnavu typický tvar tzv. viackrídlového
prejazdného domu.20 Z pôvodného,
iba čiastočne zahĺbeného suterénu
solitérneho domu vznikla pivnica,
ktorú predĺžili smerom na východ.
Murivo prístavby pivnice sa na niektorých miestach zachovalo až do
výšky troch metrov, no v niektorých častiach bolo úplne rozobrané.
V severnej stene sa dokonca podarilo zachytiť zvyšky dvoch pivničných okien smerujúcich na sever.
Prvé od západu bolo široké 1 meter
a malo strmo nahor stúpajúci parapet. Z druhého okna, vzdialeného
od prvého 300 cm na východ, sa
zachoval len otlačok na deštruovanom múre pivnice. Jeho tvar však

Obr. 5. Prístavba ku najstaršiemu domu na parcele (2. vývojová etapa domu),
časť severnej steny s pivničným oknom. Pred oknom baroková studňa s tehlovou nadstavbou z 19. stor.
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Obr. 6. Dodatočná vstupná šija, smerujúca od severu do spodného podlažia
najstaršieho murovaného domu na parcele. Legenda: A – pôvodná fasáda
Generálneho seminára, B – západný múr šije, C – východný múr šije, D – zámurovka vstupu do šije, E – tzv. okopník pôvodného vstupu na nádvorie.
bol identický s prvým oknom. (obr.5)
Niekedy v priebehu prestavby
solitérneho domu, alebo neskôr, bol
zo severu pristavaný vstup do novovzniknutej pivnice v mieste polozahĺbeného priestoru primárneho domu.
(obr.6) Prístavbou schodiskovej šije
čiastočne porušili severný múr pôvodného domu z I. fázy (pozri obr.1,
3.etapa). V západnom múre šije sa
dokonca podarilo zachytiť výklenok
na odkladanie osvetľovacieho telesa. (obr.7)
Stredoveký dom pravdepodobne
zanikol najneskôr v roku 1649, keď
arcibiskup Juraj Lipai odkúpil a prestaval pôvodné dva meštianske
domy. Išlo asi o južné krídlo jedného
z nich, ktorého deštrukciou vznikla
jedna hmota domu s otvoreným nádvorím. Archeologickým výskumom
sa podarilo dokázať, že šija, smeru-

júca do spodného podlažia od severu, mala najskôr zamurovaný vstupný otvor 30 cm hrubou priečkou
(pozri obr.1, 4.etapa) a jej priestor
zasypali sutinou z demolácie stavby. V sutine sa v organickom mešci,
ktorý mohol stratiť niektorý z robotníkov podieľajúcich sa na búraní
stavby, našli mince. Väčšina z nich
pochádza z konca 16. a začiatku 17.
stor. (najmladším bol denár Mateja
II., vyrazený v roku 1613).21 Stratený prsteň s nápisom IHS indikuje,
že jeho pôvodný majiteľ patril k rehoľníkom Spoločnosti Ježišovej t.j.
k Jezuitom, ktorí sa podieľali na riadení pôvodnej Trnavskej univerzity.
(obr.8)
Budova Generálneho seminára
Už reštaurátorský výskum vedený J. Puškárom a J. Hromadom

Obr. 7. Detail západnej steny schodiskovej šije s výklenkom na umiestnenie
osvetľovacieho telesa.
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poukázal na fakt, že západné a severné krídlo Generálneho seminára
boli v nadzemí vystavané v jednej
fáze, pravdepodobne na začiatku
20. storočia.22 V staršej literatúre sa
síce uvádza „zásadná prestavba“
generálneho seminára na gymnáziu,23 zdá sa však, že pôvodné dvojpodlažné západné – uličné – krídlo
na zač. 20. stor. zbúrali a vystavali
úplne novú stavbu. Tento predpoklad potvrdil aj realizovaný archeologický výskum.
Celé nádvorie pokrývala cca.
90 cm hrubá vrstva stavebnej sutiny, pod ktorou sa podarilo zachytiť
zvyšky pôvodnej východnej fasády
západného – uličného krídla Generálneho seminára (pozri obr. 1,
5.etapa).
Na začiatku 17. stor. sa pôvodná
východná fasáda západného krídla
generálneho seminára nachádzala o 1,5 metra východnejšie voči
dnešnému stavu. Základ dlhej východnej dvorovej fasády seminára
vznikol tým, že ku obom nárožiam
najstaršieho murovaného domu
z 13. stor. boli na obe strany pristavané časti dvorovej steny seminára.
Vzhľadom na fakt, že časť pôvodného dvora stredovekého domu mala
nesúrodý terén, ktorý tvorili zasypané stredoveké jamy, zvolili na založenie východnej fasády techniku oblúkových základových pásov opierajúcich sa o piliere zapustené až do
hĺbky 4 metrov od súčasnej úrovne
terénu. 24 (obr.9) Fasáda bola členená a na jej severnom okraji sa nachádzal pôvodný veľký otvor, ktorým
ústil do nádvoria prejazd, sprístupňujúci nádvorie od ulice. Na jeho
oboch stranách sa zachovali kamenné postranné chrániče brány, tzv.
okopníky. Pokračovanie východnej
fasády sa podarilo zachytiť aj na ploche 2 (obr.10), ktorá sa nachádzala
v juhozápadnom nároží dnešného
nádvoria.25 Na preskúmanej ploche
sa podarilo zachytiť druhý vstup (široký 2 metre) vedúci z uličného krídla
generálneho seminára na nádvorie
a fragment pôvodnej maltovej vrstvy, tvoriacej podklad pre pôvodnú
interiérovú dlažbu (pozri obr.10/C),
umiestnenej v porovnaní s dnešnou
úrovňou o cca. 120 cm nižšie. Ku východnej fasáde seminára bola pristavaná jednoposchodová budova
(obr.10/F), ktorej základy sa taktiež
podarilo objaviť na ploche 2. V severozápadnej časti plochy 2 sa podarilo
objaviť ešte jeden zaujímavý stavebný prvok (obr.10/G) – v mladšom
období bola východná fasáda v jednom bode podmurovaná (obr.11)
a za pomoci káps (obr.11A,B) bol na
ňu v kolmom smere pripojený tehlo-

Obr. 8. Nález mincí z konca 16. a začiatku 17. stor. a prsteňa zo zánikovej vrstvy stredovekého domu.
vý múr smerujúci na východ. Tento
múr však nebol nikdy dokončený.
Na východe je ukončený v podobe
akýchsi zubov (obr.11C), na ktoré
sa bolo možné kedykoľvek napojiť
a pokračovať v stavbe múru. Odkrytú
situáciu zachytáva aj jeden, nie presne datovaný nákres, uložený v Maďarskom národnom archíve, ktorý
vznikol niekedy medzi rokmi 1738
až 1875. (obr.12) Je na ňom znázornený a opísaný pôdorys všetkých
miestností generálneho seminára
spolu s „nedokončenými“ múrmi,
smerujúcimi na nádvorie. V tom istom archíve existuje ešte iný podobný nákres, na ktorom sa nachádzajú
všetky univerzitné budovy na Hollého
ulici, avšak bez spomenutých nedokončených múrov.26(obr.13)
Prestavba Generálneho seminára
na konci 18. storočia
Ešte na jar roku 2015 sa realizoval archeologický výskum v inte-

riéri severného krídla seminára. Prvotným zámerom investora stavby
bolo vyhĺbiť podzemné šatne pre
študentov pod severným krídlom.
Na základe rozhodnutia Krajského
pamiatkového úradu v Trnave boli
v troch miestnostiach pod úrovňou
dnešnej podlahy vyhĺbené archeologické sondy. Po odstránení starších drevených dlážok sme narazili
na niečo vyše 1,5 m hlbokú vrstvu
stavebnej sutiny. Vo všetkých troch
sondách sa na dne zachovali zvyšky
maltovej vrstvy, v ktorej bola uložená pôvodná dlažba, na niektorých
miestach sa našli aj jej otlačky. V
najvýchodnejšej miestnosti severného krídla sa dokonca podarilo objaviť
zvyšky barokovej steny s torzom kamenného portálu dvier. Preskúmaný
zvyšok konštrukcie mal výšku 1,10
m a bol zdobený viacerými vrstvami jednofarebných a viacfarebných
nástenných malieb. (obr.14) Navyše sa zistilo, že dnešná dispozí-

cia severného krídla nezodpovedá
pôvodnej, t.j. chodba, ktorá spájala
jednotlivé miestnosti, sa nachádzala
na opačnej strane, oproti súčasnému stavu. Torzo steny objavené pod
dnešnou podlahou bolo vystavané z
tehál, z ktorých jedna mala na svojom povrchu značku tehelne: PPIB
(Primas Princeps Iosefus Batthyány). Tehly s takouto značkou boli
vyrábané v Trnave pod patronátom
kardinála Jozefa Batányho (1776
– 1799).27 Na základe tohto nálezu
bolo možné odkryté murivo datovať
do tretej tretiny 18. stor., teda do obdobia, keď budovy seminára prebrala armáda a pravdepodobne v nej
vykonala potrebné stavebné úpravy.
Zánik budovy Generálneho seminára
Zdá sa, že jednou z príčin, prečo
sa na začiatku 20. stor. rozhodli úplne zbúrať pôvodné západné (uličné)
a severné krídlo Generálneho se19
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Obr. 9. Východná fasáda uličného krídla pôvodného Generálneho seminára zachytená na ploche 1.
minára a nanovo vystavať budovu
gymnázia boli okrem iného aj statické problémy. Na východnej fasáde
západného krídla vidieť na dvoch
miestach výrazné praskliny v zachovanom múre. Ich pravdepodobnou
príčinou bolo usádzanie zeminy vo
výplni zaniknutých stredovekých
zásobníc, a tým klesanie základov.
Každopádne po tom ako sa arcibiskup Ján Černoch rozhodol vystavať

nové krídla, úplne zdemoloval pôvodné. Plochu následne splaníroval
a bez toho, aby rešpektoval základy
pôvodného západného krídla, vystaval na jeho mieste nové podpivničené trojposchodové západné (uličné)
krídlo.
Kamenná baroková studňa
Osobitné miesto medzi nálezmi
má nezasypaná baroková studňa.

Obr. 10. Plocha 2 s vyznačenými nálezmi. Legenda: A, B – základy pôvodnej
východnej fasády uličného krídla Generálneho seminára, C – maltový podklad dlažby, D – priečka v interiéri pôvodného uličného krídla generálneho
seminára, E – pôvodná pochôdzna úroveň v interiéri generálneho seminára,
F – základ prístavby pravdepodobne zimnej záhrady, G – základ múru z „nedokončenej“ prístavby ku Generálnemu semináru.
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(obr.15) Aj napriek tomu, že bola
využívaná na odvod dažďovej vody
ešte v 50. rokoch minulého storočia,
boli jej presná poloha a tvar pred začatím výskumu neznáme. Studňu sa
podarilo lokalizovať hneď po odstránení asfaltu a jeho podložia, ktorým
bolo nádvorie pokryté. Studňa bola
vystavaná z opracovaných kameňov a voda v nej siahala do výšky 6
metrov od pôvodnej úrovne. Svojím
vyhotovením sa radí medzi najhodnotnejšie architektúry tohto druhu v
Trnave. Jedinečný je najmä materiál, ktorý bol použitý na jej výstavbu. V meste ide doposiaľ o jedinú
historickú studňu vyhotovenú z kameňa. Väčšina zachovaných studní
bola totiž vystavaná z tehál. Mimoriadne zaujímavým nálezom bolo
aj profilované kamenné obloženie
nadzemnej časti studne, ktoré bolo
sekundárne použité v novovekom
odvodovom kanáli. Okolo studne sa
nachádzala šesťuholníková tehlová
konštrukcia, ktorá pravdepodobne
patrila k dekoratívnemu zastrešeniu
studne. Dá sa teda predpokladať,
že ju vybudovali talianski kamenári,
ktorí na začiatku 17. storočia pôsobili na výstavbe neďalekého univerzitného Kostola sv. Jána Krstiteľa.
Generálny seminár na ikonografických pamiatkach
Ako už bolo na viacerých
miestach uvedené, pôvodné uličné
a severné krídlo Generálneho seminára boli zdemolované začiatkom
20. stor. a najneskôr v roku 1914
na ich mieste vystavali úplne nové

Obr. 11. Detaily základového muriva „nedokončenej“ prístavby zistenej na
ploche 2. Legenda: A – celkový záber, B – západný koniec s tzv. kapsami, C –
východné, zubovité ukončenie.
Obr. 12. Pôdorys prízemia Rubrorum,
medzi rokmi 1738 – 1875, dostupné
na internete: https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/4207/
(12. 5. 2019).

Obr. 13. Pôdorys prízemia troch trnavských seminárov, medzi rokmi 1738 –
1875, Rubrorum v strede, dostupné na internete: https://maps.hungaricana.
hu/en/MOLTerkeptar/4207/ (12. 5. 2019).

obr.12 a13). Druhým dôležitým ikonografickým prameňom je veduta
od trnavského rytca Jozefa Jägera
z rokov 1740 – 1742.(obr.16) Niekedy v polovici 18. storočia vznikol
obraz sv. Jozefa, na pozadí ktorého
vidieť časť univerzitného komplexu
v Trnave. 28 (obr.17) Obraz je dnes
uložený v budove Adalbertinum v
Ostrihomskom archíve, kam bol
pravdepodobne prenesený spolu
s premiestnením arcibiskupstva.
Na základe vyššie uvedených
prameňov môžeme predpokladať, že
uličné krídlo Generálneho seminára
malo dve poschodia. Bolo zastrešené murovaným atikovým štítom vo
forme tzv. lastovičích chvostov. Za
ním sa nachádzali menšie sedlové
strechy, z ktorých bola pomocou
dlhých dažďových žľabov odvádzaná voda až na ulicu. Do budovy sa
vchádzalo dvoma dvojkrídlovými
bránami. Obruby okien, ako aj brány boli zhotovené z kameňa a namaľované na červeno. Spodný rad
okien bol chránený čiernou mrežou.
Len niektoré z okien na druhom po-

Obr. 14. Nález torza pôvodnej priečky s fragmentom portálu pod podlahou v
interiéri severného krídla.
stavby. Do dnešného obdobia sa
zachovala len časť západného traktu uličného krídla. Niekdajší pôdorys
Generálneho seminára tak možno
rekonštruovať len na základe troch

dôležitých ikonografických pamiatok z približne rovnakého časového
obdobia. Pravdepodobne najstaršou
z nich sú citované pôdorysy z maďarského národného archívu (pozri

Obr. 15. Kamenná baroková studňa
odkrytá na nádvorí.
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Obr. 16. Generálny seminár na tzv.
Jägrovej vedute.
schodí boli zabezpečené červenou
dekoratívnou mrežou. Minimálne
jeden portál mal v strede nad vchodom umiestnený erb, ktorý bol namaľovaný do zlata. Pri detailnejšom
výskume obrazu v Ostrihome sa mi
podarilo zistiť, že ide o erb arcibiskupa Lipaia. Fasáda bola šedej farby
doplnená svetlošedými rímsami.
Najstaršie fotografické vyobrazenie uličného krídla niekdajšieho
Generálneho seminára pochádza
z doby okolo roku 1900. (obr.18)
Budova už má prestavanú sedlovú
strechu. Pôvodný druhý, južný vchod
bol už zamurovaný a na jeho mieste
boli situované okná. Vzhľadom na
to, že sa archeologickým výskumom
na ploche 2 nepodarilo zachytiť
uzavretie tohto vchodu smerom na
nádvorie, dá sa predpokladať, že
otvor ostal funkčný. Oknám na druhom poschodí už chýbajú kamenné

Obr. 17. Generálny seminár na obraze sv. Jozefa v budove Adalbertinum
v Ostrihome.
rímsy, zrejme boli vymenené v celom objekte. Našli sa však počas
archeologického výskumu priamo
na nádvorí. Pod vyššie spomínanou
vrstvou sute sa zachoval takmer nepoškodený chodník z konca 19. stor.
smerujúci zo severozápadu na juhovýchod. Bol zhotovený z tehál kladených na „kant“. Chodník bol široký

