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PREDSLOV

Architektonické pamiatky stredovekého Uhorska tvoria z prevažnej časti hrady, resp. kostoly. Toto platí aj 
o severovýchodnej časti v okolí Košíc, v regiónoch južne od niekdajšieho komitátu. Na základe ich pôvodnej 
funkcie sa hrady vo väčšine prípadov dodnes zachovali ako ruiny na storočiami pretváranom teréne. Preto sú 
na dôkladné preskúmania každého detailu potrebné archeologické vybavenia a vedecké metódy. To isté platí o 
hradiskách (zemných hradoch), ktoré sú súčasťou aj tejto zbierky. Pre zachovanie našich najstarších pevností sú 
dôležité aj pravidelné sanačné práce, ktoré musia spĺňať hranice konzervovania. Na mieste niekdajšieho hradu 
môže byť autentickou súčasťou našej kultúrnej histórie spomedzi hromady kameňa a predstavenej konštrukcie 
iba tá prvá z nich. S ohľadom na osud a zachovanie kostolov nastáva podobná situácia aj aj pri nich. Počet 
zachovalých kostolov v ich čisto stredovekom stave je menší – až – až zanedbateľný. Spomeňme si len na košický 
dóm, vlajkovú loď domáceho stredoveku, ktorý počas obnôv v rokoch 1877 až 1896 rozšíril Imre Steindl na 
päťloďový.  Jednotlivé dejinné udalosti a obdobia našej minulosti zanechali svoje stopy aj na týchto stavbách; 
pri troche šťastia z nich neubrali, ale k nim niečo pridali. K ich spoznaniu teda potrebujeme aj v tomto prípade 
pomoc pamiatkarov: prieskum archeológie budov, stien a reštauračné práce. V spomínanej oblasti sa v poslednej 
dobe odohralo viacero takýchto prác, preto sa nie jedna z nasledujúcich štúdií opiera o ich výsledok spomínajúc 
najdôležitejšie nové poznatky, kým iní autori prezentujú výsledky starších prác a nových faktov týkajúcich sa 
budov kultúrneho dedičstva, predstavujúc systém možných súvislostí medzi nimi. 

Vybrané príklady uvedené v tejto zbierke sa nachádzajú na územiach niekdajších komitátov: Abovsko-tur-
nianskeho, Boršodského, Zemplínskeho a Sabolčského. Toto tvrdenie však nie je celkom správne, nakoľko medzi 
prezentovanými pamiatkami nájdeme aj také, ktoré sa dajú datovať do čias spred vytvorenia systému komitátov. 
Napr. v Boršode bol hrad postavený medzi rokmi 1020 a 1050 na centrum z 10. storočia. V sídle na otvorenom 
priestranstve ktorý predchádzal pevnosti sa našla hrobka ušľachtilého človeka z čias spred založenia vlasti, v 
ktorej sa nachádzali nádoby, ktoré sa podľa ich typu mohli dostať do Karpatskej kotliny prostredníctvom Maďa-
rov počas zaujatia vlasti. Okrem toho sa počas archeologických prieskumov našli aj nálezy svedčiace o skorých 
stravovacích návykoch. O nič menej významné sú pamiatky z čias Arpádovcov, tak ako rozmerné hradisko v 
Sabolči, resp. v Abaújvári. Posledný z nich uchoval poklad schovaný v časoch mongolských nájazdov, ktorý tam 
nemohol byť ukrytý náhodou, nakoľko hrad bol určený ako  východiskový bod a bašta protiútokov proti nepria-
teľovi. Tieto príklady detailne a konkrétne obohacujú všeobecne známy predpoklad, podľa ktorého sa (aj) na 
našom území v časoch pred nájazdmi Mongolov stavali hrady z drevených konštrukcií, alebo dosiek a väčšinou 
sa kamenné, masívne pevnosti stavali až po inváziách ako súčasť obnôv hradísk. 

Ďalej je dôležité, že sa v prípade tohto územia jedná o dôležitý región Uhorska, ktorý mal aj mocenský význam 
a bol ovplyvnený aj kontaktom s Košicami. Tento fakt je rozpoznateľný aj na jeho pamiatkach. Skutočný rozmach 
mesta začal v 14. storočí. Keď košickí občania kvôli ochrane svojich privilégií zabili Omodeja Abu, Karol I. sa 
postavil na ich stranu, teda našli spojenca v boji proti oligarchom. V roku 1347 sa Košice stali slobodným kráľov-
ským mestom a v roku 1374 tu Ladislav I. uskutočnil krajinný snem, kde prijali možnosť dedenia po praslici. 

Vráťme sa však na začiatok obdobia Anjouovcov. Po potlačení rodu Aba nastal rozmach rodiny Drugetovcov, 
ktorá prišla spolu s Karolom z Neapolu, a ktorej členovia okrem napĺňania najvýznamnejších pozícií vytvorili 
v severovýchodnom cípe krajiny systém panstiev. Mnohé panstvá dostali do daru od kráľa, pričom objednaním 
výstavby kostolov a ich vymaľovania – aj keď iba hypoteticky – rodina preukazovala svoju zvrchovanosť. Z tu 
prezentovaných musíme spomenúť kostol v Abaújvári. Nástenné maľby vo svätyni sú tie, ktoré sa dajú spojiť s 
Drugetovcami. Tie v lodi totiž pochádzajú z neskoršieho obdobia. Rovnako ako jemné fresky v kostole v Turni 
nad Bodvou, ktoré sa dajú datovať do obdobia vlády kráľa Žigmunda. Počas našich prieskumov sa neobjavili 
iba paralely s Gemerom, liptovskou Ludrovou, alebo obcou Poniky vo Zvolenskom kraji, ale aj sedmohradskými 
príkladmi, freskami v Malancrave a v Mediase.  

Aj tieto súvislosti poukazujú na jednu z najdôležitejších kvalít oblasti, ktorá  ležala na uzle obchodných ciest 
vedúcich do susediacich krajín, Sedmohradska a iných regiónov Hornej zeme. Tak dokázalo toto územie ostať v 
intenzívnom kontakte aj so strednou časťou krajiny, ktorá mala vplyv okrem iného aj na rozvoj umenia. 

Nie je teda náhoda, že typ južného portálu z kostola v Moldave nad Bodvou, ktorý bol inšpirovaný typom 
portálu košického dómu – ktorý sa s menšími variáciami objavil v časoch neskorej gotiky na rôznych miestach 
Európy – môžeme pozorovať aj v Gyöngyöspate v kraji Heves. 

Prezentované pamiatky dýchajú celou uhorskou históriou, v podstate od čias zaujatia vlasti až po koniec stre-
doveku. Archeologické, prieskumné a reštauračné práce považujeme za veľmi dôležité preto, aby tieto pamiatky 
mohli dostať dôstojné miesto v maďarských kultúrnych dejinách a tak ich spoznala široká verejnosť a aby k ich 
vzácnej minulosti mohla prihlásiť súčasnosť aj budúcnosť.

Významnú časť svojho života (1815-1838) strávil na svojom pozemku v Szatmárcseke. Tu sa zrodili aj jeho 
majstrovské diela, medzi nimi aj finálna verzia maďarskej hymny – Himnusz,  22. januára 1823, ktorá sa po 
zhudobnení Ferencom Erkelom stala národnou modlitbou Maďarov. Kölcsey umrel 24. augusta 1838 v Szatmárcseke. 
Jeho hrob na miestnom cintoríne bol dlhé roky neoznačený, až v roku 1856 postavili nad jeho hrob klasicistický 
pilier prelomený v pravom uhle (práva Antala Gerendayho). Na 100. výročie jeho smrti sa na podnet združenia 
Kölcsey vytvorila dodnes existujúca náhrobná pamiatka z dielne Gerendayho, do ktorej krypty umiestnili popol 
básnika. Poslednú rekonštrukciu hrobky uskutočnili v roku 2001, na ktorej odhalení sa zúčastnil aj vtedajší 
maďarský prezident Ferenc Mádl. Od roku 1989 je každoročne Szatmárcseke domovom jednej z udalostí dní 
maďarskej kultúry, kedy sa po ekumenickej bohoslužbe odovzdávajú ceny Kölcsey a slávnostne umiestnia veniec 
na hrobku básnika.

Hradisko v Sabolči W
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Riaditeľstvo Maďarského národného múzea v roku 
1968 požiadalo archeológov zaoberajúcich sa obdobím 
zaujatia vlasti a obdobím Arpádovcov o podporu v téme, 
ktorej riešenie sa pokúšali urýchľovať maďarskí historici 
už desaťročie. Ako som písal presne pred päťdesiatimi 
rokmi v prvej správe o stave počiatočných troch rokov 
výskumov na hradisku v Sabolči (1969 – 1971) – program 
s názvom „A honfoglalás- és kora Árpád-kori nemzetségfői 

és ispáni központok régészeti kutatása” (Archeologický 
výskum išpánskych centier z čias zaujatia vlasti a Arpá-
dovcov) sa odvtedy stal jednou z hlavných úloh skúmania 
v krajine, pod vedením Maďarského národného múzea 
a s financovaním z fondu rozvoja výskumu maďarského 
Ministerstva kultúry. Sabolčsko-Satmárska župa sa 
totiž môže chváliť tým, že výskumy takých rozmerov 
a významu sa uskutočňujú práve tam, na brehu rieky 
Tisa, v niekdajšom sídle župy, v obci Sabolč. 

Výkopovým prácam predchádzali archívne výskumy, 
pomocou ktorých, v spojení s doterajšími spracovaniami, 

sa podarilo približne vykresliť hlavné udalosti života v 
hradisku a inštitúcie niekdajšieho mesta (sídla župy). 
Dané výsledky sme zhrnuli nasledovne: 

Názov sídla – Sabolč – je pamiatkou na historický 
spôsob pomenovania sídel pomocou osobných mien. Na 
základe toho, akým spôsobom boli pomenované viaceré 
sídla – Vesprém, Solnok, Doboka – v minulosti pred-

pokladali, že názov Sabolč nesie pamiatku na prvého 
išpána z čias kráľa Štefana. 

Györffy György sa snažil na urýchlenie výskumov 
dokázať, že na základe systému umiestnenia maďarských 
obcí s podobným názvom Sabolč spomínaný v maďar-
ských kronikách patril do kruhu úzkej rodiny Arpáda. 
Ba, „Bol najstarším mužským príbuzným Arpáda, ktorý 
by ho nasledoval vo vláde, druhý panovník v poradí.” 
V časoch, keď bol ešte princom, vlastnil východnú časť 
krajiny, a vtedy mohol postaviť na mieste nesúcom jeho 
meno hradisko, ktoré v súčasnosti slúži ako zimné 

PETER NÉMETH
HRADISKO V SABOLČI

W Hradisko v Sabolči
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príspevok autora v tejto publikácií, v ktorom sa venuje 
kláštoru Svätej Márie v Sabolči.) 

V „hradisku” stojacom vo vnútornej časti obce sa 
konali archeologické výskumy dvakrát: prvýkrát v roku 
1894 na počesť tisícročného výročia zaujatia uhorskej 
vlasti,  pod vedením lekára Ondreja Jósu, zakladateľa 
múzea Szabolcsvármegyei Múzeum. Ďalšie skúmania 
sa uskutočnili v rámci národného programu v rokoch 
1969 – 77, pod vedením archeológa, doktora Petra 
Németha.2 (Kvôli ešte neuskutočnenej rekonštrukcii  

 

spomínaný odborník vykonal výskumy na východnej 
strane valov, v bezprostrednej blízkosti priehlbiny, ktorá 
sa dá pozorovať v strede).

Prvotným cieľom oboch programov bolo určenie obry-
sov hradiska a spoznanie jeho konštrukcie. Výskumy sa 
však museli zopakovať, nakoľko metódy archeológie v 
roku 1894 ešte neboli dostatočne rozvinuté na to, aby 
sa vtedajšie archeologické práce mohli končiť s úspe-
chom. Hradisko s trojuholníkovitým pôdorysom leží v 
bezprostrednej blízkosti rieky Tisa vo vnútri obce. Výška 
jeho valov je 8 – 10, miestami 10 – 15m. Hradisko malo 
tri brány: severná a západná boli orientované smerom na 
Tisu, kým popri južnej bráne sa ťahala dôležitá cesta, 
ktorá viedla pozdĺž Tisy (1067). 