Obr. 18. Fotografia Generálneho seminára z doby okolo roku 1900, prevzaté
z ŽUFFOVÁ, J.: Urbanistický a architektonický vývoj Trnavy. In: ŠIMONČIČ,
Jozef (ed.): Dejiny Trnavy, zväzok prvý. Trnava: Mesto Trnava, 2010, s. 416.
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130 cm a zachytený v dĺžke cca 930
cm. Väčšina použitých tehál niesla
pečať s erbom Trnavy, pod ktorým je
písmeno „R“. Ide o typ tehly z Trnavskej tehelne Reidner, datovanej do
konca 19. storočia.29 Po oboch stranách chodníka boli sekundárne uložené opracované kamenné bloky,
pochádzajúce z portálov, prahov a
orámovania okien (rôznych rozmerov) zo spomínaného druhého podlažia. Tvarovo boli zhodné ako torzo
portálu, nájdeného v 2015 v interiéri
severného krídla.
Záver
Archeologický výskum na nádvorí
a v interiéri Generálneho seminára,
ktorý realizovala Katedra klasickej
archeológie Trnavskej univerzity
v Trnave priniesol nové poznatky
o dejinnom a stavebno – historickom vývoji v tejto časti mesta. Počas neho sa podarilo doplniť poznatky o neolitickom osídlení. Nález
základov stredovekého dvojpriestorového obytného domu z 2.tretiny
13. stor. patrí k prvým dokladom
existencie stálej murovanej zástavby v tejto časti mesta. Výskum tak
potvrdil, že táto časť mala štandardný architektonický vývoj s akým sa
stretávame aj na iných plochách

v meste. Taktiež sa zdá, že v staršej literatúre uvádzané len malé
stavebné úpravy počas prestavby
súkromných domov na seminár boli
radikálnejšie. Výskumom sa podarilo dokázať, že okolo roku 1649 arcibiskup Juraj Lipai zbúral najstarší
murovaný stredoveký dom aj s jeho
dostavbou, aby vytvoril priestranné
nádvorie, uprostred ktorého nechal

vystavať pre Trnavu unikátnu kamennú studňu. Výskum tiež ukázal,
že prestavba seminára v roku 1914
bola tak radikálna, že z pôvodnej zástavby pravdepodobne zostalo len
východné krídlo. Severné a západné (uličné) krídlo boli úplne zbúrane
a vystavané nanovo. Z pôvodného
uličného krídla Generálneho seminára tak ostal len barokový portál,

ktorý bol premiestnený takmer do
stredu uličnej fasády, situovaný o tri
schodíky vyššie a doplnený novým
ostením a erbom Jána Černocha.
Celé krídlo bolo zvýšené o jedno
poschodie a jeho fasádu vyzdobili
v historizujúcom štýle.
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Die Bebauung auf dem Gebiet des
ehemaligen Collegium Ruborum in
Trnava/dt. Tyrnau
Zwischen den Jahren 2015 bis 2017 erfolgte eine komplette Rekonstruktion der
Gebäude des Erzbischöflichen Gymnasiums des Bischofs P. Jantausch und der
Pädogogischen und Sozialakademie der
Seligen Laura (das ehemalige Gymnasium Ján Hollý) in Trnava. Die Bauarbeiten
erforderten unter anderem eine umfangreiche archäologische Grabung, die im
Interieur des Baus 2015 und im Exterieur
des Baus 2016 erfolgte. Die archäologische Rettungsgrabung, die von der Fakultät für klassische Archäologie der Universität Trnava in Trnava erfolgte, brachte
neue Erkenntnisse über die historischen
und baulich-historische Entwicklung dieses Teils der Stadt. Während der Grabung
ist es gelungen die Kenntnisse über die

neolithische Entwicklung der Besiedelung
der Stadt zu ergänzen. Der Fund des Torsos eines zweiräumigen Wohnhauses aus
der Zeit um die Mitte des 13. Jh. gehört zu
den ersten Belegen des Vorhandenseins
einer gemauerten Bebauung auf diesem
Gebiet. Die Grabung widerlegte die bisherige Annahme darüber, dass dieser
Teil der Stadt im Mittelalter nicht bebaut
gewesen ist, und brachte den Beweis für
eine geregelte architektonische Entwicklung in dem untersuchten Raum, auf den
wir in anderen Stadtteilen Trnavas treffen.
Ebenfalls scheint es, dass die ältere Literatur nur kleine bauliche Eingriffe beim
Umbau von Privathäusern zum Seminar
angibt, die aber radikaler gewesen sind.
Es gelang zu beweisen, dass um das Jahr
1649 Erzbischof Juraj Lipai den gesamten
Flügel eines der ursprünglichen Häuser
abreißen ließ, um einen weiträumigen

Abbildungen
Abb. 1. Grundriss der erfassten Architektur auf Fläche 1. Legende: Torso des
unteren Geschosses des ältesten gemauerten Hauses auf der Parzelle, das
zur Gruppe der primär gemauerten Bebauung der Stadt Trnava gehört, ca. 2/3 d.
13.Jh. 2. Zubau zum ältesten gemauerten
Haus auf der Parzelle (2. Entwicklungsetappe des Hauses). 3. Späterer Zugangshals, der ins Souterrain führt, auf dem Niveau des unteren Geschosses des ältesten gemauerten Hauses auf der Parzelle.
4. Vermauerung des Eingangs in den Zugangshals, Beg. d. 17. Jh. 5. Ursprüngliche Ostfassade des der Straße zugewandten Westflügels des Generalseminars. 6.
Steinerner barocker Brunnen.
Abb. 2. Torso des unteren Geschosses
des ältesten gemauerten Hauses auf der
Parzelle, Interieurflucht der Westwand,
rechts in der Ecke eine Spur der verschwundenen Nordmauer.
Abb. 3. Sog. verfugtes Mauerwerk des
ältesten Hauses auf der Parzelle. Interieurflucht der Westwand vor der Reinigung, Detail, Foto: J. Žuffová.
Abb. 4. Mauerfragment der Ostwand
des ältesten gemauerten Hauses auf der
Parzelle.
Abb. 5. Zubau zum ältesten Haus auf
der Parzelle (2. Entwicklungsetappe des
Hauses), Teil der Nordwand mit Kellerfenster. Vor dem Fenster ein barocker Brunnen mit Ziegelaufbau aus dem 19. Jh.

Abb. 6. Nachträglicher Eingangshals
Zubaus. Legende: A - Gesamtansicht, B
in das untere Geschoss des ältesten ge- - westliches Ende mit sog. Aussparungen,
mauerten Hauses auf der Parzelle von
C - östlicher Abschluss mit Zahnung.
Norden her. Legende: A - ursprüngliche
Abb. 12. Grundriss des Erdgeschosses
Fassade des Generalseminars, B - West- des Generalseminars innerhalb der Jahre
wand des Eingangshalses, C - Ostwand
1738-1875, zu finden im Internet unter:
des Eingangshalses, D - Vermauerung
https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerin den Eingangshals, E - sog. Freilegung
keptar/4207/ (12. 5. 2019).
des ursprünglichen Eingangs in den Hof.
Abb. 13. Grundriss dreier Seminare in
Abb. 7. Detail der Westwand des Trep- Trnava innerhalb der Jahre 1738- 1875,
penhalses mit Nische für einen Beleuch- zu finden im Internet unter: : https://maps.
tungskörper.
hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/4207/
Abb. 8. Fund von Münzen vom Ende d. (12. 5. 2019).
16. und Beginn d. 17. Jh. sowie Kranz der
Abb. 14. Fund des Torsos einer urverschwundenen Schicht des mittelalter- sprünglichen Scheidewand mit dem Fraglichen Hauses.
ment eines Portals unter dem Fußboden
Abb. 9. Ostfassade des der Straße zu- im Interieur des Nordflügels.
gewandten Flügels des ursprünglichen
Abb. 15. Im Hof freigelegter steinerner
Generalseminars auf Fläche 1.
Barockbrunnen.
Abb. 10. Fläche 2 mit eingezeichneten
Abb. 16. Das Generalseminar auf der
Funden. Legende: A,B - Fundament der
sog. Jägr-Vedute.
ursprünglichen Ostfassade des der StraAbb. 17. Das Generalseminar auf eiße zugewandten Flügels des ursprüngli- nem Bild des hl. Josef im Gebäude des
chen Generalseminars, C - Putzunterlage
Albertinum in Gran( Ostrihom).
der Pflasterung, D - Scheidemauer im InAbb. 18. Fotografie des Generalsemiterieur des der Straße zugewandten Flü- nars um 1900, übernommen aus: ŽUFrgels des ursprünglichen Generalseminars, FOVÁ, J.: Urbanistický a architektonický
E - Ursprüngliches begehbares Niveau im
vývoj Trnavy. ŠIMONČIČ, Jozef (ed.): DeInterieur des Generalseminars, F - Funda- jiny Trnavy, zväzok prvý. Trnava: Mesto
ment eines Zubaus, wahrscheinlich eines
Trnava, 2010, s. 416.
Wintergartens, G - Fundament eines „unvollendeten“ Zubaus zum Generalseminar.
Abb. 11. Detail des auf Fläche 2 festgestellten Fundaments des „unvollendeten“
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Hof für das Seminar zu schaffen und in
seiner Mitte einen für Trnava einmaligen
Brunnen erbauen ließ. Die Grabung zeigte auch, dass der Umbau des Seminars
im Jahre 1914 so radikal gewesen ist,
dass vom ursprünglichen Gebäude wahrscheinlich nur der Ostflügel übriggeblielben ist. Der Nord- und Westflügel (Straßenflügel) wurden abgerissen und neu
errichtet. Vom ursprünglichen Gebäude
des Generalseminars blieb lediglich das
Portal, das fast in die Mitte der Fassade
um drei Stufen höher gesetzt worden ist,
und mit einer neuen Wandung und dem
Wappen Ján Černochs ergänzt wurde.
Das gesamte Gebäude wurde um eine
Etage aufgestockt und seine Straßenfassade in historisierendem Stil gestaltet.

Zuzana Poláková

Archeologický výskum na Šrobárovej ulici v Trnave

Z

áchranný archeologický výskum
na parcelách č. 8813/1 a 8812/1
v Trnave bol vyvolaný akciou : „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Šrobárova“, ktorú na jar roku 2017
realizovalo Mesto Trnava.1 Výskum
sa vykonával v úzkej súčinnosti
s výkopovými prácami na rekonštrukcii cesty a chodníkov. Pritom
sa zároveň hĺbili inžinierske siete
ako elektrické verejné osvetlenie,
kanalizačné vpuste s prípojkami
a vodovodná prípojka. Šrobárová
ulica je jednou z najfrekventovanejších komunikácií v centre Trnavy, a
keďže je jednosmernou cestou, počas terénnych prác ju nebolo možné
uzavrieť. Stavebné práce sa preto
realizovali v štyroch etapách.2
Trnava leží v Podunajskej nížine
uprostred Trnavskej pahorkatiny
v širokej doline Trnávky. Šrobárová
ulica je situovaná v centrálnej časti
intravilánu, tesne za hradbami stredovekého mesta. Je vyústením Štefánikovej ulice od bývalej severnej
mestskej brány, tzv. Hornej brány,
smerom na severozápad. V bezprostrednej blízkosti ulice, na jej západnom okraji, tečie Trnávka.

Archeologické a historické poznatky o Šrobárovej ulici
V širšom priestore ulice sú evidované mnohopočetné lokality s
dokladmi osídlenia z praveku, protohistórie, stredoveku a novoveku. Priamo v telese cesty, ako aj
v priestore prislúchajúcich chodníkov sa doposiaľ neuskutočnil žiaden archeologický výskum. Výkop
kanalizácie, ktorý porušuje v stredovej línii celý priebeh cesty, nebol archeologicky odsledovaný.3
Obmedzený rozsah príspevku a
výrazná početnosť výskumov realizovaných v centre mesta4 nedovoľujú komplexnejšie priblížiť archeologické prostredie. Z toho dôvodu
spomenieme len výskumy, ktoré
boli situované jednak v tesnej blízkosti stavby, ale aj tie, ktoré súvisia
s výsledkami najnovšieho výskumu.
Rozdelené sú na tri okruhy:
1. Osídlenie z doby rímskej. Z
neďalekého okolia, z Pekárskej ulice, je známe germánske osídlenie.5
Falzum byzantského solidu cisára
Teodosia II. (408 – 450) z obdobia
sťahovania národov bolo objavené v
roku 1959 pravdepodobne v hrobe
pri trnavskom cukrovare.6

2. Blízkosť mestského opevnenia.7 (obr.1) Vo východnom vyústení ulice sme boli najbližšie k nálezu
zvyškov renesančného barbakanu,
ktorého možné zachytenie bolo aj
hlavným predpokladom predpísaného výskumu. Práve s opevnením sú
spojené viaceré výskumy, ktorými
sa doložila existencia dnes už jeho
zaniknutých úsekov a vývojových
fáz.8
3. Úprava komunikácií. Viaceré
výskumy v Mestskej pamiatkovej
rezervácii Trnava dokumentovali
zvyšky dláždenia, ciest ako aj drevených mostov spájajúcich oba brehy Trnávky.9
Šrobárová ulica nadobúda väčšiu historickú dôležitosť až v závere
18. a predovšetkým v 19. stor., a to
v dôsledku rozširovania mestskej
zástavby za hranice hradieb. Podmienky k tomu boli vytvorené zrušením mestského opevnenia a zasypaním priekop pozdĺž vonkajšej
strany hradby, ale aj zánikom tunajšieho cintorína. Formovanie podoby
ulice bolo v druhej polovici 19. stor.
výrazne ovplyvnené výstavbou cukrovaru v severozápadnej časti. Tento priestor bol vždy aj strategickým
územím vzhľadom na jeho polohu
pri prístupe do mesta. Už od stredoveku sa dnešná Šrobárova ul. nachádzala v trase významnej komunikácie (Českej cesty), ktorá viedla
severným smerom na Trstín. V prie-

behu 19. stor. sa to odzrkadlilo vybudovaním tzv. konského splavu
v jej východnej časti. Každý povoz
prichádzajúci do Trnavy zo strany
Šrobárovej ulice, musel prejsť cez
splavy, aby sa očistili jeho kolesá.
To slúžilo hlavne ako prevencia voči
chorobám.10
Záchranný archeologický výskum
Archeologický výskum sa dotkol
staršieho osídlenia len v malej miere. Väčšina skúmaných kontextov
je až z obdobia novoveku. (obr.2)
Nálezová situácia je o to priaznivejšia, že celý južný úsek ulice nebol
výraznejšie narušený recentnými
zásahmi. Naopak severný úsek porušovali rozsiahle výkopy inžinierskych sietí, najmä starý teplovod.
Doba rímska
Najstaršie doložené osídlenie
priestoru je z doby rímskej. V stredovej časti ulice, kde sa dosiahlo sprašové podložie, alebo rozhranie s ním,
bolo zdokumentovaných niekoľko
objektov.11 (obr.3) Vzhľadom na ich
plytké zahĺbenie možno povedať, že
sa zistili len dná objektov. To bolo
spôsobené terénnou situáciou, ako aj
sčasti charakterom výskumu a tempom stavebných prác. V centrálnej
časti, kde sa pod štrkovým lôžkom
cesty odkrylo len sprašové podložie,
muselo v minulosti určite dôjsť k úprave nivelety terénu. Tento fakt tiež

Obr. 1. Trnava, Šrobárová ulica. Lokalizácia výskumu na mape 1. vojenského
mapovania (1782 –1784), zdroj: geoportal.sazp.sk.
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Obr. 2. Situačný plán výskumu na stavbe: „Rekonštrukcia MK Šrobárova“ na výseku katastrálnej mapy, zdroj: https://
kataster.skgeodesy.sk/.
indikujú plytko zahĺbené hroby novovekého cintorína, ale aj najspodnejší
úsek preskúmanej novovekej cesty.
Získaný materiál je značne fragmentárny. Významným nálezom je
zlomok importovanej keramiky terry
sigillaty (obj. II/8), ktorá svedčí o čulých obchodných vzťahoch. Na základe výskytu charakteristických prvkov keramiky (plastická výzdoba –
barbotino, klinovité vpichy v motíve
vetvičky, misa s ostrým lomom) je
možné datovať osídlenie do mladšej
fázy staršej doby rímskej až staršej
fázy mladšej doby rímskej.12

Obr. 3. Objekt II/1 z doby rímskej na úrovni zachytenia počas realizovaných
stavebných prác.

Obr. 4. Superpozícia zvyšku novovekej cesty (cesta II/1) v podobe severnej koľaje (k II/58) a čiastočne skúmaného objektu II/2.
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Neskorý stredovek a raný novovek (16. stor.)
Nadväzujúce osídlenie doložené
archeologickým výskumom pochádza až z prelomu neskorého stredoveku a raného novoveku.13 Zistilo sa opäť v stredovej časti ulice,
a skúmalo sa len čiastočne. Na základe charakteru, veľkosti a profilácie
predpokladáme, že objekty II/2, II/5
a II/7 mali pôvodne zásobnú funkciu
(obilné jamy ?). V prípade objektu
II/9 je možné uvažovať o pravdepodobnej drevozemnej konštrukcii,
možno jednoduchšej stavbe hospodárskeho charakteru, ktorá podľahla
požiaru. Vrstvy s prepáleným charakterom v okolí objektu II/914 svedčia o
úprave terénu splanírovaním deštruovaného materiálu. V dvoch prípadoch (obj. II/2 a II/5) sa zistila subpozícia s novovekou cestou (cesta II/1).
(obr.4) Priamy stratigrafický vzťah napovedá, že komunikácia, vyúsťujúca
z mesta cez Hornú bránu v opevnení,
nemala vždy dnešnú priestorovú podobu, ale počas vývoja dochádzalo
k jej posunu.

V zásype objektov sa vyskytovali prevažne fragmenty hrncovitých
nádob zväčša bez glazúry, ojedinele sa objavili aj fragmenty farebne
glazovaných nádob. Z iných tvarov
je ojedinele zastúpená panvica na
nôžkach, ako aj pohár. Na základe najmladších charakteristických
prvkov keramiky možno nálezový
súbor zaradiť rámcovo do 16. stor.15
Časť materiálu nesie aj staršie črty.
Vyskytujú sa okraje pripomínajúce
sivú keramiku z 15. stor. a zaujímavý je tiež starší prvok v súbore v podobe glazovaného fragmentu s nalepovanými plastickými malinami.
Datovanie materiálu z objektov zodpovedá aj historickým poznatkom
o osídľovaní priestoru za hradbami
želiarmi od polovice 16. stor.16 Ich
domy sa pravdepodobne sústreďovali skôr v blízkosti vonkajšej strany
hradieb. Vo zvyšku priestoru sa až
do 18. stor. nachádzali len hospodárske budovy, stodoly, sýpky, záhrady a rybník, ktorý bol pre mesto
dôležitým zdrojom vody.
Novovek (17. – 18. stor.)
Výrazné zmeny, ktoré sa udiali
v priestore dnešnej komunikácie,
prinieslo obdobie 17. – 18. stor.,
konkrétne v podobe novovekého
cintorína a cesty.
V severnej časti Šrobárovej ulice, juhozápadne od vchodu do bytového domu č. 7, sa preskúmala
časť novovekého cintorína (17.
– 18. stor.), ktorý bol situovaný za
mestskými hradbami.17 (obr.5,6)
Z historických prameňov vieme, že
„v priestore za Hornou bránou pri
ceste smerom do Nádaša (Trstín)“
sa nachádzal starý evanjelický cintorín.18 O náboženskej príslušnosti
pochovaných napovedá aj absencia
akýchkoľvek predmetov náboženského charakteru, ktoré sú v tomto
období zvlášť príznačné pre hroby
v katolíckom prostredí. Výskumom
sa odkryl juhovýchodný okraj cintorína, resp. jednoznačne sa potvrdila
jeho východná a južná hranica. Na
západnej strane bol cintorín výrazne porušený rozsiahlymi recentnými výkopmi a vzhľadom na pôvodný priebeh terénu tu už stavebné
práce nedosiahli potrebnú hĺbku.
Pokračovanie severným smerom je
nepochybné, minimálne v priestore
zadného dvora západnej a strednej časti obytnej stavby.19 V preskúmanej časti cintorína boli hroby
situované v dvoch hlavných radoch
orientovaných v smere Z-V. (obr.7)
V rámci nich sa však zistili pozostatky starších aj mladších hrobov
v rôznych úrovniach, čo dokladá

Obr. 5. Novoveký cintorín v severnej časti cesty a chodníka (plocha I/A a I/1).

Obr. 6. Pohľad na archeologické práce na mieste zisteného cintorína.

Obr. 7. Hroby skúmaného evanjelického cintorína, pohľad zo severu.
intenzívne a dlhodobejšie pochovávanie. Hroby boli vzájomne porušené. Svojou orientáciou (JJZ – SSV,

s hlavou na JJZ) sa už plne vymykajú charakteristickej orientácii hrobov v stredoveku (Z – V). Hrobové
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Obr. 8. Zvyšky novovekej cesty (cesta II/1) na ploche II/1 – 2 v podobe dvoch
koľají (k II/32 a k II/33).
jamy sa pomerne dobre vyrysovali
v žltom sprašovom podloží, ktoré je
v stredovej časti ulice zachytené pomerne plytko (niekde len 0,40 m pod
úrovňou pôvodného terénu). Konfigurácia terénu, vysoko vystupujúce
podložie a nálezová situácia svedčia o výraznejšej úprave cesty v minulosti. Súviselo to pravdepodobne
s rozširovaním miestnej komunikácie a s výstavbou domov pozdĺž
cesty, ktoré odstránili časť terénu,
a tým aj narušili vrchnú úroveň cintorína. Nálezová situácia v severnej
časti ulice svedčí o minimálne dvadsiatich štyroch pohreboch, nie vša-

Obr. 9. Trnava, Šrobárová ulica. Lokalizácia na mape 2. vojenského
mapovania z roku 1839, zdroj: geoportal.sazp.sk.
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de sa zistili aj kostrové pozostatky.
Kosti boli v pomerne zlom stave zachovania.
Z hrobov pochádzajú súčasti odevov – dvojdielne spínadlá (háčik-očko, očko-očko, háčiky v tvare písmena „S“), špendlíky, ako aj veľmi fragmentárne zvyšky textílií a pokrývky,
či ozdoby hlavy. Výnimočnejší nález
predstavujú len gombíky z farebného kovu z porušeného hrobu 14. V
nálezovom súbore je ojedinelá dlhá
ihla z farebného kovu v oblasti panvy pochovaného v hrobe 7. Použitie
drevených rakiev dokumentujú zvyšky dreva, železné klince a ozdobné
nity.
Získaný materiál nám umožňuje
zaradiť existenciu cintorína rámcovo do 17. – 18. stor., čomu zodpovedajú nálezy drobných predmetov,
prípadne charakteristické použitie
kovových nití v ozdobách hlavy
a v čipke.20 Vzhľadom na relatívnu
absenciu nálezov v hroboch ako aj
ich malú chronologickú citlivosť zatiaľ nie je možné presnejšie datovanie. To však plne zodpovedá dobe
ako aj náboženskej obci pochovávajúcej na tomto mieste. Staršie
časové zaradenie cintorína nie je
potvrdené žiadnym spoľahlivo datovaným nálezom a je vylúčené aj
z dôvodu existencie staršieho osídlenia zo 16. stor.
O skúmanom cintoríne existuje niekoľko historických zmienok.

V mestskom protokole z roku 1683
sa spomína ohradený evanjelický
cintorín, v ktorom našli útočište ľudia
počas veľkého požiaru, ktorý postihol mesto.21 Z roku 1710 pochádza
údaj, že za evanjelickým cintorínom
bolo určené miesto na pochovávanie obetí moru.22 V pozemkovej
knihe mesta existuje zápis z roku
1789, v ktorom je evanjelický cintorín zaznačený ako susedný pozemok.23 Predpokladáme, že skúmaný
cintorín zobrazuje aj mapa I. vojenského mapovania z rokov 1782 –
1784 (pozri obr.1). V mieste nálezu
je zaznačený kríž pri ceste, o ktorom
môžeme usudzovať, že poukazuje
na používaný, alebo už zanikajúci
cintorín, prípadne je len pripomienkou pôvodného cintorína. Na základe ďalších poznatkov z výskumu
o vývoji ulice v 19. stor. a pridelení
priestoru evanjelikom na pochovávanie juhovýchodným smerom od
mesta, na dnešnej Nitrianskej ulici
v roku 1794 (1799),24 sa môžeme
domnievať, že cintorín na Šrobárovej ulici zaniká najneskôr na konci
18. stor.
Do obdobia existencie novovekého cintorína kladieme aj výstavbu
cesty (cesta II/1), ktorej pozostatky
sú doložené v podobe „koľají“ po kolesách vozov. Zistené boli v celom
priebehu južnej polovice Šrobárovej
ulice, ako aj pravdepodobne v juhovýchodnom úseku (cesta III/1).25
Kým vo východnej časti boli dokumentované dve koľaje, (obr.8) vo
zvyšku sa zistila len severná koľaj
(južná zasahovala pod okraj skúmanej plochy). Priemerná vonkajšia vzdialenosť koľají bola cca 1,44
– 1,60 m; vnútorná približne 0,34
– 0,43 m (niekde aj 0,60 m). V celom úseku sa dokumentoval rôzny
prierez novovekou cestou. Od najspodnejšej úrovne koľají, ktorá bola
vyplnená hlinou, cez zásyp v podobe stredne veľkých kameňov až po
najvrchnejšiu úroveň – sypkú vrstvu
tvorenú väčším aj menším štrkom
a výrazným obsahom piesku. Koľaje sa prirodzene vytvárali v procese
používania cesty a stredne veľké kamene v zásype slúžili na ich spevnenie. Keďže nešlo o kameňom spevnený celý povrch cesty, vzniknuté
koľaje boli hlbšie ako by to bolo pri
spevnenom povrchu (i keď ani na
jednom úseku sa nezachytil celý rez
cestou). Otázne je, či k spevneniu
kameňmi došlo po čase, alebo konštrukcia cesty bola pôvodne plánovaná. Hlina na dne koľaje naznačuje
skôr na prvú možnosť.
Východne od stredného úseku
cesty II/1 (plocha II/1– 6) sme zaznamenali odchýlenie od priamo-

Obr. 10. Zvyšky stavby v juhovýchodnej časti skúmanej ulice, autori fotogrametrického plánu: B. Balžan, Z. Poláková.
čiarej línie dokumentovaných zvyškov komunikácie (pozri obr.2). Toto
vychýlenie (cesta II/2) sa rysovalo
v podobe súvislej vrstvy (stredne
veľkých) kameňov, ktorej šírka je
užšia ako rozsah dvoch koľají cesty
II/1 (cca 1,05 – 1,26 m). Spôsob rea-

lizácie napovedá, že v prípade cesty
II/2 by mohlo ísť o bočnú prístupovú
komunikáciu neprispôsobenú doprave vozmi, prípadne o kameňom
spevnený chodník pre peších(?).
Stratigrafické vzťahy boli spresnené vzájomnou superpozíciou

severnej koľaje cesty so staršími
sídliskovými objektmi (obj. II/2, II/5
a II/8). Z toho vyplýva aj datovanie
výstavby novovekej cesty do obdobia po zániku staršieho osídlenia,
teda najskôr až do začiatku 17.
stor. O súčasnej existencii cintorína

Obr. 11. Tehlové prekrytie pôvodného toku bočného ramena Trnávky (M III/1, M IV/2) v priestore cesty. Legenda: 1.
tehlová klenba, 2. tehlové prekrytie klenby, 3. murivo M III/2, 4. murivo M IV/3, 5. murivo M IV/4, 6. zvyšky kamennej
dlažby III/1, 7. kamenná dlažba III/2, 8. fragment kamennej dlažby III/2, 9. podklad kamennej dlažby III/2 (?), 10.
podklad kamennej dlažby IV/3, 11. fragmenty tehly a menších kameňov (dláždenie ?), 12. hlinitý zásyp nad tehlovou
klenbou, 13. hnedá hlina (starší terén), 14. hlinitá vrstva s obsahom stavebnej sute, 15. zásah porušujúci nálezovú
situáciu (2. pol. 20. stor.), 16. výkop teplovodu, autori fotogrametrického plánu: B. Balžan, Z. Poláková.
5
29

Obr. 12. Plán z roku 1818 dokumentujúci stav po zbúraní barbakanu a zasypaní priekop pred hradbami. Legenda:
A. prerušovaná línia bočného toku Trnávky v priestore cesty, B. mestský mlyn vo vnútri hradieb, zdroj: Ministerstvo
vnútra SR, Štátny archív v Trnave.
a cesty zároveň svedčí skutočnosť,
že posledný zachytený rad hrobov
končí približne 3,8 m od severnej koľaje cesty26 (pozri obr. 5). Južnejšie
od neho už neboli ďalšie hroby zistené. Najneskoršia doba pre vznik
cesty môže byť stanovená rokmi
1782–1784, čo je obdobie 1. vojenského mapovania pre Trnavu (pozri
obr. 1). Na tejto mape je cesta vedúca z mesta, od pôvodnej Hornej
brány, situovaná v priestore dnešnej
Šrobárovej ulice. Územie, ktoré
znázorňuje 2. vojenské mapovanie,
realizované pre Trnavu v r. 1839,
vypovedá o postupnej výstavbe pozdĺž hlavnej komunikácie vedúcej
z mesta. (obr.9)

Obr. 13. Konský splav s mostíkom pre
peších okolo murovaného oplotenia
cukrovaru, zdroj: FRANKO, Miroslav:
165 rokov “Trnafského“ cukru. Trnava: Rapos Trnava, 2014, s.93.
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Koniec 18. – prvá tretina 20. stor.
Zvyšné nálezové situácie zo záveru 18. a začiatku 19. až prvej tretiny 20. stor. sú datované na základe
použitého materiálu, stratigrafických
vzťahov alebo samotnej nálezovej
situácie. Ide o pozostatky novovekej zástavby, pôvodného mlynského
náhonu s jeho neskorším tehlovým
prekrytím, i architektúr súvisiacich s
cukrovarom. Zdokumentované boli
aj historické nivelety terénu v podobe dláždenia alebo pravdepodobného zvyšku cesty z 19. stor. Predpokladom rozširovania mestskej zástavby za hradby v závere 18. a najmä v 19. stor. bola skutočnosť, že
hradby prestali plniť obrannú funkciu, barbakan a Horná brána boli
zbúrané, priekopy pozdĺž vonkajšej
strany hradby boli zasypané a zo
zániku cintorína, ktorý dovtedy bránil rozrastaniu mesta pozdĺž hlavnej
cestnej komunikácie, vyplynula aj
komplexná premena priestoru.
V juhovýchodnej časti ulice (plocha II/B) sa zistila pomerne spoľahlivo datovaná tehlová stavba (murivá M II/2, M II/3 a M II/4). (obr.10)
Jej výstavbu kladieme medzi roky
1782 – 1784 a 1839, t. j. medzi
prvé a druhé vojenské mapovanie
Trnavy.27 Kým na prvom nie je zakreslená žiadna architektúra, na
druhom vojenskom mapovaní je už
v priestore dnešnej nárožnej budovy
zaznačená stavba, ktorá vybieha z
dnešnej uličnej čiary (pozri obr.1 a

9). Už počas samotných prác v teréne sa ukázalo, že zistená severovýchodná stena stavby (M II/2) je
akoby predĺžením severnej fasády
stojacej budovy. Na jej výstavbu boli
použité tehly s pozitívnou značkou
štvoršpicového kolesa, ktorých výroba mala dlhšie trvanie (cca 17. –
18. stor.).28
Čiastočne zdokumentované boli
murivá pôvodných stavieb v severnej (murivo I/2) a v južnej časti ulice
(murivo II/1). Obe murivá vybiehajú
na krátkom úseku z dnešnej uličnej
čiary. Datované sú rámcovo do 19.
stor.
Ďalší okruh murovaných konštrukcií sa sústredil do východnej
časti Šrobárovej ulice, do priestoru
medzi zaniknuté predsunuté renesančné opevnenie Hornej brány a
pôvodný tzv. konský splav.29 Do
druhej polovice 19. stor. kladieme
tehlové prekrytie (M III/1, M IV/2)
bočného ramena Trnávky v jeho pôvodnom toku, ktorý slúžil ako mlynský náhon. (obr.11) Nálezová situácia, odkrytá priamo v telese cesty,
pozostávala z kamenných blokov
v jednom riadku, ktoré boli umiestnené pozdĺž toku Trnávky a lemovali
pôvodný kanál (mlynského) potoka.
Na kamene nasadala tehlová klenba pozostávajúca z tehál s dvoma
základnými značkami. Starší typ
predstavujú tehly s jednoduchým
pozitívnym štvoršpicovým kolesom.
V najväčšej miere však boli použité

Obr. 14. Pôvodné juhovýchodné nárožie murovaného oplotenia cukrovaru v severovýchodnej časti ulice, autori fotogrametrického plánu: B. Balžan, Z. Poláková.
tehly signované v negatíve vyhotovenou značkou v podobe mestského znaku Trnavy s hlavou Krista v
osemšpicovom kolese, pod ktorým
je písmeno R. Tehelňa, produkujúca takto signované tehly v druhej
polovici 19. stor., patrila rodine Reidnerovcov.30 Dno kanála bolo vyložené fragmentmi tehál. Pôvodný
tok Trnávky, ktorý privádzal vodu
k mestskému mlynu, situovanému vo vnútri mestských hradieb na
Hornopotočnej ulici, máme dobre
znázornený na pláne z roku 1818.31
(obr.12) Tok Trnávky je v priestore cesty v mieste nálezu tehlového
prekrytia koryta vyznačený prerušovanou líniou. Plán zároveň dokladá
aj minimálne obdobie, kedy ešte
objekt mlyna slúžil pôvodnému účelu. V 19. stor. došlo totiž k zmene
funkcie mlyna na obytný dom.32 Na
katastrálnej mape z roku 1895 je už
tok Trnávky presunutý do severnej
časti Šrobárovej a do Rybníkovej
ulice a v mieste odklonu toku je znázornený tzv. konský splav. Otázka
časovej nadväznosti týchto premien
je nateraz problematická. Z výskumu nie je zrejmé, kedy presne došlo
k obnovenému prekrytiu bočného
ramena Trnávky, ktoré sme zachytili. Vzhľadom na odklon toku v súvislosti s vybudovaním konského
splavu je možné predpokladať, že
tehlové prekrytie mlynského potoka
(M III/1 a M IV/2) predchádzalo týmto aktivitám.
Východne od prekrytého kanála
sa čiastočne skúmali zvyšky tehlových murív. Zachovaná koruna muriva M III/2 mierne prevyšuje úroveň
kamennej dlažby III/2, ktorá je pravdepodobne súčasná s prekrytím
koryta Trnávky. Severne od tohto
muriva sa zistili torzá ďalších dvoch
tehlových murív zachádzajúcich pod
východný okraj realizovaných prác
– murivá IV/3 a IV/4 (oba orientované v smere Z-V). Všetky tri murivá,

ktoré boli odkryté len čiastočne, sú
navzájom podobné neveľmi prepracovaným vyhotovením, pričom na
ich výstavbu boli použité fragmenty
tehál, nie celé tehly. Medzi tehlami
(murivá M III/2 a M IV/3) sa vyskytla pozitívna značka štvoršpicového
kolesa (17. – 18. stor.). Interpretácia
murív je problematická. Domnievame sa, že súvisia s premenou
priestoru pri prekrytí toku Trnávky,
alebo so vznikom tzv. konského
splavu, (obr.13) prípadne môžu mať
aj osobitú funkciu (napr. podstavec
sochy / súsošia (?) v centrálnom
uzle viacerých ciest). Isté však je, že
na fotografiách zo začiatku 20. stor.
nie je východne od splavu badateľná žiadna nadzemná architektúra,
len kamenné dláždenie cesty. S určitosťou ich teda môžeme datovať
do obdobia 19. stor.
Prevažne s obdobím 19. stor.
zároveň spájame historické nivelety terénu dokumentované vo východnej časti ulice (dlažba III/1,
III/2, IV/1, IV/2, IV/3, IV/4 ? a otázne
datovanie cesty IV/1 ?). Dve úrov-

ne kamennej exteriérovej dlažby
z okruhliakov (dlažba III/1 a III/2)
boli situované nad sebou s výškovým rozdielom približne 0,20 m vo
východnej časti ulice. Kým dlažba
III/2 predstavuje pravdepodobnú
historickú úroveň terénu súvisiacu
s tehlovým prekrytím kanála Trnávky v druhej polovici 19. stor., dlažby
III/1 a IV/3 sú o niečo mladšie (ide
o totožnú dlažbu). V severovýchodnej časti ulice (plocha IV/3) bola
vypreparovaná dlažba z väčších
kamenných kociek (dlažba IV/1) a z
veľkých okruhliakov kladených na
plocho (dlažba IV/2). Najmladší charakter má zvyšok dlažby IV/1, ktorej
datovanie sa môže posunúť až do
začiatku 20. stor.
Predpokladaná cesta IV/1 mala
podobu čiastočne zachytenej línie
menších lomových kameňov, nálezovú situáciu však narušoval zásyp
starého parovodu (na plochách IV/1,
IV/2 a IV/4). Jej datovanie je otázne.
Vzhľadom na pôvodný posun cesty
do južnej časti dnešnej Šrobárovej
ulice (cesta II/1 a III/1) a existenciu