Pred archeologickými prácami však nastalo viacero 
otázok. Akým spôsobom sa využívali hrady v obdobiach 
od založenia Uhorska až po mongolské vpády, teda 
po opustenie hradísk, v niektorých prípadoch po ich 
„modernizáciu” o dve a pol storočia neskôr? Nachádzali 
sa objekty vymenované v zákonníkoch ako: sklady, 
väznica, stajne, ďalej domy a byty ktoré obýval išpán 
župy (comes), vojenský veliteľ, vojenský prednosta  (maior 
exercitus), hlavný dozorca hradu (maior castri), dvorný 
sudca, (curialis comes) a hradní poddaní ktorí mali 
striedavo službu (iobagio castri)? Ak je odpoveď na túto 
otázku kladná, tak by sa vo vnútri hradísk mali nájsť 
aspoň hrubé, ale veľmi dôležité kultúrne vrstvy, bez 
ktorých však musíme predpokladať sezónne/príležitostné 
využitie, resp. využitie hradísk v prípade nebezpečen-
stva. V prípade, ak nenájdeme vymenované objekty v 
hradisku, kde ich máme hľadať?  Kde sa nachádza 
byt dekana, ktorý býval v sídle župy ešte v XI – XII. 
storočí? Kde hľadať s tým spojené trestnice pre ženy 
a mužov?  Pravdepodobne v blízkosti cirkvi, farského/
diecézneho kostola (ecclesia parochialis). Pri nich by však 
mal chýbať cintorín okolo kostola. Obyvatelia podhradia 
(suburbium) používali krstný kostol, a farnosť (ecclesia 
baptismalis) ktoré disponovali ohradeným cintorínom, a 
ktorý obklopovali domy poddaných, trhovisko a maštale. 
V prípade sídla Sabolč je po podrobnom preskúmaní 
okolia možné, že samotné mesto malo vlastnú obranu. 
Na jednej strane prostredníctvom prípadnej bariéry 
(napr. prostredníctvom vodného toku), a na druhej 
vybudovanými ohradami z dosiek a priekopy, pričom sa 
v noci uzavrela brána ktorou sa vchádzalo do mesta, 
poskytnúc bezpečnosť obyvateľom. Nakoniec musíme 
nájsť odpovede aj na zvláštnosti miestneho charakteru, 
s ktorými sa môžeme stretnúť na niektorých sídlach 
išpánov: prečo na konci XI. storočia stavali na území 
niektorých hradísk opátstvo (napr. Somogyvár), kým v 
XII. storočí už farský kostol (Abovský Novohrad, Boršod, 
Zemplín)?3  

Našou najdôležitejšou úlohou bolo určenie času 
výstavby hradu, a štruktúry hradiska po prerezaní valu. 
Pred oslavami milénia, v roku 1895, vedec a zakladateľ 
múzea v Nireďházi, dr. Ondrej Jósa a Július Barta-
los, známy historik, prerezali val hradiska na štyroch 
miestach. Na základe črepín objavených v hrádzi Jósa 
určil výstavbu hradu na koniec doby bronzovej a začia-
tok ranej doby železnej, po zaujatí vlasti sa hradisko 
iba rozšírilo (Tieto slová sú vtesané aj do nápisu na 
pamätnom stĺpe z roku 1896, ktorý bol vystavaný na 

sídlo, počítajúc desiatky rokov po zaujatí vlasti s nebez-
pečenstvom zo strany Pečenehov. Vysvetlenie vedca a 
historika zlyháva na tom mieste, kde sídla s názvom 
Sabolč spomína ako zimné/letné sídla nomádov. Kým 
sezónne striedanie sídiel nomádov mohlo mať využitie 
v stepiach východnej Európy, tak klimatické podmienky 
Karpatskej kotliny už daný spôsob života nevyžadovali. 
Aj ja prijímam teóriu o mieste Sabolča v panovníckej 
rodine, dávajúc tak za pravdu Anonymovi, pôvodom 
z južného Zemplína, ktorý v rámci hrdinskej piesne 
Sabolčovi pripisuje výstavbu hradu. 

Sídlo ležiace popri dôležitej vereckej cesty sa niekedy 
okolo milénia – pravdepodobne na začiatku panovníctva 
Štefana I. – stalo župným sídlom, alebo podľa dobových 
podmienok mestom (civitas). Sabolč sa stalo centrom 
kráľovských majetkov v župe, ale občasná prítomnosť 
išpána z neho urobila aj administratívne sídlo. Avšak na 
tomto mieste postavila svoje inštitúcie aj cirkev, ktorá 
zohrávala úlohu na feudalizácií Uhorska. Dva kostoly 
mesta spomína neskorá listina z roku 1347, podľa 
ktorej „V Sabolči je postavený kláštor na počesť Svätej 
Márie, a jeden kostol, na počesť Svätého Michala.” (Viď. 

Hradisko v Sabolči
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počesť milénia.) Avšak jeho tvrdenia – ktoré nepodporil 
nákresom alebo materiálnym dôkazom – popreli prie-
rezy valov v rokoch 1969 – 1970. Vrstvenie v priereze 
v blízkosti západnej brány poukázalo na to, že súčasné 
hradisko bolo postavené počas dvoch etáp.

K výstavbe prvého valu sa použila 1 ½ m hrubá 
vrstva zeminy z vyššieho brehu Tisy, ktorá pochádzala 
z pravekého (od neolitu až po Keltov) sídla – zeminu 
nosili z vnútornej strany do drevenej konštrukcie 
postavenej na okraji vyššieho brehu (viď. rekonštrukciu 
hradiska!) Vtedy porušili aj hrob muža v adolescentnom 
veku, ktorý bol pochovaný v X. storočí. Jednoduchú 
bronzovú sponu jeho opasku,  a ďalšiu, bronzovú 
časť v tvare lýry, jeho nôž, železnú sponu ktorá bola 
súčasťou sedla a kúsok železa (mohol by to byť úlomok 
hrotu šípu), nanosili do valu, spolu s dvoma kúskami 
lebky a úlomkom sánky. Počas výstavby valu už hrob 
neoznačoval pomník, preto mohli stavitelia bez výčitiek 
svedomia použiť vrstvu zeminy, ktorá obsahovala aj 
pozostatky mladého muža, taktiež súčasti jeho hrobu.  
Keďže pohrebné nálezisko sa dá datovať do 10 – 11. 
storočia (v tom čase boli populárne spony v tvare lýry), 
výstavba hradiska sa udiala po zaujatí vlasti. Tak sa 
vo vnútri hradiska, pozdĺž severnej a juhozápadnej 
strany vytvorilo hlboké koryto. 

Táto priehlbina chýba na východnej strane hradiska. 
Situáciu objasnili vykopávky pred valom, na mieste 
vtedajšieho ihriska. Z nákresu vrstiev priehrady je 
jasné, že sa tu tiahla 7 metrov dlhá, 3 metre hlboká 
vodná priekopa – ktorej strany sa dvíhali pri hradisku 
a v smere sídla (kostola). Na severnom cípe čerpala 
vodu z rieky Tisa, ktorú potom odvádzala späť pod 
južným cípom. Priekopa fungovala ešte aj v XIX. 
storočí, čoho dôkazom bol aj vodný mlyn zbúraný pri 
výstavbe parkoviska. Do hradiska, ktoré bolo vytvorené 
ako akýsi umelý ostrov, sa dalo dostať iba cez priekopu 
– alebo po rieke Tisa. Tieto skutočnosti zaznamenal 
aj neznámy notár Anonymus vo svojich rozpravách o 
výstavbe sabolčského hradiska.

Prečo nedatujeme výstavbu hradu do neskoršieho 
obdobia? Odpovede môžeme nájsť v druhej etape 
výstavby valu. Počas tej sa vytvoril druhý val, ktorý 
vznikol tak, že sa vnútorná strana pôvodného valu 
a chodníky rozšírili. V tejto vrstve sa našli črepiny 
výlučne z X – XI. storočia. Počas týchto prác teda 
čerpali zeminu z takého miesta, kde predtým žili 
Maďari. Túto výstavbu, posilnenie valu, už vieme 
priradiť aj k historickým prameňom: dá sa datovať 
do obdobia po vpáde kmeňov Kumánov a Pečenehov v 
druhej polovici XI. storočia. 

V roku 1971 sa konali vykopávky pred severnou 
bránou hradiska, kde sme našli pozostatky približne 9 
m širokej kamennej cesty, ktorá sa zužovala smerom 
ku bráne. Z jej smerovania sme vedeli usúdiť, že cesta 
sa vybudovala spolu s hradiskom, čiže je najstaršou 
pamiatkou histórie uhorskej techniky. 

Kým sme v minulosti predpokladali, že inštitúcie 
župného sídla boli postavené vo vnútri hradiska, tak 
výskumy na mieste bývalého cintorína v roku 1973 
tieto predpoklady nepotvrdili. Po úplnom priereze valu 

v blízkosti západnej brány hradiska sme vedeli stano-
viť, že pod trojuholníkovitým hradiskom postavenom 
na niekdajšom ramene Tisy sa tiahne hrubé sídlo z 
obdobia od neolitu po neskorú dobu železnú (nálezy 
črepín z tohto sídla vyvolali rozpaky počas výskumov 
v roku 1895. Pri stavbe hradu bola vytvorená drevená 
konštrukcia s priehradkou z vnorených trámov (s hrúb-
kou 20 – 35 cm), priestor medzi ktorými bol vyplnený 
čiastočne z vnútra hradiska a na východnej časti zo 
zeminy ktorú získali pri vykopaní priekopy.  Táto 
drevená konštrukcia vola na vonkajšej strane zvislá, a 
na vnútornej strane bola miestami schodisková – aby 
sa uľahčil výstup.  Podľa výpočtov sa počas stavby 
manipulovalo s najmenej 300.000 m³ zeminy a 4000 
m³ dreva.

Na rohoch hradiska mohli byť drevené veže, malo 
dve brány orientované smerom na Tisu, a dalo sa k 
nemu priblížiť prostredníctvom mostov cez priekopu. 
Podľa rozmerov vonkajších strán sa hradisko rozkladalo 
na území  337-235-387m, pričom výška hradieb nebola 
rovnaká: z 8-10 m sa severnej strane hrad vyvyšoval z 
kamenných základov na 15 m. Vnútro hradiska využí-
valo obyvateľstvo obce od stredu 18. storočia do roku 
1973 ako pohrebisko, čo sťažilo archeologické práce. 
Avšak menšie výkopy vykonané na voľnom povrchu 
dokázali, že v hradisku neboli stále budovy, túto oblasť 
používali v prípade hrozby ako útočisko obyvatelia 
okolia. V takomto prípade zabezpečovala vodu pre ľudí 
aj zvieratá cisterna spustená do zeme. 

Podľa archeologických výsledkov hrad vznikol po 
zaujatí vlasti, na prielome 10 a 11. storočia. Z bronzo-
vej spony v tvare lýry, ktorá bola získaná z priekopy, 
nie je možné vykonať približnejšie výskumy. Písané 
pramene z roku 1067 spomínajú cestu pod hradiskom.  
Po vpádoch v rokoch 1085 a 1091 hradby opravili a 
rozšírili. Po vpáde mongolských vojsk (1241 – 42) sa v 
bezprostrednom susedstve hradiska vybudovalo kráľov-
ské župné stredisko (civitas) – v ňom s dvoma kostolmi 
na počesť Svätej Márie a Svätého Michala, s domom 
a služobníctvom dekana a išpána – keď jeho funkcia 
zanikla, hradisko ostalo opustené. Ostali iba obyvatelia 
podhradia, vo vazalskom vzťahu. Z postupne hnijúceho 
dreva sa vyvalila zemina, ktorá vytvorila okrúhle valy, 
pričom sa vytvorilo ich ľudové pomenovanie „hradisko”. 
Dnes sa jedná o jedno z najzachovalejších pevností 
stredovýchodnej Európy z 10. storočia, ktoré právom 
patrí medzi obzvlášť chránené kultúrne pamiatky.