Obr. 15. Tehlový kanál M I/3 situovaný pred hlavným vstupom do cukrovaru
v západnej časti ulice.
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evanjelického cintorína v severnom
priestore dnešnej cesty a chodníka,
môžeme skôr predpokladať jej zaradenie do 19. stor. (nie je možné vylúčiť však ani širšie rámcové datovanie do 18. – 19. stor.). V historických
prameňoch sa uvádza, že po zániku
mestského opevnenia bola v roku
1818 vybudovaná cesta do Trstína.33
Preto všetky doložené historické
dlažby a zvyšky kameňom spevnenej cesty je zrejme možné datovať až do tohto roku, resp. po ňom.
Pravdepodobne ešte do 19. stor.
je možné klásť aj kamennú dlažbu
z väčších okruhliakov (dlažba I/1a
I/2) odkrytú v západnej časti ulice.
V druhej polovici 19. stor. podobu
Šrobárovej ulice výrazne ovplyvnila
výstavba cukrovaru v roku 1869,34
ktorá sa pretavila aj do archeologických dokladov.
Súčasťou pôvodného ohradového múru areálu cukrovaru bola časť
nadzákladového muriva M IV/1 obnaženého v severnej časti chodníka, v malom úseku vybiehajúceho
spod dnešného obvodového múru
areálu cukrovaru. (obr.14) V pôdorysnej podobe, v akej bol výskumom
zachytený, je zaznačený okraj parcely č. 769 aj na katastrálnej mape
z roku 1895. V tomto rozsahu je
hranica parcely znázornená už na 2.

vojenskom mapovaní (pozri obr. 9).
Koncom roku 1907 cukrovar zakúpil
od Františka Tajfalusi-Sidó a Márie
Weisz parcelu č. 769 ako záhradu na
predmestí a parcelu č. 770 ako „dom
s dvorom“ o celkovej výmere 422
siah. Pozemok sa nachádzal v tesnej blízkosti „konského splavu“.35
Zistené nadzákladové murivo datujeme až do obdobia po roku 1907,
kedy bola parcela odkúpená pre
potreby cukrovaru. Na mape z roku
193836 je ešte znázornené pôvodné
nárožie oplotenia, ktoré bolo archeologickým výskumom identifikované
ako murivo M IV/1. Murivo bolo niekedy po tomto roku v priebehu 20.
stor., určite v súvislosti so zánikom
funkcie konského splavu, rozobraté
a nahradené dnešným murovaným
oplotením.
Posledný okruh murovaných architektúr sme dokumentovali v západnej časti ulice, v okolí areálu cukrovaru. Doložili sa tu pozostatky tehlových kanálov (murivo M I/1, I/3 a M
I/4), ktoré súviseli s činnosťou cukrovaru (spracovanie cukrovej repy)
a základ jeho ohradového múru (M
I/5). Rámcovo ich datujeme do poslednej tretiny 19. až prvých dekád
20. stor. Svedčí o tom aj nález tehly
s vhĺbenou značkou DOMOTOR N
SZOMBAT použitej v klenbe kanálu

Poznámky
1 Príspevok vznikol v rámci grantového
projektu VEGA č. 02/0175/16 a 2/0143/18.
2 Etapa I (severozápadná časť ulice – cesta a chodník), Etapa II (juhozápadná časť
ulice – cesta a chodník), Etapa III (juhovýchodná časť ulice – cesta ) a Etapa IV (severovýchodná časť ulice – cesta a chodník).

3 Kanalizácia sa realizovala začiatkom
21. stor., podľa informácií stavbárov v
roku 2002.
4 Súhrne MÉSZÁROSOVÁ, Klára: Archeológia. In: ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef (eds.): Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, 1988, s. 23 – 33; URMINSKÝ,
Jozef: Najstaršie dejiny Trnavy vo svetle
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M I/3. (obr.15) Tehly z Demeterovej
tehelne pochádzajú z konca 19.,
resp. až začiatku a prvej tretiny 20.
stor.37
Zhodnotenie
Archeologickým výskumom sa
doložil vývoj dnešnej Šrobárovej
ulice v širšom historickom meradle
aj napriek skutočnosti, že sa stavebné práce nerealizovali vo výrazných hĺbkach, resp. možnosti
ďalšieho doskúmania boli obmedzené. Okrem zachytenia najstaršieho
osídlenia z protohistorického obdobia sme dokumentovali metamorfózy priestoru od prelomu neskorého
stredoveku a raného novoveku (16.
stor.) na jednu z hlavných komunikačných tepien vychádzajúcich
z centra dnešného mesta. Získala
sa tak ucelenejšia predstava o vývoji
plochy situovanej tesne za hradbami
stredovekého mesta. Veľmi plytko
zahĺbené nálezové situácie z doby
rímskej, ako aj z celého úseku novoveku upozorňujú, že tejto polohe
je potrebné aj v budúcnosti venovať
zvýšenú pozornosť a v prípade stavebných aktivít ju dôsledne monitorovať.

archeologických nálezov. In: ŠIMONČIČ,
Jozef (ed.): Dejiny Trnavy. Zväzok prvý.
Trnava : Mesto Trnava, 2010, s. 47 – 71.
5 URMINSKÝ, ref. 4, s. 58.
6 POLAKOVIČ, Jaroslav: Unikátny nález
mince z Trnavy. In: Kultúra a život Trnavy.
Roč. V, 1974, č. 2, s. 25.
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Die archäologische Grabung in der
Šrobárova Straße in Trnava/dt Tyrnau
Der Beitrag summarisiert die durch die
Rekonstruktion der Šrobárova Straße
in Trnava im Jahre 2017 hervorgerufene Rettungsgrabung. Die ältesten Siedlungsfunde aus dem Raum stammen aus
römischer Zeit. Weitere Erkenntnisse
über eine Besiedelung brachten erst die
Objekte vom Ende des Mittelalters und
dem Beginn der Neuzeit (16. Jh.). Die
Epoche des 17. - 18. Jh. wird von Resten einer neuzeitlichen Straße in Form
eines „Gleises“ für die Wagenräder belegt.
Sie wurde im gesamten Verlauf der südlichen Hälfte der Šrobárova Straße, beziehungsweise in einem kleinen Abschnitt
in ihrem südöstlichen Teil festgestellt. Die
Entstehung der Straße datieren wir frühestens an den Beginn des 17. Jh. Die
direkte unterpositionierte stratigrafische

Beziehung der Objekte zur neuzeitlichen
Straße bezeugt, dass die Kommunikation,
die durch das Obere Tor (Horná brána)
kommt, im Raum der Šrobárova Straße
nicht immer das heutige Aussehen hatte,
sondern es während ihrer Entwicklung
zu ihrer Verlegung gekommen ist. Nördlich der ursprünglichen Straße befand
sich im Mittelteil der heutigen Straße der
zeitgenössische evangelische Friedhof.
In den Gräbern wurden Bekleidungsfragmente, Sicherheitsnadeln, zweiteilige Klemmen (Öse - Haken, Öse - Öse
und Haken in «S»-Form) und vereinzelt
auch Knöpfe gefunden. Ebenfalls fand
man Reste von Textilien und Zierrat oder
Kopfbedeckungen sowie auch einen
Gegenstand für den täglichen Gebrauch
(eine Nadel). Die verwendeten Särge
werden durch Holzreste, Eisennägel und
Schmucknieten dokumentiert. Die ande-

ren Fundsituationen stammen vom Ende
des 18. Jh. und dem Beginn des 19. Jh.
bis hin zum ersten Drittel des 20. Jh. Es
handelt sich um die Reste einer neuzeitlichen Bebauung des ursprünglichen Wassergrabens für die Mühle mit seiner späteren Überdeckung aus Ziegeln sowie einer
Architektur, die mit der Tätigkeit einer Zuckerfabrik in Zusammenhang steht, sowie
auch näher nicht bestimmtem Mauerwerk.
Die historischen Nivellierungen des Terrains aus dem 19.Jh. wurden ebenfalls
dokumentiert. Trotz des verhältnismäßig
kleinen Eingriffs im Terrain brachte die
Grabung wichtige Erkenntnisse über die
Veränderungen des Raums mit Dokumenten über die Besiedelung im 16. Jh.
auf einer der heutigen Hauptkommunikationen, die vom historischen Zentrum der
Stadt ausgehen.
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Abbildungen
Abb. 1. Trnava, Šrobárobárová Straße.
Lokalisierung der Grabung auf einer Karte
der 1. militärische Kartierung (1782-1784),
Quelle: geoportal.sazp.sk.
Abb. 2. Situationskarte der Grabung im
Bau der: „Rekonstruktion MK der Šrobarová“ auf einem Ausschnitt aus der Katasterkarte, Quelle:https://kataster.skgeodesy.sk/.
Abb. 3. Objekt II/1 aus römischer Zeit
auf dem Niveau der Erfassung während
der Bauarbeiten.
Abb. 4. Superposition eines Restes der
Straße (Straße II/1) in Form eines nördlichen Gleises (k II/58) und teilweise Untersuchung des Objekts II/2.
Abb. 5. Neuzeitlicher Friedhof und
nördlicher Teil der Straße und Gehweg
(Fläche I/A und I/1).
Abb. 6. Blick auf die archäologischen
Grabungen an der Stelle des entdeckten
Friedhofes.
Abb. 7. Grab des untersuchten evangelischen Friedhofes, Blick von Norden.
Abb. 8. Reste der neuzeitlichen Straße
(Straße II/1) auf der Fläche II/1-2 in Form
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von zwei Gleisen (k II/32 und k II/33).
Abb. 9. Trnava, Šrobárová Straße.
Lokalisierung auf einer Karte der 2. militärischen Kartierung von 1839, Quelle:
geoportal.sazp.sk.
Abb. 10. Reste eines Baus im südöstü
lichen Teil der untersuchten Fläche, Autoren der fotogrammetrischen Karte: B.
Balžan, Z. Poláková.
Abb. 11. Ziegelüberdeckung eines
Seitenarms des Flusses Trnavka (M III/1,
MIV/2) im Raum der Straße. Legende: 1.
Ziegelgewölbe, 2. Überdeckung des Gewölbes mit Ziegeln, 3. Mauerwerk M III/2,
4. Mauerwerk M IV/3, 5. Mauerwerk M
IV/4, 6. Reste eines Steinpflasters III/1,
7. Steinpflaster III/2, 8. Fragment eines
Steinpflasters III/2, 9. Tragschicht für das
Steinpflaster (?), 10. Tragschicht für das
Steinpflaster IV/3, 11. Bruchstücke von
Ziegeln und kleineren Steinen (Pflasterung?), 12. lehmhaltige Verschüttung auf
dem Ziegelgewölbe, 13. brauner Lehm
(älteres Terrain), 14. lehmhaltige mit Bauschutt durchsetzte Schicht, 15. ein die
Fundsituation beeinträchtigender Eingriff
(2. Hälfte des 20. Jh.), 16. Warmwasser-

graben, Autoren der fotogrammetrischen
Karte: B. Balžan, Z. Poláková.
Abb. 12. Karte von 1818, die den
Zustand nach Abriss der Barbakane und
der Zuschüttung des Grabens vor der
Stadtmauer dokumentiert. Legende: A.
Unterbrechung des Laufs eines Seitenflusses der Trnávka im Straßenbereich,
B. Stadtmühle innerhalb der Stadtmauern,
Quelle: Innenministerium der Slowakischen Republik, Staatsarchiv in Trnava.
Abb. 13. Pferdeschwemme mit Fußgänu
gerbrücke um die gemauerte Umzäunung
der Zuckerfabrik, Quelle: FRANKO, Miroslav: 165 Jahre „Trnafského“ Zucker:
Trnava, 2014, S. 93.
Abb. 14. Ursprüngliche südöstliche
Ecke der gemauerten Umzäunung der
Zuckerfabrik im nordöstlichen Teil der
Straße, Autoren der fotogrammetrischen
Karte: B. Balžan, Z. Poláková.
Abb. 15. Mit Ziegeln ausgelegter Kanal
M I/3, Situation vor dem Haupteingang
in die Zuckerfabrik im westlichen Teil der
Straße.

Andrej Sabov

Nové poznatky k dejinám novovekého tehliarstva v Trnave

T

rnava a jej okolie boli oddávna
jednou z najvýznamnejších tehliarskych oblastí na Slovensku, čo
súviselo predovšetkým s dostupnosťou vhodnej hliny. Predkladaná
štúdia prezentuje nové poznatky
zistené počas výskumu trnavského
tehliarstva počas prípravy expozície
Západoslovenského múzea v Trnave Dotkni sa hliny – Z dejín tehly
a tehliarstva trnavského regiónu.1
Snažili sme sa hlavne o zrekonštruovanie jednotlivých vývojových
fáz konkrétnych tehelní a opravenie
nejasností v ich chronológii a lokalizácii na základe nových zdrojov,
pričom sa nám podarilo objaviť aj
doteraz neznámych menších tehliarov, ktorí v Trnave pôsobili. Taktiež
sa nám podarilo identifikovať viacero tehliarskych značiek a vytvoriť
návrh chronológie ich jednotlivých
variantov, ktoré by mohli pomôcť pri
datovaní historických stavieb a archeologických situácii.

Mestská tehelňa v období od 16.
storočia do polovice 19. storočia
(tehelňa na Hlbokej ulici)
Prvá nepriama písomná zmienka
o výrobe tehál v Trnave pochádza
z roku 1587, kedy sú spomínaní
majstri tehliari z Talianska.2 Ďalšia
nepriama zmienka o trnavskej tehelni pochádza z roku 1592, kde je
uvádzaný slovenský tehliarsky majster Benedikt Cihlar.3
Prvýkrát je hliník mestskej tehelne zobrazený na pláne mesta na
frontispice knihy Mikuláša Janosiho
z roku 1727, kde je zobrazený pri juhovýchodom rohu mestského opevnenia.4 Za najstaršie vyobrazenie
tehelne je možné pokladať vedutu
Trnavy na frontispice rovnakej knihy, kde sa pri juhovýchodnom rohu
hradieb nachádzajú tri dymiace objekty – jednokomorové tehliarske
pece. (obr.1) Táto mierne upravená veduta bola použitá aj v knihe
o Panne Márii Trnavskej, vydanej
v roku 1733. V týchto miestach
existovala mestská tehelňa až do
20. storočia.5
Za najstaršiu tehliarsku značku
býva obvykle považovaná značka
s pozitívnym znakom kríža na jednej a negatívnym znakom kríža v
plastickom kruhu na druhej strane
tehly. (obr.2) Tehly s touto značkou
boli nájdené pri výskume fary na
Námestí Sv. Mikuláša v roku 2009,

ktorý realizoval Jozef Urminský
(pozri obr.2:1).Tehly sa nachádzali
v zásype spodnej časti jamy na obilie s murovaným hrdlom. Túto spodnú časť objektu datoval J. Urminský
na základe sprievodných nálezov
keramiky na koniec 16. storočia.6
V zbierkach ZSM sa nachádza tehla s podobnou značkou písmena T
v plastickom kruhu. Bola nájdená
koncom 60. rokov sekundárne použitá v dome na Dolných baštách
a je takisto datovaná do 16. – 17.
storočia (obr.2:2). Nedá sa povedať,
či ide o značky mestskej tehelne.
V prvom prípade by mohlo ísť o tehly vyrobené špeciálne pre potreby
fary, druhá podobná značka sa však
zatiaľ spoľahlivo interpretovať nedá.
Asi v priebehu 17. storočia sa
začína ako značka mestskej tehelne používať zjednodušený mestský
erb – koleso s rôznym počtom špicov, ktorá sa používa až do polovice
19. storočia. Vďaka tomuto dlhému
časovému horizontu požívania sa

tehly s takýmito značkami vyskytujú v Trnave a okolí vo veľkých počtoch. (obr.3) Existuje niekoľko variantov týchto značiek:
1. Veľké robustné veľmi plastické
koleso so štyrmi špicami a viditeľným nábojom kolesa (pozri obr.3:1).
Tento variant sa vzhľadom na estetické vyhotovenie javí ako najstarší.
Koleso je vo vysokom reliéfe, jeho
priemer je 9,5 cm, hrúbka línie je 1,7
cm. Ľadnicu/žumpu postavenú z tehál s takouto značkou našiel Peter
Nagy počas výskumu na dostavbe
hotela Holiday Inn (objekt 17/2009)
a datoval ju do 17. – 18. storočia.7
Je tiež možné, že sa táto značka
používala už o niečo skôr.
2. Veľké koleso so štyrmi špicami
(obr.3:2). Oproti predchádzajúcemu variantu je koleso vyhotovené
v plytkom reliéfe, nie je viditeľný náboj kolesa a pôsobí jemnejšie. Priemer kolesa je 7 – 9 cm, hrúbka línie
je 4 – 8 mm. Do tejto skupiny patria
tiež tehliarske značky, na ktorých

Obr. 1. Najstaršie vyobrazenia mestskej tehelne. Hore pôvodná veduta z frontispice knihy: JÁNOSI, M.: Natales Liberae Regiaeque Civitatis Tyrnaviensis
Calamo poetico descripti, Tyrnavie, 1727 a dole jej upravená verzia z frontispice knihy: Sanctissimae Deiparae Semper Virgini Thaumaturgae...,Tyrnaviae,1733.
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Obr. 2. Najstaršie značené tehly z Trnavy, 16. – 17. storočie, bez mierky.
sa okrem štylizovaného mestského
erbu nachádzajú aj iniciály objednávateľov tehál, respektíve stavby.
Ide o iniciály IE, V, I a tiež vročenie
177?.8 Práve variant značky s iniciálami IE sa dá spoľahlivo spojiť
s Imrichom Esterházim, ktorý bol
ostrihomským arcibiskupom a uhorským prímasom v rokoch 1725 –
1745.9 Táto skupina by sa teda dala
rámcovo datovať do 18. storočia,
čo podporuje aj variant s neúplným
vročením zo 70. rokov 18. storočia.
3. Malé koleso so štyrmi špicami
(obr.3:3). Pravdepodobne by malo
ísť o najmladší variant značky mestskej tehelne. Koleso je malé a v nízkom reliéfe, priemer je 5,8 – 6,8 cm,
hrúbka línie je 3 – 6 mm. Datovať sa
dá asi do 19. storočia, no možné je

aj o niečo skoršie datovanie. Ľadnica/žumpa (objekt 10/2009) postavená z takto značených tehál sa našla
počas výskumu pri dostavbe hotela
Holiday Inn a je na základe nálezov
datovaná do 19., respektíve najneskôr do 1. polovice 20. storočia.10
4. Koleso so šiestimi špicami
(obr.3:4). Z tejto skupiny existujú varianty s veľkým i malým kolesom.
Z Majcichova je tiež známa tehla
s veľkým šesťšpicovým kolesom a iniciálkami SM, pričom S je retrográdne.11
Pri vyššie spomínanom výskume bola
objavená tiež ľadnica/žumpa murovaná z takýchto tehál (objekt 18/2009)
a je datovaná do 17. – 18. storočia,
čo by snáď mohlo naznačovať, že sa
varianty so štvor- a šesťšpicovými kolesami používali súčasne.12

Mestská tehelňa od polovice 19.
storočia do roku 1877 – prenájom J. G. Reidner (tehelňa na Hlbokej ulici)
V druhej polovici 19.stor. bola
mestská tehelňa spravovaná akciovou spoločnosťou a neskôr ju prenajímali. Prvým známym nájomcom
z r. 1866 je Johann Gottlieb Reidner, ktorý si tehelňu prenajímal 11
rokov.13 Z tohto obdobia sme zatiaľ
dokázali identifikovať tri skupiny tehliarskych značiek.(obr 4)
1. Koleso so štyrmi špicami
a nápisom REIDNER v pozitíve
(obr.4:1).
2. Koleso so štyrmi špicami uloženými do X a nápisom REIDNER
v pozitíve (obr. 4:2). Obidve skupiny
patria do obdobia prenájmu tehelne J. G. Reidnerom v rokoch 1866
– 1877. Zatiaľ však nie jasný vzájomný chronologický vzťah týchto
variantov.
3. Koleso so štyrmi špicami uloženými do X (obr.4:3). V tejto skupine sa vyskytujú varianty s malým aj
veľkým kolesom. S najväčšou pravdepodobnosťou tiež išlo o značku tehelne z tohto obdobia, snáď
z obdobia správy tehelne akciovou
spoločnosťou, avšak bez jasného
nálezového kontextu sa to nedá
s určitosťou dokázať.
Reidnerova tehelňa od r. 1877 do
prelomu 19./20. storočia (tehelňa
na Hlbokej ulici)
V roku 1877 mestskú tehelňu kúpil syn J. G. Reidnera Gustav Adolf
Reidner.14 Za jeho vlastníctva používala tehelňa ako značku detailne
vypracovaný mestský znak Trnavy s textom, orientovaný na výšku. Existujú dve skupiny variantov
značky:

Obr. 3. Tehliarske značky mestskej tehelne (tehelňa na Hlbokej ulici) v 16. – 19. storočí. Legenda: 1. (17. – 18. stor.), 2.
(18. storočie), 3. (19. storočie), 4. (17. – 19. stor.?), bez mierky.
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Obr. 4. Tehliarske značky mestskej tehelne (tehelňa na Hlbokej ulici) v období prenájmu a vlastníctva rodinou Reidnerovcov, 2. pol. 19. stor. Legenda: 1. prenájom J. G. Reidner (1866 – 1877), 2. prenájom J. G. Reidner (1866 – 1877), 3.
značky mestskej tehelne (2. pol. 19. stor.?), 4. G. A. Reidner (1877 – 80. roky 19. stor.), 5. vlastník G. A. Reidner (1877
– 80. roky 19. stor.), 6. vlastník R. Reidnerová / prenájom? (80. – 90. roky 19. stor.), 7. neurčitá Reidnerova značka
(koniec 19. stor.?), 8. neurčitá Reidnerova značka (koniec 19. stor.?), 9. neurčitá Reidnerova značka/bratislavská tehelňa? (koniec 19. stor.?), bez mierky.
1. Hlava Krista v kolese s ôsmimi
špicami a nápisom REIDNER v pozitíve (obr.4:4).
2. Hlava Krista v kolese s ôsmimi špicmi a písmenom R (obr.4:5).
Písmeno R býva v rôznych prevedeniach, najčastejšie v negatíve, niekedy tiež v pozitíve alebo v nápisovom
poli so skosenými rohmi, prípadne
retrográdne. Rovnaký systém značky
s bratislavským mestským znakom
a písmenom R používal tiež brat G.
A. Reidnera Sigmund Reidner, ktorý
vlastnil tehelňu v Bratislave. Vzájomný chronologický vzťah jednotlivých
variantov je momentálne neurčiteľný.
Po smrti G. A. Reidnera niekedy
v 80. rokoch 19. storočia tehelňu zdedila vdova Rozália Reidnerová, rod.
Szullinyiová (pozri tab.1). Je pravdepodobné, že tehelňu aj prenajímala,
čo podporuje i skupina tehliarskych
značiek v rovnakom grafickom prevedení ako predchádzajúce, ale s inými
iniciálami:
3. Hlava Krista v kolese s ôsmimi špicami a písmenom iným ako R
(obr.4:6). Doteraz sú zistené varianty
s písmenami K a W. Okrem týchto
skupín exitujú ešte dva varianty značky s podobnou grafikou:
4. Hlava Krista v kolese s ôsmimi
špicami a dvoma plastickými bodkami (obr.4:7).
5. Hlava Krista v kolese s ôsmimi
špicami bez akéhokoľvek ďalšieho
písmena alebo symbolu (obr.4:8).
Nedá sa presne určiť, či sa používali
ešte za života G. A. Reidnera, R. Reidnerovej alebo počas predpokladaného prenájmu tehelne.

5. Nápis REIDNER v nápisom poli
(obr.4:9). Pri tejto značke je pravdepodobné, že môže ísť o značku bratislavskej reidnerovskej tehelne. V Trnave sa však zvyknú vyskytovať vo
veľkom množstve a rôznych tvaroch,
no v súčasnosti sa nedá určiť, ktorej
reidnerovskej tehelni patrili. Podľa
grafiky sa dá datovať na koniec 19.
storočia, prípadne začiatok 20. storočia.
Demeterova (Dömötörova) tehelňa od konca 19./ začiatku 20. storočia (tehelňa na Hlbokej ulici)
Michal Demeter (Dömötör) sa
medzi tehliarmi spomína prvýkrát
v r. 1901(pozri tab.1). Je však možné, že tehelňu od Reidnerových dedičov kúpil o niečo skôr. Na reklame
Demeterovej tehelne z roku 1932 je
uvedené, že tehelňa bola založená v r. 1600, čím jasne odkazuje

na kontinuitu s mestskou, neskôr
Reidnerovou tehelňou v miestach
dnešnej Hlbokej ulice. (obr.5)
V dvadsiatych rokoch 20. storočia
Demeter, už v pokročilom veku prenajímal tehelňu bratom Weissovcom, ktorí sú spomínaní ako tehliari
na Hlbokej ceste v r. 1920 a 1926,
pričom sa dá predpokladať, že tehelňu mali prenajatú do roku 1927
(pozri tab.2).
Od roku 1927 sa stal Demeterovým spoločníkom jeho vnuk Andrej
Osmič (Osmitz). Po Demeterovej
smrti v roku 1929 sa vlastníkom stáva Osmič, pričom časť podielu zdedil Demetorov brat Michal Demeter,
ktorý bol právnikom v Budapešti.
Ten svoj podiel odpredal Osmičovi
v roku 1938.15 Osmič tehelni ponechal pôvodný názov, ale prestaval
ju a zmodernizoval.16 Zaujímavé
však je, že Osmič sa údajne medzi

Obr. 5. Reklama Demeterovej tehelne z r. 1932.
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Obr. 6. Tehliarske značky Demeterovej tehelne (predtým mestská a Reidnerova tehelňa na Hlbokej ulici), 1. polovica 20.
storočia. Legenda: 1. M. Demeter (Dömötör) (zač. 20. stor. – 20. roky 20. stor.), 2. prenájom bratia Weissovci (1920 –
1927?), 3. Demeterova tehelňa, vlastník A. Osmič (Osmitz) (1927 – 1948), bez mierky.
tehliarmi v Trnave uvádzal už raz
v r. 1904 v monografii Bratislavskej
župy.17 Osmič tehelňu vlastnil až
do znárodnenia v roku 1948. Po
znárodnení bola začlenená do národného podniku Západoslovenské
tehelne, kde fungovala ako n. p. 2
– Dömötör.18
Tehelňa na Hlbokej ulici používala v poslednej fáze svojho vývoja
tieto skupiny značiek: (obr.6)
1. Dvojriadkový nápis DÖMÖTÖR
N SZOMBAT v nápisovom poli
(obr.6:1). Značka používaná počas
vlastníctva tehelne Michalom Demeterom (Dömötörom). Existujú tiež
varianty s číslom.19
2. Písmeno W v kombinácii s číslom v nápisovom poli (obr.6:2).
Značka používaná počas prenájmu
tehelne bratmi Weissovcami, asi
v rokoch 1920 až 1927.
3. Písmeno D v kombinácii s číslom v nápisovom poli (obr.6:3).
Značka používaná počas vlastníctva
tehelne Andrejom Osmičom, mala
rovnaké grafické vyhotovenie ako
predchádzajúca značka. Používala
sa pravdepodobne v období od roku
1927 do znárodnenia.
Tehelňa Pavla Mitáčka (Mittacsek)/Jurkovičova
tehelňa
od
80. rokov 19. storočia (tehelňa
v priestore dnešného sídliska Na
hlinách)
Niekedy v 80. rokoch 19. storočia
vznikla v priestore dnešného sídliska Na hlinách nová tehelňa s kruhovou pecou - Első nagyszombati körkemence téglagyár. Prvý krát je zobrazená na mape bratislavskej župy
z roku 1889. (obr.7) Zhruba v rovnakom čase, v roku 1887, sa medzi tehliarmi objavuje meno Pavla Mitáčka
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(Mittacsek Pál), je však možné, že
bol tehliarom už o niečo skôr (pozri
tab.1).Tehelňu najskôr vlastnil so
spoločníkmi. Prvým bol bratislavský
tehliar Imrich Rössler, s ktorým boli
spoločníkmi medzi rokmi 1887 –
1888 (pozri tab.1).V priebehu roka
1888 zmenil spoločníka na Johanna
Pohlnera, čo dokazuje oznam o tejto
udalosti uverejnený v Nagyszombati
hetilap z roku 1888, (obr.8) pričom
v rovnakom roku je v periodiku Nagyszombati naptár/Tyrnauer kalender uvádzaný ešte ako spoločník
Rösslera (pozri tab.1). Spoločníkmi
boli až do roku 1890. V roku 1891 je

ako Mitáčkova spoločníčka uvádzaná Róza Pozsgayová (pozri tab.1).20
Medzi rokmi 1891 – 1893 založil Mitáček samostatnú tehliarsku firmu.21
V roku 1913 kúpil Mitáčkovu tehelňu
významný architekt Dušan Jurkovič,
ktorý ju viedol spolu s bratom Ladislavom.22 V roku 1913 je Jurkovič
uvádzaný ako Mittacsek Pál utóda
(Pavol Mitáček, nástupca – pozri
tab. 1). Pod týmto názvom fungovala tehelňa až do roku 1925, kedy
sa názov zmenil na Jurkovičovu tehelňu.23 V roku 1947 ju zdedil jeho
syn Pavol Jurkovič, ktorý ju viedol až
do znárodnenia.24 Po znárodnení bola

Obr. 7. Tehelňa P. Mitáčka zobrazená na mape Bratislavskej župy z r. 1889.
Zdroj: www.staremapy.sk.

začlenená do národného podniku Západoslovenské tehelne, kde fungovala pod názvom n. p. 3 – Jurkovič.25
Mitáčkova/Jurkovičova tehelňa
v priestore dnešného sídliska Na
hlinách používala počas svojej existencie tieto značky: (obr.9)
1. Značka M&R 1887 v nápisovom poli (obr.9:1). Značka patrila
P. Mitáčkovi spolu so spoločníkom
I. Rösslerom. V predchádzajúcich
štúdiách bola nesprávne pripisovaná tehliarke Róze Mike, prípadne
Mitáčkovi samotnému.26
2. Značka MP 1889 v nápisovom poli (obr.9:2). Značka patrila
P. Mitáčkovi spolu so spoločníkom
J. Pohlnerom. V minulosti bola nesprávne pripisovaná P. Mitačkovi
samotnému.27
3. Jednoriadkový nápis MITTACSEK P. (obr.9:3). v nápisovom poli.
Značku pravdepodobne používal P.
Mitáček už ako samostatný majiteľ
tehelne po roku 1891. Existujú aj varianty s číslom, číslo býva v samostatnom nápisovom poli.
4. Dvojriadkový nápis MITTACSEK P. N.SZOMBAT v nápisovom
poli (obr.9:4). Spolu s predchádzajúcou značkou majú rovnakú grafiku, taktiež sa vyskytuje aj vo variantoch doplnených o čísla. Vzájomný
chronologický vzťah skupín 3. a 4. je
momentálne neurčiteľný, obidva sa

začínajú používať pravdepodobne
po roku 1891.
5. Dvojriadkový nápis MITTACSEK PÁL NAGYSZOMBAT v nápisovom poli (obr.9:5). Pravdepodobne ide o najmladší variant značky P.
Mitáčka. Svojim grafickým vyhotovením sa podobá značke D. Jurkoviča (skupina 6) a nedá sa vylúčiť, že
sa mohla používať v období medzi
rokmi 1913 a 1925, kedy D. Jurkovič
vystupoval pod názvom Pavol Mitáček, nástupca.
6. Dvojriadkový nápis JURKOVIC
TRNAVA s tromi vodorovnými čiarkami nad sebou v nápisovom poli
(obr.9:6). Graficky je nápis takmer
totožný so skupinou 5. Podobnosť by

mohla naznačovať, že ide o najstarší
variant značky D. Jurkoviča. Na základe súčasného stavu bádania sa
však nedá určiť, či bol používaný od
roku 1913 alebo až od roku 1925.
7. Značka J a číslo v samostatných nápisových poliach (obr.9:7).
Pravdepodobne ide o mladší variant
značky tehelne D. Jurkoviča. Číslo
a písmeno môžu mať pri niektorých
variantoch vymenenú stranu.
Diamantova tehelňa (tehelňa
na Bučianskej ulici, v priestore
dnešných ulíc V jame a Tehelná)
od konca 19. storočia
Tehelňa vznikla krátko po r. 1895.,
na katastrálnej mape z tohto roku
ešte nie je zobrazená. Pravdepo-

Obr. 8. Reklama P. Mitáčka a J. Pohlnera z r. 1888. Prevzaté z: Nagyszombati
hetilap, 1.7. 1888, č. 27, 1888, str. 3.