Medzi rokmi 2000 – 2010 sa vytvoril obraz o 
hradisku a usporiadaní vzácnych hrobov na základe 
plánov Jozefa Kissa – krajinného a záhradného archi-
tekta. „Na celom území došlo k uchovaniu terénnych 
povrchov vytvorených za uplynulé storočia. Bolo 
potrebné odprezentovať a uchovať jednotlivé vystavané 
časti niekdajšej pevnosti pochádzajúce z rozličných 
období (nachádzajúce sa na vale), ku ktorým sa dalo 
priblížiť prostredníctvom jednoduchého chodníka. Na 
základe archeologických výskumov terénu bude vytvo-
rená časť kanálu spolu s rekonštrukciou. Vytvorením 
pešej premávky sa tak bude možné prechádzať medzi 
jednotlivými dejinnými obdobiami. Taktiež došlo k 
posilneniu a spriechodneniu cesty k pamätníku z milé-
nia z roku 1896, výstavbou drevenej konštrukcie opretej 

Hradisko v Sabolči W
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o val.” Je však poľutovaniahodné, že po tom sa ďalšie 
plány zrušili: nedošlo k prácam na severovýchodnej 
časti hradiska, ani k dobudovaniu chodníka, čím by 
sa vytvorila možnosť prejsť hradisko pri spodku valov.

Už na začiatku 80-tych rokov navrhlo krajské múzeum 
krajskej rade aby sa hradisko z obdobia založenia Uhor-
ska, kostol a kúria Mudrány, alebo aspoň hradisko, 
najzachovalejšie v strednej Európe, vyzdvihlo na úroveň 
národnej pamiatky. Žiadosť však bola zamietnutá s 
tým, že takéto niečo by bolo prílišné národnostné 

vychvaľovanie a materiál na žarty zo strany národov-
cov. Napriek tomu sa Sabolč stalo obľúbeným výletným 
miestom a programom škôl, v niektorých rokoch dosiahol 
počet návštevníkov 10 000 ľudí. Po zmene režimu nastala 
zmena v prístupe k tomuto miestu: hradisko sa dostalo 
pod štátnu správu a spustila sa rehabilitácia územia 
(napr. výkup častí valov, ktoré boli pod súkromným 
majetkom. Vďaka župnej rade Sabolčsko-Satmárskej, 
sa tam vystavila busta kráľa Svätého Ladislava (Imre 
Varga) a celotelová socha veliteľa Sabolča (Györfi Alexan-
der). K 900. výročiu szabolčskej synody do obce zavítali 

a predniesli veľkolepú reč  maďarský premiér a pred-
seda strany, na 1100. výročie zaujatia vlasti predseda 
strany a na oslavy založenia Uhorska zavítal minister 
spravodlivosti. Predsedníctvo župy taktiež každý rok, 
na výročie synody, 20. mája, udelia poctu pamiatke 
Svätého Ladislava svojou účasťou.

Dávnym snom obyvateľov obce je, aby vyzdvihnutie 
pamiatky na úroveň národnej pamiatky dlhodobo 
vyriešilo údržbu aspoň jednej zo štyroch kultúrnych 
pamiatok vo vlastníctve národnej pokladnice. 

„Hradisko v Sabolči.” tento názov dal svojej reportáži 
v „Az Est” pred 93 rokmi Žigmund Móricz, kde pokračoval 
nasledovne: „Toto hradisko, o ktorom maďarská verejnosť 
nevie skoro nič, patrí medzi maďarské národné poklady.” 
Na podnet Móricza spopularizoval hradisko miestny evan-
jelický duchovný, Dezső Tomory, a vyhľadanie hradiska 
mali vo svojom programe aj skauti. Ale až do začiatku 
70-rokov nevedeli ani samotní miestni obyvatelia župy, že 
meno Sabolč neznamená iba župu, ale aj sídlo na ľavom 
brehu rieky Tisa, 11 kilometrov od Tokaja. Povedomie v 
tejto tematike sa však v súčasnosti mení.

Hradisko v Sabolči
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V rámci programu z roku 1968 s názvom: „A nemzetségfői 
és ispáni központok régészeti kutatása” (archeologické 
výskumy centier vodcov národa a išpánov) sa medzi 
rokmi 1969 -1977 uskutočnili archeologické výskumy 
v obci Sabolč a v jeho okolí (Szabolcs-Földvár /Németh 
Péter/, Szabolcs-Petőfi utcai XI-XII. századi temető /
Kovács László/, Szabolcs-Vontatópart X. századi temető 
/Fodor István/, Szabolcs-Kisfalud Árpád-kori település 
/Fodor István/, Timár-TSz telep X-XI. századi temetők 
/Kovács László) – (Sabolč – Hradisko /Peter Németh/. 
Sabolč – cintorín z XI – XII. storočia na ulici Petőfiho 
/Štefan Fodor/, Sabolč – Kišfalud osada z čias Arpá-
dovcov /Štefan Fodor/, Cintoríny z X – XI. storočia 

na Tímár-TSz osada /Ladislav Kovács). Medzi tieto 
projekty vieme zaradiť aj archeologický výskum kostola 
reformovanej kresťanskej cirkvi v Sabolč, počas ktorého 
došlo k reštaurovaniu jediného zachovalého kostola z 
XI. storočia v Potisí.

 
Predošlé udalosti

Počas archeologických výskumov na hradisku v Sabolči 
v roku 1969, bol výskumný tím ubytovaný v škole, 
vedľa kostola reformovanej kresťanskej cirkvi. Každý 
deň prechádzali okolo kostola a postupne v nich skrsla 
myšlienka, že informácie z pamätnej listiny Genthona, 

podľa ktorých bol reformovaný kostol postavený v roku 
1757 v barokovom štýle, nie sú celkom presné a správne. 
Slová riaditeľa múzea sabolčskej župy, Ondreja Jósu, z 
roku 1900 potvrdili tieto pochybnosti: „Tento kostol je 
pozostatkom niekdajšej väčšej stavby, nakoľko podľa 
tvrdenia miestnych mal kostol aj pred štyridsiatimi 
rokmi dva rady okien, tak, že vyzeral ako keby bol 
poschodový. Dohora sa ťahali stĺpy, ktoré boli raz také 
vysoké, ako dnešná strecha kostola.” Úvahám Jósu sa 
podobali aj slová z listiny z roku 1357, ktorá patrila 
do zbierky rodiny Kállay a vznikla ako súčasť súpisu 
majetku pri dedičnom konaní: „in facie eiusdem posses-
sionis Zabouch monasterium in honore beatissime Marie 

Virginis habeam sex columpnas lapideas intrinsecus 
totum ecclesie edificium sustentantes et turrem ligneam, 
item ecclesie possessionalis sub honore sancti Michaelis 
archangeli existerent fabricata…” (s dovolením Gejzu 
Érszegiho).

K potvrdeniu tejto teórie mohlo dôjsť v roku 1970, s 
podporou reformovaného dekana župy, Imra Kovácsa, 
ktorý povolil, aby sme vykonali výkopové práce v 
kostole v čase medzi dvoma nedeľnými bohoslužbami a 
preskúmali ho na základe listiny a slov Jósu. 20. júla 
1970 sme vybrali podlahu medzi víťazným oblúkom a 
lavicami v šírke 1,5 m. Už na druhý deň sme v západnej 
časti výkopu (1. pilier ľavého radu pilierov) našli časti 

PETER NÉMETH
„KLÁŠTOR“ ZASVÄTENÝ SVÄTEJ MÁRII V ŽUPNOM 

STREDISKU Z ČIAS ARPÁDOVCOV V SABOLČI

Kostol z vtáčej perspektívy

štvorcového kamenného piliera a jeho 125 × 130 cm 
podstavca. Následne sme výkop prehĺbili k základom 
piliera a víťazného oblúka. Následne sme však výkop 
nezaplnili, ale zabezpečili jeho krytie (a umožnili tak 
fungovanie kostola), a kamenný pilier sprístupnili k 
nahliadnutiu (23. júla). Ďalej sme preskúmali kostol na 
úrovni pôdorysu a vyznačili miesto nájdeného kamenného 
piliera, čo nám umožnilo vyznačenie ďalších 6 pilierov 
spomínaných v listine.

Počas roka 1971 sme vyvíjali snahy, aby sme presvedčili 
orgán národného dozoru nad pamiatkami o potrebe obnovy 
kostola, čo by umožnilo ďalšie archeologické výskumy. 
Tu sa posunieme v čase. V roku 1900, kedy bola Jósova 
štúdia publikovaná, bola na sabolčskom reformovanom 
kostole vykonaná rekonštrukcia obrovských rozmerov, 
s finančnou podporou posledného patróna, statkára v 
obci, Ondreja Mudrányho. Namiesto starého vchodu na 
západnej strane sa vytvoril prerazením poloblúkovej 
steny svätyne na východnej strane kostola nový, k ulici 
bližší vchod, nad ktorým sa vyrezalo okrúhle okno. Tu, 
na vonkajšej stene svätyne, na oboch stranách dverí 
vytvorili náhradné steny imitujúce stĺpy, na ktorých vrchu 
bol tympanón s mramorovou tabuľou, ktorá vyzdviho-
vala zásluhy staviteľa kostola, Ondreja Mudrányho. Na 
západnej strane budovy kostola postavili 40 m vysokú 
zvonicu, ku ktorej bol zabezpečený prístup z lode kostola 

cez pôvodné vchodové dvere. Na južnej strane kostola 
vyrezali nové, väčšie otvory namiesto tých stredovekých 
(vo svätyni 1, v lodi 4). Nakoľko nové okná boli širšie do 
každej strany, úplne zničili staré, pravdepodobne smerom 
do vnútra kostola sa zužujúce okná (románske), ktoré 
mohli byť podobné ako tie objavené na severnej strane 
počas výskumných prác. Vo vnútri kostola prerezaním 
svätyne na polovicu vytvorili pre deti emporu, ktorej 
zvislé podporné trámy pripevnili do steny svätyne. Novú 
galériu vystavali aj pri západnej strane pre mládež, tu 

umiestnili aj harmónium. Ustupujúci nemeckí vojaci 
na jeseň roku 1944 nechali vežu kostola vybuchnúť. 
Nakoľko veža nebola zmurovaná s loďou, iba ťažnými 
železami pripevnená k budove kostola, pri výbuchu stiahla 
zo sebou iba západnú stenu kostola v tvare V, pričom 
budova ostala celá, avšak bez strechy. Chýbajúce strany 
západnej steny po vojne doplnili a kostol dostal dočasnú 
strechu z pozinkovaného plechu. Komunistická strana 
nechala vystavať novú zvonicu z ruín tokajského mosta 
(kovová tabuľa na pamiatku tejto udalosti bola v roku 
1969 ešte čitateľná). Vtedy odložili úplnú rekonštruk-
ciu na čas, kedy sa z nájmu pôdneho dedičstva Jána 
Mudrányho vyzbiera taká suma, ktorá pokryje náklady 
na vystavanie odolnejšej strechy kostola. Tento plán 
však prekazila kolektivizácia. Kostol tak naďalej chátral, 
pretože z peňazí malého počtu miestnych veriacich by 
nebolo možné uskutočniť rekonštrukciu takých rozmerov.

Južné priečelie
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Archeologický výskum

Počas rokovaní v roku 1971 prebiehali doplňujúce výskumy 
na budove kostola a v jeho bezprostrednej blízkosti. 
Murovanie, ktoré je viditeľné na južnej strane (vchod) 
sme očistili od omietky a pri kolmom výkope sa podarilo 

určiť miesto stredovekého prahu a hĺbku základov. Na 
rovnakom mieste, na južnej bočnej stene sme očistili 
sokel od nánosov muriva, ktoré ho prekryli počas rekon-
štrukcií. Pomocou odtlačkov viditeľných na vonkajšej, 
severnej strane lode sme urobili paralelné výkopy so 

stenou smerom východ – západ, kde sme našli východnú 
a západnú stenu niekdajšej sakristie. V druhom výkope, 
kolmo na stenu kostola, sme však nenašli severnú stranu 
sakristie. Tú do posledného kameňa odstránili, miesto 
viditeľne naplnili kamennými úlomkami. Pod tým sa 
nachádzala tenká vrstva hnedého humusu a podložie 

predstavovala vrstva žltého piesku (spraše). Zo západnej 
strany sakristie ostali iba dve vrstvy kameňa, v časti, 
ktorá sa bezprostredne pripájala ku stene kostola. Stenu 
vytvorili z kameňov vložených do malty, pričom nebola 
pripojená do steny kostola, iba k vyčnievajúcej časti 

základu. Hĺbka základu bola vyššie ako základ kostola, 
dokonca sa pod základom našla lebka z hrobu situova-
ného smerom západ – východ. Podľa týchto skutočností 
môžeme určiť nasledujúce poradie: 1) výstavba kostola 
2) pohrebisko 3) výstavba sakristie. 

Základy vyčnievajúcej steny severnej strany kostola 
medzi východnou a západnou stranou sakristie mali 
obdĺžnikový tvar. Vyčnievajúca časť bola vystavaná (podľa 
spomienok miestnych) z kameňov zo Svätúš, pričom 
výklenok môže svedčiť o niekdajšej podlahe, ktorá bola 
nižšia ako súčasná. Medzi dvoma stenami sakristie sa na 

stene kostola, od stredu mierne smerom na západ, ukazuje 
trhlina. Na tomto mieste je odlišná vložka z drobných 
kameňov, medzi ktorými dlhý vyrezávaný kameň odlišnej 
žltej farby ako je ostatná časť steny. To poukazuje na 
miesto dverí sakristie, pričom kameň môže byť prahom 
dverí vedúcich do sakristie. Kameň z pôvodného miesta 
mohli premiestniť pri búraní sakristie. Počas výstavby 
sakristie taktiež zbúrali časť vystupujúceho základu.

Ku koncu roka 1971 vznikla dohoda medzi orga-
nizáciami Országos Műemléki Felügyelőség (dohľad 
nad štátnymi pamiatkami.) a Tiszántúli Református 
Egyházkerület (diecéza reformovanej kresťanskej cirkvi 
v Potisí) o reštaurovaní reformovaného kostola v Sabolči. 
Hlavným zástancom tohto nápadu bol Gejza Entz, pred-
seda vedeckého oddelenia inštitútu, ktorý sa na vlastné 
oči presvedčil o potrebe pokračovania archeologických 
výskumov a reštaurovaní pamiatky. Tak sme na leto roku 
1972 mohli obsadiť kostol, pričom našou prvou úlohou 
bolo odstránenie bezcenného zariadenia a galérií, vybranie 
drevenej podlahy zo stredu XIX. storočia a uskladnenie 

iných súčastí kostola (lavíc). Ďalej, v roku 1847, sme 
museli zbúrať bezvýznamnú tehlovú kazateľnicu, čím 
sme odkryli vnútorný vyrezávaný rám dverí stredovekej 
gotickej sakristie. Práce vykonané medzi 19. júnom  a 16. 
augustom roku 1972 môžeme zhrnúť nasledovne. Počas 
odstránenia nánosov z roku 1847 sme popri už odkrytého 
stĺpového základu našli ďalších 5, ktoré sme odkryli 
skoro na rovnakom mieste, ako sme predpokladali na 

Dvere sakristie

Svätostánok
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základe odkrývania pôdorysu a stĺpového základu. Ten bol 
vystavaný z kameňov rovnakej kvality zo Svätúš, takže 
sme mohli pozorovať priebeh výstavby stĺpov z rovnakého 
obdobia pri ľavom a pravom 3. pilieri (číslovanie pilierov 
smerovalo od oblúka, ľavá znamená severný, pravá južný 
rad pilierov): najprv pripravili jamu na základy, do ktorej 
nasypali miešane kamene a vápno, následne od okraja 
jamy začali stavať v tvare pravidelného štvorca základ 
piliera s rozmermi 120 × 120 cm (s menšími odchýlkami) 
a následne aj podstavec. Ten vystavali iba do výšky 30 
cm a vychádzal z neho o 20 cm užší, rovnako štvorcovitý 
driek s rozmermi 100 × 100 cm. Jeho rozmery mohli byť 
jasne určené napríklad vďaka odtlačkom malty na 3. 
pilieri, a 10 cm časti, ktorá ostala z drieku stĺpa.1 

Údaje o hĺbke základových jám dobre odzrkadľujú, že 
stavitelia použili stĺpy s veľkou nosnosťou pri rozmeroch 
lode kostola s vnútornými rozmermi 13,7 × 9,2 m. Tieto 
predpoklady potvrdili aj výskumy stien. Po odstránení 
omietky medzi stranou víťazného oblúka zo smeru lode a 
medzi južnou stranou lode, sme objavili časť obdĺžnikového 
tvaru, ktorá bola obkladaná radom tehiel. Po odstránení 
sme zistili, že touto časťou chceli prekryť v roku 1847 
tenký pilier vychádzajúci z víťazného oblúka; pravda, 
tehlami sa podarilo prekryť pilier, ale z neho vychádzajúci 
oblúk sa už nepodarilo zarovnať: po odstránení nánosov 
muriva bolo možné pozorovať začiatky nosných oblúkov. 
Rovnaký útvar obdĺžnikového tvaru môžeme pozorovať aj 
medzi stranou víťazného oblúka zo smeru lode a medzi 
severnou stranou lode, avšak s tým rozdielom, že začiatok 
nosného oblúka tu signalizujú dva veľké, na seba posta-
vené kamene. Tento úkaz na severnej strane lode (teda 
zapojenie oblúkov) nebolo možné preskúmať, nakoľko 
pôvodná stena bola v roku 1944 zničená. Každopádne, 
však aj tieto dôkazy stačia na to, aby sme mohli vyslo-
viť, že: „kláštor” v Sabolči bol trojloďový kostol, ktorého 
3 – 3 štvorcové kamenné piliere spájali medzi sebou a 
so západnou stenou kostola a víťazným oblúkom nosné 
oblúky. Kamenné stĺpy s rozmermi 1 × 1 a nosné oblúky 
dokázali podoprieť sekciu steny s oknami, vyššiu ako loď 
kostola, ktorá sa dvíhala z hlavnej lode, najmä, ak dáme 
na slová Ondreja Jósu: „Dohora sa ťahali stĺpy, ktoré boli 
raz také vysoké, ako dnešná strecha kostola .” Jósove slová 
a výsledky výskumu jednoznačne dospeli k záveru, že 
v Sabolči bol postavený vysoký kostol s dvoma bočnými 
loďami a v strede s prevýšenou hlavnou loďou, teda s 
výstavbou na štýl baziliky. Bohužiaľ, pôvodnú výšku rímsy 
sme nedokázali určiť, nakoľko bola demontovaná. Takže 
sme nemali dôkaz ani na iba 1 m širokú klenbu bočných 
lodí, okrem zmluvy z roku 1757, ktorá bola uzatvorená 
s tokajským murárom a písalo sa v nej o klenbe (ktorú 
treba vymurovať a vymaľovať). Nepriamo však o existencii 
klenby svedčí fakt, že na osvetlenie severnej bočnej lode 
použili 2, do stredu sa zužujúce malé okná, pri ktorých 
boli vejárovito usporiadané kamene, umiestnené medzi 
víťazným oblúkom a 1. ľavým pilierom, resp. medzi 3. 
ľavým pilierom a západnou stenou. Prevýšená hlavná 
loď mala pravdepodobne priznaný krov.

Preskúmanie omietky malo nasledujúce výsledky. Na 
vonkajšej stene lode boli tieto vrstvy: 1. sivá, z kamennej 
múčky (1945); 2. žltá, z kamennej múčky (1900) ; 3. sivá, 
z kamennej múčky, na boku s lizémami natretými na bielo 
(1847); 4. klasická omietka (1757); 5. stredoveká klasická 
vápenná omietka. Vo vnútri kostola pred kazateľnicou bola 

1. vrstva omietky z cementu (1945), na iných miestach 
to isté s plevmi (1900?); 2. omietka s hlinou spojená s 
kazateľnicou (1847); 3. viac vrstiev vápnenia, pod tým 
stredoveká omietka s freskou. Pravá strana víťazného 
oblúka: 1. vrstva z roku 1900; 2. z roku 1847; 3. zo stre-
doveku. Na tomto mieste by sme chceli spomenúť nové, 
nedávne výsledky. Reštaurátor Attila Pintér v roku 2007 
na požiadanie reformovaného biskupstva v Debrecíne 
(Csaba Géczi), a  debrecínskeho pracoviska KÖH-u (Štefan 
Szatmári) vykonal prieskum nástennej maľby (spustenie 
tohto procesu som roky prízvukoval aj ja)  nachádzajúcej 
sa v 6,5 m širokej polkruhovitej svätyni (ktorej základy 
vymerali pomocou špagátu, r=3,3), ktorá sa pripája k lodi 
a je na vnútornej strane víťazného oblúka.2 

Reštaurátor výsledky svojho výskumu zhrnul v nasle-
dujúcom znaleckom posudku: „Na rozdiel od očakávaní sa 
na povrchu zachovalo iba veľmi málo častí namaľovanej 
steny z XV. storočia. Objavila sa však ďalšia namaľovaná 
vrstva, ktorej časti sa tiahli popod zachované kúsky maľby 
z XV. storočia. Takáto maľba je secco. Jej detaily sa 
počas rokov už veľmi opotrebovali,  ale vďaka materiálnej 
štruktúre nosnej vrstvy sa dá považovať za prinajmenšom 
výnimočnú. Táto omietka je bohatá na vápno, skoro vôbec 
neobsahuje hlinu, obsahuje však prísadu s čiernymi čias-
točkami. V Maďarsku sa s podobnou omietkou, ktorá je 
bohatá na vápno, obsahuje iba malé množstvo hliny ale 
viac inej pridanej látky, nestretávame často (v srbských 
kostoloch, ako napríklad v Ráckeve áno, ale tieto vrstvy 
pochádzajú z neskoršej doby). S omietkou z rovnakého 
obdobia a s rovnakým obsahom vápna sa stretávame iba 
v Péči, v cella trichora, ktorej výstavba sa síce datuje 
do obdobia rímskej ríše, ale druhé maľovanie už nie. … 
Druhá vrstva maľovania vznikla po tom, ako katedrála 
blízko kaplnky v roku 1064 vyhorela, a spolu s ňou sa 
mohla poškodiť aj kaplnka. Po tejto udalosti jej steny 
opravili, povrch premaľovali. 

Teda, áno, takýto druh omietky bohatej na vápno sa 
nachádza aj v Sabolči a tieto dva prípady preukazujú 
podobnosti z viacerých hľadísk. Ich podobnosť je kľúčová, 
pretože druhá vrstva maľby na stene cella trichora je 
ďalším dôkazom o pôvode kostola v Sabolči, a aj preto, 
lebo je prínosom k otázkam dejín techniky maľovania. …”

Toto tvrdenie aj dodatočne potvrdilo naše úvahy, 
ktoré sa v nás formulovali počas výskumov a realizovali 
sa počas vyhlásenia stavby za kultúrnu pamiatku a 
reštaurácie: reformovaný kostol v Sabolči je z hľadiska 
Dolnej zeme pamiatka, ktorá nemá páru. Pri určení jej 
veku nám pomáhajú aj historické pramene: podľa spisu 
majetku z roku 1357, sa na pozemku nachádzali dva 
kostoly. O jednej, zasvätenej Svätému Michalovi listina 
píše, že ona je kostolom dediny (ecclesia possessionalis). 
Vzhľadom na jej veľkosť mohla byť kaplnkou, ktorá podľa 
listiny z roku 1431 stála na južnej strane dediny, na ulici 
Svätého Michala. Akému cieľu však mohla slúžiť druhá, 
šesť pilierová bazilika, zasvätená Svätej Márii? 