Obr. 9. Tehliarske značky Mitáčkovej/Jurkovičovej tehelne (tehelňa v priestore dnešného sídliska Na hlinách) od konca 19. stor. Legenda: 1. P. Mitáček (Mittacsek) a I. Rössler (1887–1888), 2. P. Mitáček (Mittacsek) a J. Pohlner (1888
– 1890), 3. P. Mitáček (Mittacsek) (1891? – 1913), 4. P. Mitáček (Mittacsek) (1891? – 1913), 5. P. Mitáček (Mittacsek)
(zač. 20. storočia?), 6. skupina – D. Jurkovič (1913/1925 – 1948), 7.D. Jurkovič (1913/1925 – 1948), bez mierky.
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Obr. 10. Tehliarske značky Diamantovej tehelne/Tehelne J. Bilíka – Záhorského od konca 19. stor. Legenda: 1. F. Diamant (1898 – 1918?), 2. H. Diamant (1918 – 40. roky 20. stor.), 3. značka tehelne H. Diamanta v Horných Lovčiciach
(1. pol. 20. stor.), 4. H. Diamant, tehly Hexa (30. – 40. roky 20. stor.), 5. Tehelňa J. Bilíka –Záhorského? (40. roky 20.
stor.?), 6. Tehelňa J. Bilíka –Záhorského? (40. roky 20. stor.?), bez mierky.
dobne niesla názov Nagyszombati
téglagyár részvénytársaság a jej majiteľom bol Ferdinand Diamant, ktorý
sa medzi tehliarmi uvádza v rokoch
1898 – 1903 (pozri tab.1). Možno
však bol tehliarom už skôr, pretože

medzi rokmi 1893 a 1898 zatiaľ chýbajú akékoľvek zdroje. V roku 1918
založil Henrich Diamant firmu Henrich Diamant & comp., ktorá v 30.
rokoch používala prívlastok Trnavská tehelňa.28 Nie je presne známe,

Obr. 11. Reklama Diamantovej tehelne na patentnú tehlu Hexa z roku 1932.
Prevzaté z : Mesto Trnava, publikácia pre propagovanie cudzineckého ruchu
a turistiky, 1932.

Obr. 12. Tehliarske značky tehelne Schenk a Roth/tehelne Dr. I. Kováča (tehelňa na Sladovníckej ulici) od začiatku 20. storočia, tehliarske značky tehelne
B. Sukopa v 2. polovici 19. storočia a baroková značka arcibiskupa Jozefa
Baťányho. Legenda: 1. Schenk a Roth (1906/1908 – 1918), 2. Shchenk a Roth
(1918 – 40. roky 20. stor.?), 3. Dr. I. Kováč (40. roky 20. stor.), 4. B. Sukop (2.
pol. 19. stor.), 5. B. Sukop (2. pol. 19. stor.), 6. arcibiskup J. Baťány (posledná
štvrtina 18. stor.), bez mierky.
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dokedy Diamant tehelňu vlastnil,
ale v r. 1941 – v dobe arizácie ju už
vlastnili Alexander Adler a Fridrich
Matzner.29 Tehelňu arizoval Jozef
Bilík Záhorský zo Senice a po arizácii bola známa tiež pod názvom
Trnavská tehelňa.30 Po znárodnení
sa ako súčasť národného podniku
Západoslovenské tehelne rovnako
označovala Bilíkovým menom ako
n. p. 1 – Bilík.31
Diamantova tehelňa používala tieto
skupiny značiek: (obr.10)
1. Značka NTR (obr.10:1). Táto
značka sa pravdepodobne používala
počas vlastníctva tehelne Ferdinandom Diamantom na prelome 19. a 20.
storočia a tvorila ju skratka názvu
tehelne. Existuje viacero grafických
variantov tejto značky, často doplnených o číslo. Chronologický vzťah jednotlivých variantov momentálne nie je
možné určiť, ako staršie sa však podľa
štýlu vyhotovenia javia varianty s písmenami v samostatných nápisových
poliach s konkávne prehnutými stenami a skosenými rohmi.
2. Nápis DIAMANT N. v nápisovom poli (obr.10:2). Značka tehelne
Henricha Diamanta po roku 1918.
Používala sa asi až do 40. rokov 20.
storočia.
3. Dvojriadkový nápis DIAMANT H.
F LOCZ (obr.10:3). Táto značka však
nepatrila tehelni H. Diamanata v Trnave ale nápis F. LOCZ (Felső Lócz)
poukazuje na to, že patrila malej tehelni v Horných Lovčiciach (dnes časť
Brestovian), ktorú pravdepodobne

Diamant tiež vlastnil. Dá sa datovať
iba rámcovo do 1. polovice 20. storočia.
4. Dvojriadkový nápis PATENT
HEXA DIAMANT TRNAVA (obr.10:4).
Značka používaná na patentovaných
dutých tehlách HEXA, ktoré Diamantova tehelňa vyrábala, pravdepodobne od 30. rokov 20. storočia. (obr.11)
Tehly sa vyrábali pásovým spôsobom
a značka býva niekedy rozdelená
podľa prerezania tehly.
5. Značka TT v nápisovom poli
(obr.10:5). Značka sa vyskytuje vo
variante s každým písmenom v samostatnom nápisovom poli alebo
obidve písmená v spoločnom nápisovom poli. Ide asi o značku používanú po arizovaní Diamantovej
tehelne J. Bilíkom Záhorským, ktorú tvorila skratka názvu Trnavská
tehelňa. V tomto prípade by bola
datovaná do 40. rokov 20. storočia.
Nie je však vylúčené, že túto značku
používali už predchádzajúci vlastníci
A. Adler a F. Matzner.
6. Značka TZF v nápisovom poli
(obr.10:6). Pravdepodobne značka
nemeckého prekladu názvu Bilíkovej tehelne Tyrnauer Ziegelfabrik,
asi zo 40. rokov 20. storočia.
Tehelňa Schenk a Roth (tehelňa
na Sladovníckej ulici) od začiatku
20. storočia
Tehelňu v miestach dnešnej
Sladovníckej ulice založili Simon
Schenk a Izidor Roth v roku 1906
alebo v roku 1908 v staršom, už nepoužívanom hliníku, viditeľnom na
vojenských mapovaniach.32 Zaujímavé je že v periodiku Nagyszombati naptár/Tyrnauer kalender sa
medzi tehliarmi v rokoch 1906
– 1909 neuvádzajú (pozri tab. 1).
V roku 1941 bola tehelňa arizovaná Dr. Igorom Kováčom.33 Po roku
1945 bola označovaná názvom Tehelňa Dr. Kováča, národná správa
(pozri tab. 2) a po znárodnení sa
stala súčasťou Západoslovenských
tehelní ako n. p. 4 – Dr. Kováč. Z trnavských tehelní fungovala najkratšie.
Počas svojej existencie používala
nasledovné skupiny značiek: (obr.12)
1. Dvojriadkový nápis SCHENK
ÉS ROTH NAGYSZOMBAT v nápisovom poli (obr.12:1). Značka je
štylisticky podobná skupine značiek č. 4 tehelne P. Mitáčka. Pravdepodobne sa používala od vzniku
tehelne do vzniku Československej
republiky.
2. Značka S.R. v nápisovom poli
(obr.12:2). Pravdepodobne mladší
variant značky tehelne, používaný
do 40. rokov 20. storočia.
3. Značka Dr.I.K. v nápisovom

poli (obr.12:3). Značka tehelne po
arizácii Dr. I. Kováčom, ktorá sa používala pravdepodobne až do znárodnenia.
Menší tehliari v 19. a 20. storočí
Okrem štyroch veľkých tehelní
existovalo v Trnave niekoľko menších tehliarov.
V 2. polovici 19. storočia je medzi tehliarmi spomínaný Bartolomej
Sukop. (pozri tab.1). Do Trnavy sa
prisťahoval v polovici 19. storočia
a tehly vyrábal až do konca svojho
života.34 V súčasnosti nevieme povedať, kde presne stála Sukopova
tehelňa, no vieme, že podľa parcelového čísla susedila s Reidnerovou tehelňou.35 Je pravdepodobné, že sa delili o jeden veľký hliník
v miestach Hlbokej ulice. Existencia
Sukopovej tehelne, a teda tiež datovanie jeho značiek, sa dá ohraničiť
iba rámcovo do obdobia od polovice
19. storočia do roku 1893.36
Ako značku používal dva varianty
svojho mena:
1. Nápis SUKOP v nápisovom
poli (obr.12:4). Pravdepodobne ide
o starší variant značky. Podľa prameňov sa javí, že sa jeho priezvisko
postupne ponemčilo zo Soukupa na
Szukupa (pozri tab.1).
2. Nápis SZUKOP v nápisovom
poli (obr.12:5). Pravdepodobne
mladší variant značky.
Meno Róza Mike sa medzi tehliarmi uvádza iba dvakrát a to v roku
1892 a v roku 1897.37 Zdroje z trnavských periodík z tohto obdobia
zatiaľ chýbajú, takže sa nedá povedať, či je uvádzaná aj v nich. Viac
informácií o R. Mike momentálne
dostupných nie je, neznáma je aj jej
tehliarska značka, a tiež presná lokalizácia tehelne. Snáď by jej mohol
patriť niektorý z menších hliníkov viditeľných na mapách od polovice 19.
storočia.
V rokoch 1891 – 1893 sa medzi tehliarmi uvádza aj meno Róza
Pozsgayová. (pozri tab.1). Kým v

Obr. 13. Reklama V. Vlčka z r. 1926.
Prevzaté z : Almanach mesta Trnavy,
1926.
roku 1891 vystupuje ako spoločníčka
P. Mitáčka, v roku 1893 je uvádzaná
ako samostatný tehliar. Takisto o nej
chýbajú akékoľvek ďalšie informácie.
Koncom 19. storočia sa teda medzi tehliarmi objavujú tri ženy s krstným menom Róza: Redinerová
(1887 a 1898), Pozsgayová (1891
a 1893) a Mike (1892 a 1897). Keďže o väčšine chýbajú akékoľvek informácie okrem mena, momentálne
sa ešte nedá určiť, či by v niektorých
prípadoch nemohlo ísť aj o jednu
osobu alebo ide len o veľmi populárne krstné meno.
V roku 1913 je tiež medzi tehliarmi uvádzaná Keresked és iparbank részvenytársaság (Obchodná
a živnostenská akciová spoločnosť),
taktiež bez akýchkoľvek ďalších informácií (pozri tab.1).
V Almanachu mesta Trnavy
z roku 1926 sa ako tehliar na Hlbokej ceste uvádza istý Juraj Vlček
(pozri tab. 2) V reklamnej sekcii tejto
publikácie sa však nachádza reklama s menom tehliara Václav Vlček
s adresou Hlboká cesta 24. (obr.13)
Pravdepodobne ide o tlačovú chybu
a týka sa to jednej osoby.
Novo identifikované barokové
tehliarske značky
Barokové tehliarske značky, ktoré často tvorila skratka mena objednávateľa zákazky a nie majiteľa

Obr. 14. Zámerne pokazené alebo upravené tehliarske značky. Legenda: 1.
tehla so značkou 1. skupiny variantov mestskej tehelne s pridanou značkou
písmena X (17. – 18. stor.), 2. tehla s neumelou značkou kríža (17. – 18.
stor.?), 3. zámerne pokazená značka tehly z Reidnerovej tehelne (posledná
štvrtina 19. stor.), bez mierky.
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tehelne, či tehliarskeho majstra, je
mnohokrát problematické spoľahlivo
stotožniť. S určitosťou je zatiaľ interpretovaná značka Imricha Esterháziho
a tri varianty značky Juraja Paxyho
s vročeniami 1738, 1743 a 1746.38
Ďalšou barokovou značkou, ktorá
sa dá interpretovať, je značka PPIB,
ktorá je v Trnave rozšírená (pozri
obr.12:6). S najväčšou pravdepodobnosťou patrila arcibiskupovi Jozefovi Baťánymu (Pripmas Princeps
Iosephus Batthyany), ktorý sa v r.
1776 stal ostrihomským arcibiskupom a uhorským prímasom. Úrad
zastával až do svojej smrti v r. 1799,
čo túto tehliarsku značku spoľahlivo datuje do poslednej štvrtiny 18.
storočia. V rámci archeologických
výskumov sa našli napríklad pri výskume dostavby hotela Holiday Inn
alebo pri výskume niekdajšieho Collegia Rubrorum.39
Zámerne pokazené alebo upravené tehliarske značky
Zámerne pokazené alebo upravené značky sú samostatnou kapitolou
pri výskume tehliarskych značiek.
Z Trnavy poznáme niekoľko takýchto prípadov. (obr.14) Jedna z tehál
z výskumu dostavby hotela Holiday
Inn niesla okrem značky 1. skupiny
variantov mestskej tehelne tiež malú
značku v tvare písmena X, ktorá
bola do vyrytá do tehliarskej formy
(obr.14:1). Podobne existuje tehla,
kde je jedinou značkou robustný,
do tehliarskej formy neumelo vyrytý,
rovnoramenný kríž (obr.14:2).
Význam takýchto značiek je
nejasný. Nezdá sa byť pravdepodobné, že by označovali jednotlivé
tehelne, či tehliarov, skôr asi išlo
o značky technického, v prípade
krížikov možno sakrálneho, charakteru. Technické značky na tehlách
majú asi tiež dlhšiu tradíciu. V zbierkach Západoslovenského múzea sa
dokonca nachádza gotická prstovka, ktorá nesie značku v podobe „V.“
(rímska päť a bodka), čo by mohlo
naznačovať, že technické značky na
tehlách sa používali už od stredoveku.
Niektoré zámerne pokazené značky sú evidentne výsledkom zábavy
a humoru tehliarov. Sem môžeme
spoľahlivo zaradiť tehlu pochádzajúcu
z Paulínskej ulice. Ešte pred výpalom
niektorý z tehliarov v Reidnerovej tehelni koncom 19. storočia k značke
tehelne tvorenej hlavou Krista neumelo prikreslil telo a vznikla tak groteskná
postavička (obr.14:3).
Tab. 1. Trnavskí tehliari uvádzaní v periodiku Nagyszombati naptár/Tyrnauer kalender v 19. a 20. storočí.
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Perspektívy ďalšieho výskumu
Príspevok odráža súčasný stav

Tab. 2. Trnavskí tehliari a tehelne uvádzaní v periodikách z 1. polovice 20. storočia. Skratky periodík: AMT 1920 – Adresár mesta Trnavy, 1920; AMT 1926 – Almanach mesta Trnavy, 1926; ATHO 1930 – Adresár trnavského a hlohoveckého okresu, 1930; AMTO 1934 – Adresár mesta Trnavy a okolia, 1934; ST 1946 – Sprievodca Trnavou, 1946.
bádania o dejinách novovekého
tehliarstva v Trnave, pričom výskum
stále prebieha. Je potrebné pokračovať v archívnom výskume, aby
bolo možné skompletizovať zoznam
tehliarov a pokúsiť sa vyriešiť vyššie
uvedené nezrovnalosti. Zrejmá je aj
potreba neustálej evidencie nových
tehliarskych značiek a nových va-

riantov tých už známych. Taktiež je
nevyhnutné získavať značené tehly
z dobre datovateľných kontextov pri
archeologických a stavebno – historických výskumoch, aby bolo možné
čo najviac upresniť ich datovanie.
Osobitnou kapitolou je výskum
barokových tehliarskych značiek,
ktoré sú špecifické svojou formou

navzájom si podobných skratiek.
Pri výskume týchto značiek by bola
podľa nášho názoru vhodná interdisciplinárna spolupráca s historikmi
a genealógmi, ktorí by určite vedeli
pomôcť pri určovaní a datovaní značiek jednotlivých šľachticov a cirkevných hodnostárov, pre ktorých boli
tieto tehly vyrábané.
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Pri výskume Collegia Rubrorum bol objavený múr, vymurovaný z týchto tehál (pozri príspevok Erika Hrnčiarika uverejnený
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in Trnava mit dem Titel: „Berühre den Ton
Neue Erkenntnisse zur Geschichte der
neuzeitlichen Ziegelstein-Herstellung - aus der Geschichte der Ziegelherstellung
in der Region von Trnava „. Der Beitrag
in Trnava/dt. Tyrnau
ist ein Versuch für die Rekonstruktion der
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es an
einzelnen Entwicklungsphasen der Ziegedie beiden vorhergehenden Studien über
die Trnava Ziegelherstellung anzuknüp- leien und eine Korrektur der Unklarheiten
in ihrer Chronologie, sowie der Lokalisiefen und neue Erkenntnisse, die sich aus
den neuesten Untersuchungen des Auto- rung auf Grundlage neuer Quellen. Im
ren des Beitrags
ergeben, der Archäo- Falle der vier größten Trnavaer Ziegeleien (im Raum der heutigen Hlboka uliloge am Westslowakischen Museum in
ca, ulíca V jame, Tehelna, Sladkovičova
Trnava ist. Gegenstand für die erneute
ulica und Siedlung Na hlinách) ist es
Untersuchung der Ziegelherstellung in
Trnava war die Vorbereitung einer Aus- gelungen, einige Entwicklungsphasen
mit verschiedenen Ziegelmarken, die wir
stellung des Westslowakischen Museums

chronologisch in einzelne Variantengruppen unterteilten, zu identifizieren. Raum
wurde auch der Problematik der kleineren
Ziegeleien gewidmet, von denen uns die
meisten Informationen fehlen, ebenfalls
den bisher unbekannten Herstellern von
Ziegeln und auch gezielt korrigierten oder
beschädigten Ziegelmarken. Am Ende
sind die Perspektiven für weitere Untersuchungen zusammengefasst und die
Notwendigkeit der interdisziplinären Zuisammenarbeit, die für eine erfolgreiche
Weiterführung wichtig ist.