Sabolč bol počas vlády Arpádovcov, teda aspoň do 
mongolských vpádov v roku 1241 centrom župy. Nakoľko 
sa hradisko spomína už v listine z roku 1067, nie je 
vylúčené, že organizácia okolitej župy sa uskutočnila 
ešte za vlády kráľa Štefana I. (Svätého). Vedľa išpána, 
ktorý zastupoval záujmy kráľa, sa musel objaviť aj 

W Kúsok fresky zobrazujúci lomený rám
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hradu alebo obliehateľmi. Ničiteľmi však mohlo byť aj 
samotné obyvateľstvo, ktoré okolo roku 1600 už prešlo 
na reformovanú kresťanskú vieru, pričom túto teóriu 
by vysvetľovala aj kamenná svätenička s naštrbeným 
okrajom z katolíckych čias, ktorá sa našla pohodená v 
hrobe. Avšak porušenie hrobov v lodi kostola pokračo-
valo aj v XIX. storočí: počas rekonštrukcií v roku 1847 
prehrabali možno ešte dovtedy neporušené hroby, v 
ktorých jamách sme našli maltu a drobné kamene. Skorý 
prameň o pochovávaní v kostole pochádza z roku 1378: 
24. júna v tom roku pochovali na pozemku v Sabolči syna 
Balázsa - Pavla, a s nebožtíkom sa podľa vymenovaných 
rozlúčilo 12 osôb, šľachticov a ostatných. Nebožtík bol 
príslušníkom rodu Stentemágócs – Olaszi (Zemplín), 
ktorého príslušníci boli už storočie vlastníkom dediny. 
Pavol pravdepodobne nebol pochovaný v obecnom kostole 
Sv. Michala, ale v spomínanom kostole Sv. Márie. Kostol 
Sv. Michala už v roku 1431 nebol kostolom obce: jeho 
hodnosť sa zmenila na kaplnku a bola po ňom pomeno-
vaná ulica, od prelomu XV. storočia sa už dedinčania 
pochovávali okolo kostola Sv. Márie: tomu nasvedčuje 
už spomínaný hrob, ktorý bol porušený v poslednej 
tretine XV. storočia pri výstavbe sakristie. Po vymretí 
rodu Olaszi (po roku 1382), používali noví majitelia na 
pochovávanie tiež loď kostola: vyplýva to z porušeného 
hrobu ženy zo 6. storočia, v ktorom sa našla koruna a 
vyrezávaná spona z kosti.

Príbeh rekonštrukcie kostola
Svätej Márie v Sabolči

V časoch vládnutia Arpádovcov v XI. storočí, ale ešte 
pred rokom 1092, postavili vo verejnosprávnom a 
cirkevnom centre sabolčskej župy trojloďový (dve bočné 
a jedna hlavná) kamenný kostol s formou baziliky, v 
ktorej bočných lodiach bol umiestnený 1-1 oltár.  Svätyňa 
má polkruhovitý tvar, bočné lode sú zakončené rovno. 
Spodné, vertikálne plochy steny víťazného oblúka sa dajú 
datovať do rovnakého obdobia. Vchod bol umiestnený 
na južnej strane. Kostol bol v tej dobe pravdepodobne 
obložený 6 cm hrubými plochými kameňmi (dôkazom sú 
dva (55 cm) kamene nájdené v pravom rohu víťazného 
oblúka). Vonkajšie rohy 1 m širokých stien boli obložené 
vyrezávanými kameňmi. Vonkajšie steny vtedy dostali 
tenkú vápennú omietku, pričom bolo možné pozorovať 
textúru kameňov. Vnútro (čo sa svätyne týka), dostalo 
omietku s vysokým obsahom vápna a maľovanie (secco). 
Obec prestala byť cirkevnou centrálou na prelome XII. 
a XIII. storočia, po tom, čo sa dekan presťahoval do 
Egru. Jej verejnosprávny charakter ukončili mongolské 
vpády v rokoch 1241 – 42. Následne nastalo veľké 
rozdávanie hradov a statkov, kedy sa aj Sabolč dostal do 
súkromných rúk: ešte pred rokom 1280 sa stal majet-
kom rodiny Olaszi, pôvodom Szentemágócs. Tento rod so 
zadunajským pôvodom vlastnil aj kláštor v Ostrihome a 
cisterciánsky kláštor Svätej Márie, ktorej znovuzíska-
ním poverili predkov rodiny Olaszi (1291). Počas tých 
sto rokov, kým budova patrila rodine Olaszi, sa na nej 
nevykonali žiadne zmeny. 

Na začiatku XV. storočia sa obec Sabolč dostala do 
majetku príbuzných rodiny Olaszi (rodiny Fügedi, Fuló 
z Abova) a Uporovcov zo Zemplína. Počas ich správy 
sa z kostola Svätej Márie stane fara, k čomu však 

potrebovali vystavať sakristiu (s vnútornými rozmermi 
5,4 × 3,4 m, na rohu posilnenú  nosnými piliermi), kde 
sa mali umiestniť predmety k liturgii, nájsť miesto 
pre monštranciu, a získať predmety potrebné ku krstu. 
Zachovalé pamiatky: 2 ozdobnými pruhmi zdobený, jedno-
duchý výklenok na uloženie sviatosti vytesaný do steny 
na severnom pilieri, orientovaný smerom na juh; dvere 
s priamym uzatváraním a kamenným lemom vedúce do 
sakristie,  toto všetko je na základe štýlových znakov 
krstiteľnice (napodobňujúcich gotické čaše) ešte spred 
roku 1475 (posledný člen rodiny Upori, ktorá vymrela 
v roku 1487, Ladislav, dal do zálohy svoje majetky v 
roku 1475). 

S touto prestavbou sa spája aj súčasné zakončenie 
víťazného oblúka v segmentovanom oblúku a vrstva 
terrazzo v hrúbke 4 – 8 cm na mieste vedľajších oltárov, 
čoho stopy sme si všimli v južnej bočnej lodi. Vymaľo-
vanie svätyne sa dá datovať do skoršieho obdobia, do 
čias vlády kráľa Žigmunda, kde bolo podľa pamätníkov 
z rekonštrukcie z roku 1900 vyobrazených 12 apoštolov. 

O stave kostola v období ranej reformácie nemáme 
žiadne informácie. Podľa spisov sa na úplne opustenej 
budove vykonali prvýkrát rekonštrukčné práce v roku 
1757: zmluva s tokajskými murármi ešte spomína šesť 
kamenných stĺpov s klenbou (teda bočné lode mali 
klenbu!), ktoré mali byť omietnuté a úzky južný vchod 
mal byť rozšírený. Nápis vo vchode RE(novavit) 1792 
teda mohol slúžiť ako pamiatka na drobné opravy a 
omietanie, v tomto roku sa totiž chystali reformovaní 
duchovní, pod vedením otca Michala z Taty, na návštevu 
svojich cirkevných nadriadených. 

Pustnutie kostola a odstránenie jeho stredovekého 
charakteru sa dá spojiť so zemetrasením v roku 1841. 
Na rekonštrukciu životu nebezpečného kostola sa v 
roku 1847 vyzbieralo toľko peňazí, aby sa odstránili 
poškodené kamenné piliere až na úroveň novej, vyššej 
podlahy, zamurovali južný vchod a vytvorili nový na 
západnej strane. Pravdepodobne vtedy odstránili aj 
sakristiu, pretože pred jej vchod postavili schody na 
novú, nezdobenú kazateľnicu (chceli prekryť vchod). Kvôli 
zmenenému priestoru museli vystavať aj nové podkrovie. 
Počas stavieb našli aj kamenné základy oltárov v bočných 
lodiach a stredoveké hroby. Základy oltárov zničili, hroby 
vykradli. Na tomto mieste musíme poznamenať, že vo 
svätyni neostali žiadne stopy po základoch oltára, ten 
pravdepodobne odstránili pri reformácii.3 

Kláštor Svätej Márie v Sabolči (názov kláštor v 
listine z XIV. storočia neodkazuje na mníchov, ale na 
rozmery kostola vzhľadom na súpis majetku) patril pod 
I. katedrálu v Kaloči, taktiež opátstvo v Péčvárade, a 
je kostolom kráľovského dvoru v Zirci (curia). Detailné 
porovnanie týchto skutočností však nie je úlohou tejto 
štúdie. Naším cieľom bolo, aby sme „vyzdvihli” kostol 
kráľovskej župy v Sabolči medzi pamiatky XI. storočia.

kňaz, ktorý reprezentoval biskupa z Egru a vykonával 
prvé šírenia viery. K tomu však bol potrebný aj kostol. 
Dôkazom toho, že tento kostol už stál na konci XI. 
storočia, je synoda z roku 1092, ktorú usporiadal v 
meste Sabolč (in civitate) kráľ Ladislav I., kam kráľa 

sprevádzali aj veľkňazi a šľachtici. Kostol v Sabolči bol 
na ten čas kostolom zasadajúceho dekana (v podhradí 
zas vtedy postavený kostol Svätého Michala slúžil 
poddaným), dovtedy, kým jeho osoba nedostala miesto 
v kapitule dekanátu. Tento dátum je podľa úvah histo-
rikov najneskôr na prelome XII a XIII storočia (teda 

aspoň v prípade Egru). Od tej doby už nemalo zmysel 
stavať takú „monumentálnu” stavbu – aspoň v porov-
naní s prvými obecnými drevenými kostolmi – ako bol 
kamenný trojloďový kostol v Sabolči. 

Kostol Svätej Márie v Sabolči nebola farnosť, to 
dokazujú aj archeologické nálezy. Výskumy vo svätyni 
a v lodi, taktiež v okolí kostola nepreukázali skoré 
pohrebiská (pred XIV. storočím). Je však pravdou, že 
počas XVI. a XVII. storočí boli pohrebiská vyrušené: 
pravdepodobne potulujúcimi sa žoldniermi tokajského 

Úlomok rozetového rámu
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Hradisko (zemný hrad) v Boršode sa nachádza na 
severovýchode Maďarska, asi 30 km severne od 
Miškovca, na južnej strane pahorkatiny Cserehát, na 
brehu rieky Bodva. Samotný komitát, ktorého centrom 
bolo boršodské hradisko po ktorom je aj pomenovaný, 
vznikol v čase vlády Štefana I. Objasnením minulosti 
hradu sa zaoberajú prieskumy od 18. storočia, pričom 
sa najprv považoval za slovanský z neskoršej doby 
kamennej. Menšie archeologické prieskumy tu v roku 
1896 vykonal Gyula Bartalos a v roku 1926 Andor 
Leszih.

Posledný prieskum, ktorý sa zameriaval na val 
hradiska a jeho areál, sa uskutočnil v rokoch 1987 – 
1999. Počas výkopov sa podarilo okrem niekdajšieho 
sídla komitátu, išpánskeho hradu, príslušných kostolov 
a cintorínov, nájsť aj sídlo spred existencie hradiska, 
z 10. storočia. Okrem toho sme získali nové poznatky 
o histórií hradiska a samotnej obci Boršod z obdobia 
neskorého stredoveku.

Boršodské hradisko sa nachádza na jednom z 
najvýhodnejších bodov okolia, v centre prírodných 
zdrojov. Nájdeme ho totiž na južnom konci 5 km dlhej 
rokliny Szendrőlád, v bráne údolia Edelín. Zo severu 
ho teda obklopuje prírodná bariéra, na juhu sa zas 
rozprestiera otvorený výhľad. Pod hradom prechádzala 
jedna stará, veľmi významná cesta Karpatskej kotliny, 

ktorá bola orientovaná smerom sever – juh. Okolie 
Edelínu je zložené zo skál, ktoré sa rozprestierajú na 
pevnom základe. Hradisko Boršod bolo vybudované 
práve tu, na 15 m vysokom útese.

Prvé zmienky o hradisku podáva Anonym, vo svojej 
kronike z roku 1200. Podľa Anonyma náčelník Arpád 
počas zaujatia vlasti (maď. honfoglalás) poslal na toto 
územie náčelníka Borša, aby preskúmal okolie až po 
Tatry. Borš zmobilizoval obyvateľov okolia a postavil 
hradisko na dobrom mieste, na brehu rieky Bodva. 
Hradisko pomenoval podľa seba – Boršod. V tomto 
hradisku vymenoval Árpád Borša za išpána, pričom 
mu zveril správu okolitého územia.

Anonymovu kroniku však nemôžeme bez iných 
prameňov rovno považovať za dôveryhodný zdroj ani v 
prípade Boršodu. To, že okolie obsadili Maďari v časoch 
zaujatia vlasti, však potvrdzujú aj nálezy zo sídla v 
okolí hradu, resp. pohrebiská z 10 – 11. storočia.

Obydlia a iné objekty sídla z čias pred výstavbou 
hradiska sa nachádzali na severnej strane dnešného 
hradného kopca. Ich stopy sa však našli aj pod 
neskoršími valmi. Hradný kopec pretínali na polovicu 
dve hlboké priehlbiny v smere východ – západ. Obydlia 
sídla stáli bez výnimky na okrajoch, respektíve vo vnútri 
prvej, severnej priehlbiny. V archeologickej lokalite 
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Hradisko so základmi kostola dekanátu

sme našli 17 pozemných obydlí (resp. častí obydlí) s 
kamenným základom. Môžeme však predpokladať, že 
v sídle stálo o niečo viac obydlí. Nálezy z valov totiž 
nasvedčujú tomu, že počas ich výstavby niektoré obydlia 
pôvodného sídla porušili, resp. úplne zdemolovali.

Našli sme aj väčšie obydlie s kamenným základom, 
ktorý bol vkladaný do hliny. Budova mohla mať 5 × 5 
metrov a jeho 80 cm hrubé základné steny nasvedčujú 
tomu, že buď nebola príliš vysoká, alebo poschodia 
neboli z kameňa ale z dreva. Je veľmi pravdepodobné, 
že táto kamenná budova patrila veliteľovi sídla a bola 

jeho domovom v 10. storočí. Sídlo však pravdepodobne 
vyhorelo, jednotlivé obydlia sa stali obeťami plameňov.

V najväčšom počte sme našli predmety z keramiky. 
V obydliach sa objavilo okrem nepoužiteľných črepín 
aj 12 – 16 zachovalých, alebo iba zeminou zanesených 
keramických nádob. Pretože obydlia vyhoreli, ich 
obyvatelia utiekli zanechajúc väčšinu svojho majetku, 
mohli sme nájsť plnú keramickú výbavu vtedajších 
domácností. Väčšina nájdených predmetov boli hrnce 
rôznych veľkostí. Okrem nich sme našli misy, fľaše, 
pokrievky. Našli sme aj výnimočný predmet (pre naše 
územie), objemnú nádobu na skladovanie s úzkym, 
valcovitým hrdlom, tzv. pithos. Nádoby podobného typu 
boli charakteristické pre saltovsko-majackú kultúru.

Medzi nádobami z Boršodu predstavovali osobitnú 
skupinu tie s horizontálnym vrúbkovaním na hrdle. 
Tento typ nádob sa v Karpatskej kotline objavil s 
Maďarmi pri zaujatí vlasti, pravdepodobne sa používali 
na prípravu masla. Vypracovanie v oblasti hrdla 
pravdepodobne neslúžilo na dekoračné účely, ale malo 
praktickú funkciu, nakoľko sa vďaka vrúbkom dalo 
pevne uzatvoriť (zaviazať) hrdlo fľaše.

Pri skúmaní keramiky z Boršodu sme si všimli, že sa 
medzi stovkami nádob a ich úlomkov nenachádzal ani 
jeden keramický kotlík, resp. jeho úlomok. Vychádzajúc 

z absencie týchto nádob sme vyvrátili dovtedajšie 
domnienky, že keramické kotlíky sa prvýkrát objavili 
v Karpatskej kotline prostredníctvom Maďarov počas 
zaujatia vlasti, resp. že boli súčasťou polonomádneho 
spôsobu života. Dôkazy o používaní keramických 
kotlíkov máme iba z druhej polovice 11. storočia, resp. 
začiatku 12. storočia.

V obydliach sme našli aj rozličné poľnohospodárske 
náradia, lemeše, kosy, kovové časti rýľov, kosák, 
mlynský kameň, nožnice na strihanie oviec, zvonec. 
Okrem toho sme vo vyhoretých obydliach našli aj 
zuhoľnatené zrnká obilia. Spolu sme vedeli získať 
vzorky z 47 lokalít, z toho sme vedeli preskúmať skoro 
9 kíl čistých zŕn obilia. Skúmania rastlinných vzoriek 

Hradisko so základmi kostola dekanátu
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rozsiahlymi vedomosťami o pestovaní 
rastlín, pričom ich prvotnou obživou 
bolo obrábanie pôdy vyklčovaním. 
Dôkazom tohto  sú  aj  v ýsledky 
preskúmaných kostí zvierat.

Ok r em  ker a m ic k ých  n ádob , 
poľnohospodárskych náradí, spáleného 
obilia sme našli v spálených domoch, 
resp. na území sídla roztrúsených 
aj niekoľko jednoduchých šperkov, 
náramkov, prsteňov, otvorené kruhy 
so zakončením v tvare S, ktoré 
môžeme datovať na štvrtú štvrtinu 
10. storočia. Súvislosti môžeme nájsť 
aj medzi nálezmi keramiky v Boršode 
a nádobami z hrobov z 10. storočia. Je 
teda pravdepodobné, že sídlo spustlo v 
štvrtej štvrtine 10. storočia, v rokoch 
970 – 80. Toto potvrdzujú aj výsledky 
zo skúmaní C14.

Odborníci, ktorí sú zástancovia 
toho, že starí Maďari obsadzujúci novú 
vlasť mali nomádsky spôsob života, 
ešte aj dodnes spochybňujú výsledky 
archeologických prieskumov sídiel. 
Myslia si, že nájdené artefakty nie sú 
dostatočným dôkazom na národnostnú 
príslušnosť jej obyvateľov. O tom však, 
že v 10. storočí žili v sídle v Boršode 
Maďari, niet pochýb. V rovnakom dome 
totiž, v ktorom sme našli aj lemeš, sa 
objavili aj dve bočné palice zubadla 
vyrobené z kostí, ktoré boli ozdobené 
vzorom kytičky palmety. Opakujúci 
sa vzor palmety je pre archeológov 
najcharakteristickejším a najľahšie 
rozpoznateľným znakom Maďarov 
pri zaujatí vlasti. Môžeme si byť istí, 
že zubadlo bolo vyrezané na mieste, 
nakoľko oba kúsky boli hotové ešte 
iba z polovice. Pravdepodobne bol tento  
nález niektorého z obyvateľov obydlia,   
 

preukázali 120 rôznych druhov rastlín. Rozsiahle 
nájdené stopy semiačok obilia svedčia o orných pôdach 
a záhradách impozantných rozmerov. Z preskúmania 
semiačok prirodzeného rastlinstva zas môžeme 
predpokladať výskyt pastvín a lúk.

Z obilnín sa najčastejšie vyskytovali v skúmanej 
vzorke pšenica a raž. Druhy burín, ktoré sa medzi nimi 
našli, jednoznačne svedčia o jesennom siatí. Objavili 
sme však aj jačmeň, ovos, taktiež ľan a konope. Z toho 
posledného sme našli väčšie zásoby.

Zo záhradných rastlín sa vo väčšom množstve našiel 
hrach a šošovica. Ale našli sme aj zrná červenej cibule, 
horčice čiernej a petržlenu.

Z iných rastlín sme našli aj proso a podobný taliansky 
mohár, ktorý sa konzumoval vo forme kaše. Proso 
a mohár sa používali aj na prvé siatie. Z nájdených 
vzoriek vyplýva aj to, že pravdepodobne vedome zbierali 
liečivé byliny.

Vo viacerých obydliach sme našli aj zuhoľnatené 
zvyšky potravy. Jednu z nich, podľa zloženia – mäso, 
cibuľa, zelenina, múka – považujeme za „praguľášovú” 
polievku. Druhé jedlo bolo skutočnou kuriozitou. 
Skladalo sa z lesného ovocia, najmä trnky, divého jablka, 
divej hrušky, divej ruže a bolo podobné dnešnému 
lekváru, pričom ho dochutili medom. Oheň v dedine 
mohol pravdepodobne vypuknúť ešte počas varenia 
lekváru, nakoľko dužina niektorého ovocia sa ešte 
nestihla oddeliť od svojej kôstky. Majiteľ obydlia teda 
zanechal svoju prácu, utekajúc pred skazou, ktorá zničila 
dedinu. Podľa použitých druhov ovocia v lekvári môžeme 
skonštatovať, že táto udalosť nastala niekedy v októbri. 
Nájdené druhy ovocia totiž môžeme v prírode nájsť naraz 
iba v tom čase. Nálezy obilia a poľnohospodárskych 
náradí nasvedčujú tomu, že obyvatelia sídla disponovali   
 

Kamenná budova počas výkopov

Nádoba na skladovanie

Palica zdobeného zubadla z jelenieho parožia

Prierez valu



2928

z 10. storočia. Hradisko a sídlo sa však zhodujú iba 
v mieste výstavby, iné súvislosti sme medzi nimi 
nenašli. Budovy sídla spustošil oheň. Vyhorené sídlo 
obyvatelia opustili a už nikdy sa do neho nevrátili. 
Obydlia pochovala zemina a s ňou sadla vrstva prachu 
aj na spomienky na sídlo. Pozornosť sa preniesla 
na výstavbu komitátneho hradu. Ak by sa tak však 
nestalo, nenašli by sme počas svojich výskumov domy 
a ich celkové vybavenie. Niet teda pochýb, že hradisko 
v Boršode z 11. storočia vybudovali na niekdajšom 
centre. Život však nebol plynulý, medzi požiarom v sídle 

a výstavbou komitátneho 
hradu uplynulo pomerne 
veľa času.

Z komitátov vytvore-
ných počas vlády kráľa 
Štefana  I .  na  území 
dnešného Maďarska sa 
zachovalo len päť takých, 
ktorých stredisko sa dá 
preskúmať. Jedným z 
nich je Boršod. Kopec, na 
ktorom bol hrad postavený 
má oválny tvar v smere 
sever – juh, jeho strany sú 
strmé, pričom celok kopca 
má jemný spád do južnej 
strany. Valy sa najlepšie 
zachovali na východnej 
strane, kde sa dá preskú-
mať 100, kým na západnej 
strane iba 70 metrov, 
pričom tu je val v horšom 
stave. Na severnej strane 
sa dá všimnúť iba veľmi 
málo z pôvodného valu, 
na južnej úplne zanikol, 
nedá sa vidieť ani náznak 
na povrchu. Valy boli o 
3 – 5 metrov vyššie ako 
úroveň vnútorného areálu 
hradu, pričom obklopujú 
pomerne malú lokalitu s 
1,7 hektármi.

Počas archeologických 
výskumov medzi rokmi 
1 9 7 8  –  9 9  s m e  v a l 
preskúmali na piatich 
miestach. Z toho na dvoch 
sme vykonali úplný prierez 
valom. Počas toho sme si 
všimli, že kým niekde 
bola priemerná šírka valu 
10,5, tak inde 13 metrov. 
Vo valoch sme objavili 
d revené  kon štr u kc ie 
dvoch typov. Na vrchu 
b o l a  p r i e h r a d k o v á 
konštrukcia, dobre známa 
z architektúry hradov 
v Uhorsku. Jednotlivé 
priehradky merali 3,7 × 
0,8 metrov. Brvná kladené 
v rovnakom smere sa 

nedotýkali, medzi nimi bolo 10 – 25 cm zeminy. Brvná 
s hrúbkou 20 cm väčšinou umiestnili do seba ich 
narezaním do štvorcového tvaru.