20. Jh.), 2. Pacht der Brüder Weiss /1920Abbildungen
Abb. 1. Älteste Abbildung der städti- 1917?), 3. Ziegelei Demeter, Eigentümer
A. Osmič (Osmitz) (1927-1948), ohne
schen Ziegelei. Oben die ursprüngliche
Maßstäbe.
Vedute von der Titelseite des Buches:
Abb. 7. Auf einem Plan der Bratislavaer
JÁNOSI, M.: .: Natales Liberae Regiaee
Gespanschaft von 1889 dargestellte Zieque Civitatis Tyrnaviensis Calamo poetico
gelei P. Mitáčka. Quelle: www.staremapy.
descripti, Tyrnavie, 1727.Unten befindet
sich die korrigierte Version der Titelsei- sk.
Abb. 8. Reklame P.Mitáčka und J. Pohte des Buches: Sanctissimae Deiparae
Semper Virgini Thaumaturgae...,Tyrnavi- ner von 1888. Übernommen aus: Nagyszombati hetilap, 1.7. 1888, č. 27, 1888, str.
ae,1733.
3.
Abb. 2. Die älteste gekennzeichnete
Abb. 9. Ziegeleimarken der ZiegeZiegel aus Trnava, 16.-17. Jh., ohne Maßlei Mitáčka/Jurkovič (Ziegelei im Gebiet
stab.
der derzeitigen Siedlung Na hliníach)
Abb. 3. Ziegeleimarke der städtischen
vom Ende d. 19. Jh. Beschreibung: 1. P
Ziegelei (Ziegelei in der Hlboká Straße) im
16.-19-Jh. Beschreibung: 1. (17.-18. Jh.), Mitáček (Mittacsek) und I. Rössler (1887
2. (18. Jh.), 3. (19. Jh.), 4. (17.-19-Jh.?), -1888), 2. P. Mitáček (Mitacsek) und
J. Pohlner (1888-1890), 3. P. Mitáček
ohne Maßstab.
(Mitacsek) (1898?-1913), 4. P. Mitáček
Abb. 4. Ziegeleimarke der städtischen
(Mitacsek) (1891?-1913), 5. P. Mitáček
Ziegelei (Ziegelei in der Hlboka Straße)
(Mitacsek) (Anf. d. 20. Jh.), 6. Gruppe: D.
während der Verpachtung an die Familie
Reidner, 2. Hälfte des 19. Jh. Beschrei- Jurkovič (1913/1925-1948). 7. D. Jurkovič
bung: 1. Pacht J. G. Reidner (1866-1877), (1915/1925-1948) ohne Maßstäbe.
Abb. 10. Ziegeleimarken der Ziege3. Marke der städtischen Ziegelei (2. Hälfte d. 19. Jh. ?), 4. G. A. Reidner (1877- lei Diamant/ Ziegelei J. Bilík - Záhorský
80er Jahre d. 19. Jh.), 5. Eigentümer G. seit dem Ende d. 19. Jh. BeschreiA. Reidner (1877-80er Jahre d. 19. Jh.), 6. bung: 1. F. Diamant (1898-1928?), 2. H.
Diamant (1918 - 40er Jahre d. 20. Jh.), 3.
Eigentümer Frau R. Reidner /Pächterin?
(80er bis 90er Jahre d. 19.Jh.), 7. unge- Ziegeleimarke der Ziegelei H. Diamant in
wisse Reidnermarke (Ende d. 19. Jh. ?), Horné Lovčice (1. Hälfte d. 20. Jh.), 4. H.
8. ungewisse Reidnermarke (Ende d. 19. Diamant, Ziegel Hexa (30er - 40er Jahre
Jh.?), 9. ungewisse Marke Reidner/Bratis- d. 20. Jh.), 5. Ziegelei J. Bilík - Zahorský?
(40er Jahre d. 20.Jh.), 6. Ziegelei J. Bih
lavaer Ziegelei? (Ende d. 19. Jh.?), ohne
lík-Zahorský (40er Jahre d. 20. Jh?), ohne
Maßstab.
Maßstäbe.
Abb. 5. Reklame der Ziegelei Demeter
Abb. 11. Reklame der Ziegelei Diamant
von 1932.
Abb. 6. Ziegeleimarken der Ziegelei De- von 1932 für das Patent der Ziegel Hexa.
meter (zuvor Ziegelei Reidner in der Hlbo- Übernahme aus: Mesto Trnava, Publikaka Straße), 1. Hälfte d. 20. Jh. Beschrei- tion für die Propagierung von Fremdenbung: 1. M. Demeter (Dömötör) (Anf. d. verkehr und Touristik.

Abb. 12. Ziegeleimarken der Ziegelei
Schenk und Roth/Ziegelei Dr. I. Kováč
(Ziegelei in der Saldkovíc Straße) vom Beginn des 20. Jh., Ziegelei B. Sukopa in der
2. Hälfte des 19. Jh. und barocke Ziegele
marke von Erzbischof Baťany: Beschreicbung: 1. Schenk und Roth (1906/19081918), 2. Schenk und Roth (1918-40er
Jahre d. 20. Jh.?), 3. Dr. I.Kováč (40er
Jahre d. 20. Jh.), 4. B Sukop (2. Hälfte d.
19. Jh.), 5. B. Sukop (2. Hälfte d. 19. Jh.),
6. Erzbischof Baťany (letztes Viertel d. 18.
Jh.), ohne Maßstäbe.
Abb. 13. Reklame von V. Vlček von
1926: Übernommen aus: Almanach der
Stadt Trnava, 1926.
Abb. 14. Absichtlich beschädigte oder
reparierte Ziegeleimarken. Beschreibung:
1. Ziegel mit Zeichen der ersten Gruppe
von Abwandlungen mit hinzugefügtem
Buchstaben X (17.-18. Jh.), 2. Ziegel mit
ungeübtem Kreuzzeichen (17.-18. Jh.), 3.
Ziegel mit absichtlich beschädigter Ziegeleimarke aus der Ziegelei Reidner (letztes
Viertel d. 19. Jh.), ohne Maßstäbe.
Tab. 1. Die Auflistung der Trnavaer
Ziegeleien im Periodikum Nagyszombati
naptár/Tyrnauer Kalender im 19. und 20.
Jh.
Tab. 2. Die in den Periodika der 1. Hälfte des 20 . Jh. aufgelisteten Ziegelhersteller und Ziegeleien. Abkürzungen der Periodika: AMT 1920 – Adressbuch der Stadt
Trnava, 1920; AMT 1926 – Almanach der
Stadt Trnava, 1926; ATHO 1930 – Adressbuch des Bezirks Trnava und Hlohovec, 1930; AMTO 1934 – Adressbuch der
Stadt Trnava und Umgebung, 1934; ST
1946 – Touristenführer für Trnava, 1946.
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História konštrukcie mosta pod Námestím SNP v Trnave

esto Trnava pripravuje obnovu Námestia SNP ako najvýznamnejšieho priestoru „moderny“ vo väzbe na historické centrum.
Predpokladom úspešnej obnovy
tohto priestoru bolo vykonanie potrebných výskumov a prieskumov
a návrh obnovy námestia ako urbanistického celku, vrátane mostovej konštrukcie pod námestím. Výskumy a projektová dokumentácia
obnovy námestia boli spracovávané v priebehu rokov 2016 – 2017.
Základným predpokladom kvalitnej
obnovy je poznanie historického vývoja územia, pamiatkových hodnôt
a stavebných konštrukcií.
Na začiatku prác sme nemali
žiadne vedomosti o dobe výstavby
mostovej konštrukcie pod Námestím SNP, ani o etapizácii jej vývoja.
Naše poznatky o historickom vývoji
územia a mostovej konštrukcie nad
tokom Trnávky sa postupne rozšírili
na základe výskumov v Štátnom archíve v Trnave, v archíve Pamiatkového úradu SR v Bratislave, a tiež
po konzultáciách s pracovníkmi
Krajského pamiatkového úradu Tr-

nava ( M. Kazimírom, M. Zelinom
a Z. Rábikovou). Veľkou pomocou
boli dobové fotografie poskytnuté
S. Jurčovou zo Západoslovenského múzea v Trnave. Nový výskum
v tejto oblasti realizovali pracovníci
spoločnosti Cemos, s.r.o., F. Brliť,
a Ľ. Farkaš.
Historický a urbanistický vývoj
územia námestia SNP
Potok Trnávka a jeho niva predstavoval základný urbanistický prvok vývoja mesta Trnava. Vzhľadom na vytvorenie mestského
opevnenia, bolo potrebné regulovať
aj tok potoka, ktorý zároveň plnil aj
funkciu zásobovania vodných priekop fortifikačného systému. Pôvodné koryto potoka Trnávka prechádzalo historickým centrom mesta
a jeho reguláciou sa vytvoril základ
pre vysušenie a neskoršie osídlenie
bažinatých plôch pozdĺž pôvodných
ramien potoka v strednej časti intravilánu mesta.
Hradbový systém s vodnými
priekopami a Dolnou bránou tak
predstavuje významný urbanistický

faktor, ktorý zmenil primárnu polohu
toku Trnávky a určil urbanizmus súčasného Námestia SNP.1
Upravená poloha Trnávky v južnej časti mesta kopíruje mestské
opevnenie,
následne
približne
v stredovej osi mesta sa prudko stáča na juh a vlieva sa do pôvodného
koryta (obr.1). Plocha, ktorá vznikla
v priestore pred západnou časťou
južného úseku opevnenia v priamej
väzbe na Dolnú bránu a barbakan,
bola urbanizovaná postupne od 19.
stor. a slúžila na konanie trhu s dobytkom a príležitostných spoločenských akcií. 2
História vývoja mostových konštrukcií Námestia SNP
Vo vyústení Hlavnej ulice do
opevnenia sa nachádzala Dolná
brána.3 Pôdorysný rozsah predpolia
novovekého barbakanu Dolnej brány určil polohu mostu cez Trnávku.
Na starších vyobrazeniach mesta,
ktoré vznikli v priebehu 17. stor.
a začiatkom 18. stor., je most v tejto časti zobrazený ako jednoduchá
konštrukcia, pravdepodobne vytvo-

Obr. 1. Priebeh potoka Trnávka v južnej časti mesta na 2. vojenskom mapovaní, zdroj: https://mapire.eu/hu/map/europe-19century-secondsurvey, 11.4.2019.
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Obr. 2. Výrez z veduty Trnavy pri
pohľade od juhozápadu, pravdepodobne okolo roku 1785, prevzaté z:
RADVÁNI, Hadrián: Stará Trnava v
obrazoch, Spolok svätého Vojtecha,
2002, s. 39.
rená z dreva. Vytvorenie mostu z
pevného materiálu v polohe cesty
vedúcej od brány smerom na Bratislavu má pravdepodobne súvis až
so stratou fortifikačnej funkcie mestského opevnenia v 18. stor.
Barokový most
Na vedute Trnavy s pohľadom od
juhozápadu, ktorá bola vytvorená
okolo roku 1785, (obr.2) je zobrazený už murovaný barokový most
so stredným pilierom a s dvojicou
sôch. Podrobnejšie túto mostovú
konštrukciu zachytáva zameranie
mestského majera z roku 1843.
(obr.3) V murovaných nikách zábradlia mosta boli osadené sochy
sv. Jozefa a Panny Márie na kamenných podstavcoch. Sochy od
neznámeho autora dal zhotoviť
z darov veriacich farár Michal Okolicsányi v r. 1770.4
Presná poloha je zameraná aj
na katastrálnej mape z roku 1895.
Most bol naposledy zobrazený na
dobovej pohľadnici, ktorá už za-

Obr. 3. Zameranie mestského majera z roku 1843 zachytáva aj územie Námestia SNP a tri mosty cez potok Trnávka, zdroj: https://maps.hungaricana.hu/en/
MOLTerkeptar/3301/view/?bbox=-2377%2C-5566%2C9352%2C113, 11.4.2019.
chytáva aj novostavbu na nároží
dnešnej ulice A. Žarnova a Námestia SNP – „Glaserov“ dom. (obr.4)
Demolácia mosta sa dá datovať
pravdepodobne do obdobia výstavby nového prekrytia Trnávky pod
Námestím SNP okolo rokov 1910 –
1911? (predpokladáme na základe
dobových súvislostí). Súdobá pohľadnica zachytáva ešte barokový
most so sochami, ale aj dokončovacie práce na objekte na nároží ul. A.
Žarnova a Námestia SNP (Dom na
Námestí SNP č. 3).
Drevený most v polohe v polohe
Rázusovej ulice
V predĺžení dnešnej Hlavnej ulice
v kontakte s juhozápadným nárožím barbakanu sa nachádzala drevená lávka. Podľa farebného značenia katastrálnej mapy (žltá farba)
bola vytvorená z dreva. (obr.5) Jej
šírka umožňovala len prechod pre
chodcov. Ľahká mostová konštruk-

Obr. 4. Dobová pohľadnica zobrazujúca barokový most so sochami a novostavbu objektu na nároží Ulice A. Žarnova, okolo roku 1910 – 1911?, zdroj:
J. Benko.
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cia v tejto polohe je zaznamenaná
aj na starších vyobrazeniach mesta
zo 17. a 18. stor.
„Nový“ most
Mesto Trnava pristúpilo v roku
1905 k parcelácii územia dnešného
Námestia SNP. V Štátnom archíve
v Trnave sa zachoval plán parcelácie starého konského trhu. Vzniknutá situácia bola reakciou na potrebu
vytvorenia nových pozemkov v kontakte s historickým centrom. Základný vplyv na vytvorenie Námestia
SNP bol zámer mesta Trnava, ktoré sa rozhodlo na začiatku 20 stor.
riešiť svoj ďalší rozvoj zástavbou na
území pôvodného dobytčieho trhu,
ktoré bolo rozparcelované a rozpredané budúcim investorom.
Na základe tejto skutočnosti
vzniká predpoklad na vytvorenie
južného predmestia, ktoré bude
tvoriť výstavnú časť architektúry začiatku 20. stor. v Trnave. Na výreze
z plánu parcelácie (obr.6) je okrem
pôvodného mosta „Réri hid“ zakreslená aj poloha nového mosta „Új
hid“, ktorý sa mal nachádzať vedľa
drevenej lávky.
Nie je známe či bol most aj vybudovaný, ale v štátnom archíve
sa nachádza aj projekt tohto mostu
z roku 1902 od Trnavskej stavebnej
firmy - Peter Szukop. (obr.7) Ak sa
potvrdí jeho existencia, tak ju možno ohraničiť rokmi 1902 – 1911.
„Secesný“ most
V priestore hradbovej priekopy
v smere predĺženia juhozápadného nárožia mestského opevnenia sa nachádzala drevená lávka
(západne), ktorá je zaznamenaná
na katastrálnom mapovaní z roku
1895 (pozri obr.5). Na tomto mieste

Obr. 5. Katastrálna mapa juhozápadnej časti mesta z roku 1895. Na mape je zobrazený okrem murovaného barokového mosta (1) aj drevený most (2) a poloha neskoršieho secesného mosta (3).
vznikla potreba vybudovania pevnej
konštrukcie mostu. V štátnom archíve sa zachoval projekt „prechodného“ mostu cez Trnávku. (obr.8)
Projekt, ktorý sa nachádza
v Štátnom archíve v Trnave vypracoval Ing. Schwarz, ktorý bol po
prvej svetovej vojne aj riaditeľom
pobočky stavebnej spoločnosti Pittel a Brausewetter v Trnave (informácia od J. Šulcovej).
Tento most bol nakoniec aj vybudovaný, ale počas realizácie
bol čiastočne projekt pozmenený
(zmena riešenia bočného zábradlia), čo dokumentuje aj fotografický
materiál z polovice 60. rokov 20.
stor. (obr.9) Most sa v súčasnosti
nachádza pod terénom. Pri prekrytí
potoka Trnávka v tejto časti koncom
60. rokov bolo odstránené zábradlie, ale konštrukciu mosta ponechali, čo bolo potvrdené vizuálnou obhliadkou pri preverovaní stavu tejto
časti mostovej konštrukcie.
Prekrytie potoka Trnávka pod
Námestím SNP
Na začiatku projektových prác
na obnove Námestia SNP neboli
známe žiadne podklady, informácie
ani zameranie mosta, ktorý prekryl
Trnávku pod námestím. Na základe
dovtedajšieho poznania sa nedalo
určiť obdobie vzniku tejto mostnej
konštrukcie, ani to, v akých etapách

Obr. 6. Starý konský a dobytčí trh (Regiló és marha vasártér) v Trnave, plán
parcelácie z 14.2.1905, čiastočný výrez, zdroj: Štátny okresný archív v Trnave. Legenda: Uj utcza – dnešná Rázusova ul., Pozsonyi utcza – dnešná Ul. A.
Žarnova, Gázgyár utcza – dnešná Kollárova ulica, Vasuti ut. – dnešné Nám.
SNP, Ujhid a Régihid – dnes už nejestvujúce mosty: Starý a Nový most .
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Obr. 7. Projekt preklenutia potoka Novým mostom (oproti dnešnému Evanjelickému domu), priečny rez, autor: Peter
Szukop, 13. január 1902, rozmery výkresu: 35 x 47cm, Štátny okresný archív v Trnave.
8. Projekt „prechodného“ mostu v Trnave z 30.7.1916 od firmy Pittel és Brausewetter, rezy priečny a pozdĺžny, pohľad
a pôdorys, rozmery: 39 x 56,5cm, zdroj: Štátny okresný archív v Trnave.