V prierezoch na východnej a západnej strane sme 
našli úplne odlišný typ konštrukcie, ktorá vykazovala 
25 – 40 stupňový rozdiel oproti predošlej konštrukcii. 
Oprosti prvému, sa pri tomto type používali menšie 
guľatiny s priemerom 4 – 8 a 6 – 12 m, ktoré boli 
uložené tesne vedľa seba, do mriežok. Tie podporili 

pričom použil také zdobenie, ktoré bolo pre neho dobre 
známe, ktoré vnímal ako svoje. O vzniku sídla nemáme 
žiadnu zmienku. Avšak pretvorená prírodná scenéria a 
spôsob pestovania odkazujú na to, že niekoľko desaťročí 
pred spustnutím sídla tu bývala už jedna zo skupín 
Maďarov.

Je veľmi pravdepodobné, že sídlo v Boršode bolo 
centrom niektorého z privilegovaných maďarských 
miest. Toto sídlo by však nemuselo byť vo vnútri 
hradiska, ale naopak, v otvorenom priestore. Je však 
nepochybné, že komitátny hrad v Boršode bol postavený 
v 11. storočí a pred jeho výstavbou tu stálo centrum 

Pozostatky hustej mriežkovej konštrukcie z valu hradiska

Rekonštrukcia valu

Priehradková drevená konštrukcia nájdená vo vale
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Vo vnútri hradiska sme našli viacero obydlí, pecí, 
ohnísk. Našli sa aj pozostatky budovy, ktorá mohla 
patriť k významnejšej a ktorá bola vystavaná z kameňov 
založených do malty. Pravdepodobne to mohlo byť 
obydlie išpána. Podľa nájdených artefaktov môžeme 
predpokladať, že lokalita hradu bola obývaná od druhej 
polovice 11. storočia po polovicu, resp. druhú tretinu 
12. storočia. Následne však obyvatelia sídla žili naďalej 
svoje životy mimo areálu hradiska.

V areáli hradiska, na vyvýšenine severného kopca 
sme objavili základy veľkého kostola s oblúkovitou 
apsidou. Zo základov kostola sme väčšinou našli iba 
výplne z vápna, malty a drobných kameňov. Pôvodné 
silné základy z nepravidelných vápencov uložených do 
malty, sa našli iba na niekoľkých miestach. Celková 
vonkajšia dĺžka kostola bolo 18 m, vonkajšia šírka 
v priemere 10 m. Svätyňa má tvar blízky polkruhu, 
ktorej vonkajší lúč meria 2,9 m. Stopy o reštaurácii, 
resp. prestavbe sme nenašli.

Pri základoch kostola sa dá badať viac nepresností, 
ktoré majú takú váhu, že museli byť viditeľné aj na 
stenách tiahnucich sa dohora. O stenách kostola v 
Boršode nemáme okrem toho žiadne informácie. V 
areáli hradiska sme však na viacerých miestach našli 
úlomky kvádrového kameňa. Je teda možné, že steny 
boli postavené práve z nich, resp. boli nimi obložené.

Pri základovej jame severnej bočnej strany kostola 
sa našiel strmeň s vlysmi z medeného drôtu, taktiež 
strieborný denár, ktorý dal raziť kráľ Šalamún 
(vládol: 1063 – 1074). Minca, resp. strmeň, ktorý bol 
pravdepodobne vyrobený v druhej polovici 11. storočia 
dokazujú to, že kostol v tomto čase už stál. Okolo neho 
sme nenašli cintorín. Je teda pravdepodobné, že tento 
kostol fungoval ako sídlo dekana, ktorý riadil cirkevný 
život dekanátu.

Na juhozápad od valu hradiska vo vzdialenosti 
približne 100 metrov, na treťom kopci, bol postavený 
kostol, ktorý vo svojej dnešnej podobe pochádza z konca 
18. storočia. Pri ňom, teda resp. sčasti pod ním, sa nám 
podarilo objaviť zvyšky druhého hradu, okolo ktorého 

sa nachádzal rozsiahly cintorín. Otvorili sme v ňom 
77 hrobov. Najskorší nález z cintorína bol z konca 11., 
resp. začiatku 12. storočia, v podobe spony v tvare lýry 
ktorá bola ozdobená technikou nielo. V tomto čase teda 
už stál aj kostol. Antropologické výskumy vykopávok z 
cintorína preukázali početné také zranenia, ktoré mohli 
patriť vojakom hradiska, boli tam teda pochovaní so 
svojimi rodinami.

Objavený kostol v boršodskom komitátnom hrade 
a ten mimo jeho valov, považujeme za dva najväčšie 
farnosti v Boršodskom komitáte. Objavené nálezy 
jasne preukazujú, že na konci 11. storočia už stáli oba 
kostoly a ich funkcia sa značne líšila. Kým kostol v 
areáli hradiska bol sídlom dekana, ktorý mal za úlohu 
šíriť vieru, riadiť cirkev a byť jej dozorcom, tak kostol 
mimo valov hradiska slúžil na duchovnú starostlivosť 
obyvateľov hradu, resp. podhradia, bol miestom konania 
ich svadieb, krstín a pohrebov.

Hradisko prvýkrát spomína okrem Anonymovej 
kroniky aj vierohodná listina z roku 1194. Počas 13. 
storočia sa poddaný, dôstojníci a ostatní obyvatelia 
spomínajú aj vo viacerých listinách. Hrad v Boršode si 
zachoval svoju pôvodnú funkciu do konca 13. storočia. 
Avšak obec Boršod sa v roku 1332 dostala už do 
súkromných rúk, a hradisko v roku 1334 spomínali 
už iba ako val prezývaný zemným hradom. Po tom 
už nemáme žiadne pramene ktoré by hrad (hradisko) 
spomínali. Je teda prekvapujúce, že v polovici 16. 
storočia sa už znova objavujú zmienky o hrade v Boršode. 
Vtedy František Bebek pretvoril hrad na castellum. 
Pozostatky toho sme našli počas archeologických 
prieskumov spolu s mincou, ktorú dal raziť Ferdinand 
I (vládol 1526 – 1564) v roku 1544. Hrad, spolu s 
väčšinou z valu hradiska bol úplne zničený v časoch 
bojov proti Turkom.

na vonkajšej  stene hradiska 
dvoma radmi brvien zatĺkanými 
do zeme. Tento spôsob palisády 
je  v  doteraz  preskúmaných 
uhorských hradiskách neznámy. 
Na funkciu mriežkovanej palisády 
poukázali vnútorné nálezy, resp. 
geotechnologická analýza vrtov do 
vrstiev pôdy. Zistili sme, že dve 
priehlbiny, ktoré sme si všimli 
už počas prieskumu sídla z 10. 
storočia neboli vytvorené umelo, 
ale majú prirodzený pôvod. Hradný 
kopec, ktorý sa nám dnes zdá byť 
jedným celkom, sa v skutočnosti 
skladá z dvoch vyvýšenín. Pre 
hrad pri  plánovaní výstavby 
vybrali zo strategického hľadiska 
vynikajúce miesto. Dve vyvýšeniny 
by jednotlivo neboli vhodné na 
výstavbu hradu, boli by príliš 
malé. Mohla im teda skrsnúť 
myšlienka, aby prepojili dve blízke 
vyvýšeniny. Výstavba hradu sa 
musela začať naplnením 3 – 3,5 m 
hlbokej rokliny, ktorá oddeľovala 
kopce od seba. Klesanie naplnenej 
časti však pri valoch vytvorilo 
značné ťažkosti, kým v areáli 
hradiska skoro žiadne. Preto mohli 
pri výstavbe potrebovať postaviť 
drevenú mriežkovanú konštrukciu 
nad nánosy zeminy. Teda v prípade 
Boršodu sa tento mriežkovaný 
systém mohol použiť ako základ 
valu, ktorý bol potrebný najmä 
v tých miestach, kde boli spojené 
dva kopce. Val bol v západnej časti 
poškodený. Opravili ho tak, že k 
predošlej, vertikálnej konštrukcii 
pripojili ešte jednu stenu naplnenú 
zeminou, ktorá bola veľmi strmá.

Na spojenie kopcov potrebovali 
na vyplnenie rokliny približne 
4200 m³ zeminy, kým na val 
v areáli hradu s obvodom 430 
metrov, s prevažnou výškou 5 
metrov, spotrebovali približne 
16 500 m³ zeminy. Ďalší dôležitý materiál pre 
výstavbu hradu bolo drevo rozličných rozmerov. Do 
mriežkovanej konštrukcie použili drevo vo svojej 
prirodzenej podobe, pri druhom type konštrukcie 
však už potrebovali drevo narezať a spracovať. 
Drobné konáriky, lístie, piliny, ktoré sa našli vo vale 
svedčia o tom, že drevo obrábali na mieste, počas 
výstavby valu. Použitým drevom bol dub zimný, ktorý 
je typickým stromom pre okolitý les. Na vytvorenie 
trámov nepotrebovali staré, hrubé stromy, ale tie. 
ktoré mali okolo 50 rokov.

Na výstavbu múru hradiska v Boršode s dĺžkou 
430 metrov a výškou 5 metrov spotrebovali 2270 
m³ dreva. Na naplnenie rokliny, výstavbu základov 
valu, resp. samotnej výstavby muselo pracovať 100  

 
ľudí 250 dní. Ak k tomu pripočítame, že po naplnení 
rokliny ju nechali 3 – 6 mesiacov odpočívať, tak môžeme 
predpokladať, že výstavba prebehla za 370 dní. Hradisko 
v Boršode teda bolo postavené približne za rok.

Prieskumy valu preukázali, že oproti predošlým 
predstavám nemá hrad ani staroveké, ani slovanské 
korene. Aj dodnes stojace valy postavili na sídlo z 10. 
storočia. O výstavbe hradiska nemáme bezprostredné 
údaje. Za nepriamu informáciu však môžeme považovať 
30 – 70 cm vrstvu humusu spomedzi vyhoreného sídla 
z 10. storočia a valu, na vytvorenie ktorého, bolo podľa 
miestnych prírodných podmienok, potrebných 50+/-20 
rokov. Teda ak zničenie sídla z 10. storočia môžeme 
datovať na roky 970 – 80, tak hrad sa staval približne 
medzi rokmi 1020 – 1050.

Objavený kostol dekanátu vo vnútri hradiska

Pôdorys kostola dekanátu
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Akademik Bóna István vytvoril v roku 1998 rozsiahlu 
štúdiu o hradoch dynastie Arpádovcov v Karpatskej 
kotline, v ktorej zaradil zemný hrad (hradisko) v 
obci Zemplín medzi tzv. „veľhrady”. Podľa neho patrí 
do tejto skupiny aj hrad na slovensko-maďarskej 
hranici – Abaújvár, hrad pred sútokom riek Bodrog a 
Tisa – Sabolč, a hrad v dnešnom Rumunsku – Bihar. 
Spomínané zemné hrady majú dodnes zachované valy 
impozantných rozmerov, ktorých spoločnou typologic-
kou charakteristikou je širšia spodná časť a pôdorys 
s rozmermi 3,9-3,2-4,5, prekračujúc tak priemerné 
rozmery komitátnych hradov o 1-1,5 ha. Hradisko 
v Zemplíne však svojimi rozmermi z danej skupiny 
vyčnieva, jednak rozlohou a jednak tvarom pôdorysu. 
Jeho plocha je len 240 × 150 m s rozlohou 2,4 ha. 
Kým hradisko v Sabolči s plochou 320 × 270 × 190 
m má trojuholníkovitý tvar, hradisko v Bihari s 
plochou 290 × 220 × 200 m má trapézový tvar blízky 
štvorcu, hradisko v Abaújvári s plochou 250 × 200 
× 1000 m má tvar nepravidelného lichobežníka, tak 
hradisko v Zemplíne má oválny tvar, spájajúci sa s 
jeho keltskou minulosťou.