Obr. 8. Projekt „prechodného“ mostu v Trnave z 30.7.1916 od firmy Pittel és Brausewetter, rezy priečny a pozdĺžny,
pohľad a pôdorys, rozmery: 39 x 56,5cm, zdroj: Štátny okresný archív v Trnave.
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Obr. 9. Most cez Trnávku je viditeľný
v pravej časti fotografie, autor: Viktor
Michalec, za poskytnutie fotografie
ďakujeme S. Jurčovej.

Obr. 10. Trnávka pod námestím je
už premostená, na povrchu námestia je čerstvo vysadená zeleň, na objektoch okolo námestia sú nápisy ešte
v maďarskom jazyku, vznik fotografie pravdepodobne v r.1918 – 1919,
zdroj: p. Martinovič, za poskytnutie
fotografie ďakujeme S. Jurčovej.
bolo prekrytie Námestia SNP budované, nepoznali sme konštrukčné
ani stavebné riešenie premostenia.
Nebola známa informácia, akým
spôsobom bol do novej konštrukcie zapracovaný pôvodný barokový most, alebo či bol zdemolovaný.
Prvé poznatky sme získali až na
základe dobových pohľadníc a fotodokumentácie poskytnutej S. Jurčovou.

Obr. 11. Technická správa overená vo „vodoprávnom“ konaní - zo dňa 30. 7.
1937, str. 2, zdroj: Štátny okresný archív v Trnave.

Obr. 12. Plán dláždenia na Ulici A. Žarnova, pôdorys v mierke 1: 100, z, 9. 11. 1912, autor: Horváth József, rozmery:
34 x 66 cm, orientačné body: Promenáda setatér, Glaser, Braun, zdroj: Štátny okresný archív v Trnave.
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Obr. 13. Fotografia Panny Márie, 1949, autor: O. Faust, zdroj: Archív Západoslovenského múzea v Trnave.

Obr. 14. Fotografia sv. Jozefa, 1949, autor: O. Faust, zdroj: Archív Západoslovenského múzea v Trnave.
Naša prvá terénna obhliadka sa
uskutočnila spoločne s pracovníkmi
spol. Cemos s.r.o. (F. Brliť, Ľ. Farkaš). Na jej základe bolo konštatované, že konštrukcia mosta – prekrytia
potoka Trnávka pod Námestím SNP
– pochádza z jednej stavebnej etapy
a pozostáva z viacerých dilatačných
6
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celkov. Dilatačné celky sú riešené
podľa zaťaženia a druhu využívania
mostovej konštrukcie, ktorá je železobetónová, rebrová.
Na základe obhliadky ale nebolo
možné presnejšie datovať obdobie
vzniku tejto konštrukcie.
Na fotografii Námestia SNP z ob-

dobia tesne po 1. svetovej vojne je
už Trnávka pod námestím prekrytá
a terén námestia riešený s parkovou
úpravou. (obr.10) Z toho vyplýva,
že prekrytie vzniklo v období pred
rokom 1919. Pôvodnú dokumentáciu z obdobia jeho výstavby sa však
nepodarilo nájsť.
V technickej správe, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie a „vodoprávne povolenie úprav potoka Trnávky v trati km. 11.728 –13.695“
(úprava toku pozdĺž Parku A. Bernoláka), sme našli veľmi dôležitú informáciu: „Od km 11.728-11.846 prevedené bolo v rokoch 1911 – 1913
premostenie potoka o svetlosti dna
8 m medzi pilierami“. (obr.11)
Zistenie neočakávane skorého
vzniku tohto diela je ohromujúce. Na
území Trnavy vznikla začiatkom 20.
storočia unikátna mostová konštrukcia zo železobetónu. Kvalita prác
a použitého materiálu poukazuje
na dielo renomovanej stavebnej firmy, ktorá musela mať už v tej dobe
skúsenosti so stavbami podobného
charakteru. Vzhľadom na rozsah, urbanistické riešenie a architektonické
stvárnenie západného a východného portálu, si toto dielo zaslúži primeranú starostlivosť a ochranu.
Bohužiaľ, v súčasnosti nie je
známa pôvodná projektová dokumentácia, ktorá by mohla priniesť
informácie o konkrétnej spoločnosti,
ktorá toto dielo vybudovala. Možní
autori a zhotovitelia sú napr.: firma
Schlich – Nichelson, z ktorej dielne
je známe podobné riešenie zábradlia ako na torze mosta v Šulekove,
alebo firma Pittel a Brausewetter
ktorá vytvorila most v roku 1916 a
neskôr mala v Trnave aj svoju pobočku. Otázka autorstva tohto diela
bude predmetom ďalšieho výskumu
archívnych materiálov.
Ďalším materiálom, ktorý podporil informáciu o čase vzniku mostovej konštrukcie bol, kladačský plán
dlažby. (obr.12) Z datovania tohto
plánu je zrejmé, že už koncom roku
1912 položili dlažbu nad novovybudovanou konštrukciou prekrytia námestia (priestor pred Evanjelickým
kostolom).
Autor projektu premostenia námestia zabudoval do riešenia západného portálu aj sochy sv. Jozefa
a Panny Márie, ktoré sem boli premiestnené z pôvodného barokového mosta (obr.13 a 14). Sochy boli
na tomto mieste až do prvej pol. 80.
rokov 20. storočia, kedy boli odstránené z ideologických dôvodov.
Následne boli „uskladnené“ vo františkánskom kláštore. V súčasnosti
sa originál sôch nachádza v objek-

Obr. 15. Fotografia „interiéru“ súčasného stavu premostenia Námestia SNP, autor: P. Ďurko.
te Krajského pamiatkového úradu
v Trnave na Cukrovej ulici. Projekt
obnovy námestia uvažuje s prinavrátením kópií sôch do plochy Námestia SNP.
Úpravy Námestia SNP nad premostením
V rokoch 1914 – 1916, v priamej
väzbe na vytvorenie premostenia,
boli dobudované objekty Hospodárskej banky (dnes Knižnica Juraja
Fándlyho) a ostatných secesných

Obr. 16. Pozvánka na odhalenie pamätníka generála M. R. Štefánika, zdroj:
Štátny okresný archív v Trnave.

Obr. 17. Pamätník generála M. R.
Štefánika od Jána Koniareka (1878
– 1952),1935, autor foto: Roth, zdroj:
Archív Pamiatkového úradu SR, inv.
č. neg. 62729.
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Obr. 18. Návrh architekta J. Mareka na úpravu parku a umiestnenie pamätníka generála M. R. Štefánika, zdroj: Štátny
okresný archív v Trnave.
objektov. Dňa 19. 10. 1924 bol na
premostení odhalený Pamätník generála M. R. Štefánika od akad. sochára Jána Koniarka. Výstavbu inicioval miestny odbor Matice Slovenskej v Trnave. (obr.16,17) Členovia
výboru požiadali architekta Josefa
Mareka, ktorý v tom čase pracoval
na dokončení Evanjelického kostola, aby spracoval návrh umiestnenia
pamätníka. J. Marek návrh úprav
priestoru Námestia SNP spracoval
a zároveň vyprojektoval aj vybudovanie betónového múrika okolo
celého parčíka. (obr.18) So zabezpečením financovania tejto akcie
mala Matica Slovenská problémy
(zlý odhad ceny). V Štátnom archíve
Obr. 19. Pohľadnica námestia s pamätníkom M. R. Štefánika a fontánou
v Trnave to dokladá rozsiahla ko1948 – 1950?, za poskytnutie pohľadnice ďakujeme S. Jurčovej.
rešpondencia medzi stavebnými

Obr. 20. Fotografia námestia s fontánou, 1939 – 1945, zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR.
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spoločnosťami, Maticou Slovenskou
a Mestom Trnava.
Po vybudovaní úprav námestia
a osadení sochy bola v priebehu II.
svetovej vojny nad prekrytím toku
Trnávky, v strede kompozície námestia, vybudovaná fontána. Fontána mala strednú kovovú vaničku s gejzírom a nočné osvetlenie.
(obr.19) Na konci II. svetovej vojny
boli v parku vybudované betónové
zábrany, ktoré mali zamedziť postupu Sovietskej armády. Zábrany
boli po vojne zakopané do zeme
v priestore, kde boli vybudované.5
Po februári 1948 sa osoba generála M. R. Štefánika stala neprijateľnou pre komunistickú moc
a došlo k odstráneniu pamätníkov
Štefánika v celej krajine, a teda i v
Trnave. V roku 1949 bola vypísaná
prvá súťaž na vytvorenie pamätníka
Červenej armády.6 Návrhy väčšinou
rešpektovali pôvodnú kompozíciu
parku a námestia, pamätník umiestňovali návrhy tam, kde pôvodne stála socha M. R. Štefánika.
V roku 1955 sa uskutočnila nová
súťaž pod názvom: „Úprava Námestia SNP a umiestnenie pomníka

Obr. 21. Fotografia pamätníka Víťazstvo od architekta E. Viciana a sochára
L. Snopeka, autor foto: A. Jursa 1959, zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR,
inv. č. neg. 8228/2.
Červenej armády“. Víťazom súťaže stvo od akad. sochára L. Snopeka
sa stal Ing. arch. E. Vician.7 Návrh umiestnili v priestore Námestia SNP
riešil aj „Budovu domu osvety – telo- v kontakte s konštrukciou premostecvične a krytého bazénu“. Riešenie nia v roku 1959, pričom bola zmeneE. Viciana bolo počas realizácie ko- ná pôvodná kompozícia parku.
rigované. Súsošie pamätníka Víťaz-

Poznámky
1 Staník, Ivan: Pôvodný zámer výstavby
stredovekého opevnenia Trnavy a jeho
realizácia. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12, 2009, s. 23 – 46.
2 https://simonnejurcova.blog.sme.
sk/c/405631/trnava-na-dolnom-predmesti.
html
11.6.2019.
3 Matejka, Miroslav – Hrnčiarik, Erik:

Dolná brána mestského opevnenia Trnavy. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského
kraja 21, 2018, s. 19 – 26.
4 Radváni, Hadrián: Posvätné pamiatky
Trnavy, rukopis, 1970, s. 48.
5 Ústna informácia od Doc. Ing. Františka Svatého.
6 Roháč, Jakub: Trnavské pamiatky na
archívnych plánoch, III. časť. In: Novinky
z radnice, marec 2018, s. 25 – 28.

7 Zápisnica zo zasadania poroty pre
posúdenie súťažných návrhov na úpravu
priestranstva Námestia Slovenského národného povstania v Trnave zo dňa 21.
októbra 1955, zdroj: archív Pamiatkového
úradu SR.
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Die Geschichte der Konstruktion der
Brücke unterhalb des Platzes SNP in
Trnava/dt.Tyrnau
Der Platz SNP ist der bedeutendste
Raum der „architektonischen Moderne“ in
Trnava. Voraussetzung für die Schaffung
des Platzes war die Überdeckung des
Baches Trnávka mit einer Breite von 118
m. Zu Beginn der Arbeiten gab es weder
Kenntnisse über die Zeit der Errichtung

einer Brückenkonstruktion unterhalb des
Platzes SNP noch über die Etappisierung
einer Brückenkonstruktion über den Bach.
Allmählich erweiterten sich die Kenntnisse
über die historische Entwicklung des Geländes und die Brückenkonstruktion. Die
neue Überbrückung, die in den Jahren
1911-1913 entstanden ist, stellt in der Zeit
ihrer Entstehung mit ihrem Ausmaß der
architektonischen Lösung eine einmalige

Brückenkonstruktion dar. Von ihrer Technischen Qualität zeugt auch die Tatsache,
dass 107 Jahre nach ihrer Entstehung
keine Reparatur notwendig gewesen ist.
Die Überbrückung des Baches Trnávka
unterhalb des Platzes SNP ist auch ein
bedeutender Bau aus urbanistisch-architektonischer Sicht.

Abbildungen
Abb. 1. Verlauf des Baches Trnavka
im südlichen Teil der Stadt auf der 2. Militärkarte, Quelle: https://mapire.eu/hu/
map/europe-19century-secondsurvey,
11.4.2019.
Abb. 2. Ausschnitt aus deiner Vedute
Trnava mit Ansicht von Südwesten, wahrscheinlich um 1785, übernommen aus:
RADVÁNI, Hadrián: Stará Trnava v obrazoch, Spolok svätého Vojtecha, 2002, s.
39.
Abb. 3. Die Vermessung des städtischen Bauerngutes (Meiergutes) von
1843 erfasst auf dem Gelände des Námestie SNP (Platz SNP) die Brücken
über den Bach Trnavka, Quelle: https://
maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/3301/view/?bbox=-2377%2C5566%2C9352%2C113, 11.4.2019.
Abb. 4. Zeitgenössische Ansichtskarte,
die die barocke Brücke mit Statruen und
dem Neubau des Objekts an der Ecke der
Straße A. Žarnova erfasst, um 1910-1912,
Quelle: Jozef Benko.
Abb. 5. Katasterplan des südwestlichen
Teils der Stadt von 1895. Auf dem Plan
befindet sich außer der gemauerten Barockbrücke (1) auch die Holzbrücke (2)
und die Lage der späteren Sezessionsbrücke (3).
Abb. 6. Der alte Pferde- und Viehmarkt
(Regiló és marha vasártér) in Trnava,
Karte der Parzellierung vom 14.2.1905,
Teilausschnitt, Quelle: Štátny okresný arichív v Trnave. Legenda: Uj utcza – heute
Rázusova ul., Pozsonyi utcza – heute Ul.
A. Žarnova, Gázgyár utcza – heute Kollárova ulica, Vasuti ut. – heute Nám. SNP,

Ujhid a Régihid – heute bereits nicht mehr
existierende Brücken: Alte und Neue Brücke ( Starý a Nový most) .
Abb. 7. Projekt für die Überbrückung
des Bachs mit einer neuen Brücke (gegenüber dem heutigen Evangelischen
Haus), Querschnitt, Autor: Peter Szukop,
13. Január 1902,Größe der Zeichnung: 35
x 47cm, Staatliches Bezirksarchiv Trnava.
Abb. 8. Projekt für eine „Übergangsbrücke“ in Trnava von der Firma Pittel és
Brausewetter, Querschnitt und Längsschnitt, Ansicht und Grundriss, Größe :39
x 56,5cm, Quelle zdroj: Staatliches Bezirksarchiv in Trnava.
Abb. 9. Die Brücke über die Trnavka
rechts in der Fotografie, Autor: : Viktor Michalec. Für die Zurverfügungstellung der
Fotografie danken wir S. Jurčová.
Abb. 10. Die unterhalb des Platzes bereits überbrückte Trnavka, auf dem Platz
ist eine frisch gepflanzte Begrünung, auf
den Objekten am Platz sind die Inschriften noch ungarisch, Entstehung der Fotografie wahrscheinlich 1918-1919. Quelle:
Herr Martinovič. Für die Zurverfügungstelu
lung der Fotografie danken wir S. Jurčová.
Abb. 11. Technischer Bericht veröffentlicht in einer „wasserrechtlichen“ Verhandlung vom 30. 7. 1937, S.2, Quelle: Staatliches Bezirksarchiv in Trnava.
Abb. 12. Pflasterungsplan für die Straße A. Žarnova, Grundriss im Maßstab
1:100 vom 9.11.1912, Autor: Jozef Horváth, Maße 34x66 cm, Orientierungspunkte: Promenadenberuhigung, Glaser,
Braun. Quelle: Staatliches Bezirksarchiv
in Trnava.
Abb. 13. Fotografie der Jungfrau Maria,

1949, Autor: O. Faust. Quelle: Archiv des
Westslowakischen Museums in Trnava.
Abb. 14. Fotografie des hl. Josef, 1949,
Autor: O. Faust. Quelle: Archiv des Westslowakischen Museums in Trnava.
Abb. 15. Fotografie des „Interieurs“ der
derzeitigen Überbrückung des Platzes
SNP, Autor: P. Ďurko.
Abb. 16. Einladung zur Enthüllung
des Denkmals für M. R. Štefánik. Quelle:
Staatliches Bezirksarchiv in Trnava.
Abb. 17. Denkmal General M. R. Štefániks von Ján Koniarek (1878-1952), 1935.
Autor der Fotografie: Roth. Quelle: Archiv
des Denkmalamtes der Slowakischen Republik, Inv. Nr. Neg. 62729.
Abb. 18. Entwurf des Architekten J. Marek für die Parkgestaltung und Platzierung
des Denkmals für M .R. Štefánik. Quelle:
Staatliches Bezirksarchiv in Trnava.
Abb. 19. Ansichtskarte des Platzes
mit dem Denkmal für M. R. Štefánik und
Fontäne von 1948-1950?, Für die Zurverfügungstellung der Fotografie danken wir
S. Jurčová.
Abb. 20. Fotografie des Platzes mit
Fontäne 1939-1945. Quelle: Archiv des
Denkmalamtes der Slowakischen Republik.
Abb. 21. Fotografie des Siegesdenkmals von Architekt E. Vician und Bildhauer L. Snopek, Fotografie: A. Jursa
1959, Quelle: Archiv des Denkmalamtes
der Slowakischen Republik, Inv. Nr. Neg.
8228/2.
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