Na základe zverejnených dokumentov z archeologic-
kých výskumov Blažeja Beňadika a Dušana Čaploviča 
z rokov 1962 – 63 a 1983 – 84, bol na vrstvách sídiel 
z neskorej halštatskej a skorej laténskej doby vytvo-
rený v neskorej laténskej, keltskej dobe, jednoduchý 
hlinený val s kamenným jadrom. Prierezy valu z 
roku 1962 na západnej, a z roku 1963 na východnej 
strane, skúmali iba vnútorné strany valu, o vonkaj-
ších stranách tak neposkytli žiadne informácie. Na 
základe nálezov datuje B. Beňadik keltsko-dácke 
obdobie na I – II. storočie po Kristovi. Na tento, 4 
metre vysoký, keltský zemný hrad postavili zemný val 
posilnený drevenou palisádou. Výstavbu tohto hradiska 
zaraďuje archeológ do slovanského obdobia, približne 
do IX – X. storočia, do čias príchodu Maďarov, na 
začiatky zaujatia vlasti (maď. honfoglalás). Tento, viac 
ako 2 m vysoký, zemný val nadvihol výšku hrádze 
nad úroveň 6 m. Tá bola v období raného stredoveku 
posilnená, presnejšie vyvýšená, o ďalšie 2 metre. Na 
vrchu hradby archeológ vyznačil vrstvu štrku, ktorej 
prítomnosť vysvetlil ako ostatok kamenného múru. 
Tieto predpoklady potvrdili aj dáta z monografie 
Borovszkého, podľa ktorých stál na vrchu hradiska 

PETER NÉMETH
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kamenný múr, ktorého stopy môžeme pozorovať aj dnes 
(na prelome 19 – 20. storočia). Čo je pre nás dôležité: 
dva valy sa ostro oddeľujú: ich periódy oddeľuje vrstva 
pustnutia (9) v ktorej sa našli artefakty prinesené 
riekou, a vrstva plná zuhoľnatených kúskov dreva 
(10). Ak sú správne predpoklady B. Beňadika, tak do 
dobovo mladšieho, ílovitého valu – po zrušení pôvodnej 
funkcie hradiska – sa v stredoveku pochovávali ľudia. 
Vrátane keltského obdobia spája architekt III. fázu 
výstavby hradiska s obdobím, kedy bol Zemplín župným 
strediskom. Predtým, ako sa dostaneme ku kľúčovému 

bodu štúdie, teda či je periodizácia archeológa spred 
viac ako štyridsať rokov správna, sa musíme venovať 
ešte jednej skutočnosti. V zemplínskom hradisku totiž 
v súčasnosti stoja dva kostoly: datovanie výstavby 
gréckokatolíckeho nie je otázkou, nakoľko vieme bez 
pochýb určiť, že bol postavený v roku 1803. Pozor-
nosť by sme však mali venovať kostolu reformovanej 
kresťanskej cirkvi, nakoľko ten už na prvý pohľad 
má stredoveký ráz na základe presbytéria s polygo-
nálnym záverom. Stredoveký charakter potvrdzuje aj 
kresba kostola z roku 1859, kde sú na južnej strane 

jasne vyobrazené gotické okná. S týmto kostolom sa 
spája aj záznam, podľa ktorého do roku 1872 stála v 
hradisku aj približne 15 m vysoká zrúcanina tvaru 
veže, z ktorej kameňov postavili vežu reformovaného 

kostola a sýpku. Okolo oboch kostolov sa nachádza 
cintorín.

Pozrime sa však na doteraz zverejnené – prav-
depodobne starostlivo vyberané – spisy o II., resp. 
III. perióde zemplínskeho zemného hradu, ktorý 
bol postavený pod sútokom Ondavy a Latorice, na 
pravom brehu Bodrogu – ktorého názov je odvodený 
od slovanského slova zem, označujúci ’hrad zo zeme, 

zemný hrad’- a kde, podľa Bónu: „zaslúži si zvlášť 
pozornosť úlomok keramiky typu Saltovo (I.6), spome-
dzi kovových nálezov zas gombík z obdobia zaujatia 
vlasti (II.1), ostatné nálezy patria bezpochyby do éry 

Arpádovcov.” Po zverejnení 
štúdie B. Beňadika sa obja-
vila kniha Vojtecha Budin-
ského-K ričku a Nándora 
Fetticha o bohatom osamote-
nom hrobe z obdobia zaujatia 
vlasti, ktorý odhalili v roku 
1959 vo vzdušnej vzdiale-
nosti 1 km od hradiska v 
časti Szélmalomdomb (Vŕšok 
veterného mlynu).  Teda, 
Bud inský  –  keď  zh r nu l 
výsledky výkopov – v súvis-
losti s nálezom bronzového 
gombíka priamo v hradisku, 
1 m od povrchu, vo vrstve 
z III. periódy, napísal: „Es 
scheint sehr wahrscheinlich 
zu sein, dass bei der Erobe-
rung des Burgwalles von der 
Altmagyaren einer von den 
kegelförmigen vergoldeten 
Silberknöfen vom Festgewand 
des Hauptlings abgerissen 
wurde.”   Na nepravdepo -
dobnosť tohto tvrdenia som 
poukázal o 4 roky neskôr, v 
štúdii z roku 1977: „V pozadí 
tejto predstavy stojí to, že 
II. perióda pozemného hradu 
vtedy (teda v roku 895, v 
čase zaujatia vlasti), už bola 
postavená, ba toto dokazuje 
práve  sa motný  gombí k . 
Avšak do skupiny „slovanskej 
keramiky” patriacej do tohto 
obdobia zaradili aj úlomok 
nádoby s viacnásobne rebro-
vaným hrdlom, ktorý datuje 
výstavbu valu do X. storočia. 
Nádoby rovnakého typu sa 
totiž našli iba v hroboch 
Maďarov z  č ias zaujatia 
vlasti, ba podľa maďarských 
prieskumov sa nádoba dá 
priradiť ku Chazarom, ktorí 
sa objavi l i  v  Karpatskej 
kotline spolu s Maďarmi 
počas zaujatia vlasti.” Dnes 
by som ešte dodal: gombíky zo 
zemplínskeho hrobu s kaftán-
skym razením (172 ks) boli 

vyrobené z pozláteného striebra, kým tie, čo sa našli 
vo vale, boli z bronzu, teda tieto dva druhy nemajú 
nič spoločné. Na druhej strane by sa musel gombík 
objaviť v II. až III. periodickej vrstve pustnutia, aby 
bola táto teória aspoň ako-tak správna. 

V tejto štúdii spred 30 rokov, som volil opatrnejšie 
slová, teraz si však dovolím tvrdiť, že: tieto nálezy 
svedčia iba o jednom: obe periódy zemného hradu 

Loď kostola počas prieskumov

Presbytérium zo severovýchodu počas prieskumu

Polooblúkové okno počas odkrytia
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boli postavené po zaujatí vlasti, 
pretože musel uplynúť istý čas, 
kým z obývanej oblasti  z X. 
storočia – kde sa dostali do zeme 
vystavené artefakty po prvýkrát 
– odniesli zeminu na vybudovanie 
valu. Rovnaká je situácia aj pri 
zemnom hrade v Sabolči, kde sa 
našla vo výplni valu bronzová 
spona v tvare lýry, spolu s hrotom 
šípu, kovovou sponou, nehovoriac 
o kúskoch ľudskej lebky, v tomto 
prípade porušili stavitelia valu 
hrob osamelého Maďara z čias 
zaujatia vlasti, ktorý už dávno 
zapadol do zabudnutia v čase 
stavania hradiska. Tento fakt 
predpokladá uplynutie najmenej 
dvoch generácií, teda 65 – 70 
rokov medzi pochovaním a stav-
bou hradu. 

O hradisku v Zemplíne, resp. 
o objavenom hrobe bohatého 
Maďara sa vytvorili rozličné 
teórie z maďarskej aj slovenskej 
strany. Peter Ratkoš vo svojej 
štúdii o východných hraniciach 
Moravského kniežatstva pred-
pokladá, že v časoch Rastislava 
(846 – 870) sa tiahla hranica 
medzi Kalocsou a Szolnokom, 
ďalej popri Tise až k berehov-
ským lesom. Podľa neho následne 
Svätopluk túto líniu rozšíril až 
po soľné bane v Sedmohradsku, 
odkiaľ ich neskôr vyhnali Maďari 
pri zaujatí vlasti. Podľa tohto 
chápania sa Zemplín objavil ako 
„staroslovanské centrum”.  Na 
maďarskej strane však zavrhnúc 
nesprávne úvahy Nándora Fetti-
cha o Álmosovi, dal do súvislosti 
György Györffy zemplínsky hrob 
s rodinou veliteľa Onda z čias 
zaujatia vlasti. Spätne sa musím 
priznať, že na základe jeho úvah 
som aj ja vymýšľal teórie – ktoré 
sú dnes už zavrhnuté – v spojení 
s hrobmi v Geszteréd (1927) a 
Rakamaz (1974). 

Aká je však skutočná situácia? 
Ako sme mohli vidieť, arche-
ologické nálezy nepomáhajú k 
vytvoreniu presnej časovej osi, ale 
iba k akémusi post quem, teda 
k udalostiam, po ktorých mohlo 
byť hradisko v Zemplíne posta-
vené. Takou udalosťou je zaujatie 
vlasti, teda obdobie 10. storočia. 
Ak chceme presnejšie dobové 
zaradenie, tak musíme siahnuť po 
písomných prameňoch, ktoré nám 
pomôžu objasniť cieľ postavenia 

hradiska. Odpoveď musíme hľadať v zriaďovaní župy, 
ktoré sa začalo od kniežaťa Gejzu, cez kráľa (svätého) 
Štefana I., až po dobu Arpádovcov, teda koniec 13. 
storočia. Vznikla teda potreba postupného vytvorenia 
miestnej základne centrálnej moci. Otázkou ostáva 
to, kedy sa župa Zemplína – ktorá do 12. storočia 
zahŕňala aj Ugočskú župu – zorganizovala? Hoci sa 
Jenő Szűcs, významná osobnosť maďarskej histografie 
20. storočia, venoval najmä vytvoreniu komitátu v 
Sárospataku, predsa sa bezprostredne dotkol aj otázky 
vytvorenia župy. Zistil, že komitát v Sárospataku – 
obľúbené poľovnícke miesto našich kráľov – presekne 
zemplínsku župu skoro na polovicu. Väčšina statkov 

patriacich komitátu ležalo na území južnej časti župy, 
od línie Olaszliszka – Abaújszántó smerom na západ, 
ako je Streda nad Bodrogom, Viničky a Ladmovce, v 
okolí zemplínskeho hradiska. Jedno z týchto území 
darovaných v časoch kráľa Štefana I., Svätá Mária 
– cez ktorú sa dalo dostať zo smeru zemplínskeho 
hradiska cez Bodrog až do Medzibodrožia – spomína 
ako prvé názov Zemplín. Bohužiaľ, tento prameň nám 
neostal v origináli: pretože počas mongolských vpádov 
(1241) vyhorel aj cirkevný archív v Egri. 10 rokov 
po tejto udalosti schválila cirkev v Egri to, aby sa 
požiadalo o nové súpisy majetku od kráľa Bela IV. V 
listine z roku 1271, podľa kráľa: „v prvom rade sme 

Reformovaný a grékokatolícky kostol z juhovýchodu
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chceli, aby sme spísali názvy pozemkov biskupstva.” 
Medzi týmito so spomína aj Svätá Mária: „Szentmá-
ria falu a zemplénvári vár szomszédságában a vám 
felével, amit ott a Zemplén faluból Mária falu felé az 
egyház földjén menőktől szednek be, amelyeket Szent 
István király adományozása folytán birtokolnak (ti. az 
egriek) békésen és nyugalomban Zemplén vármegyé-
ben;” Podľa Györgya Györffyho listina obsahujúca časť 
spomínajúcu Svätú Máriu: …, item villa Zenthmaria in 
vicinitate castri Zemlenuar cum dimidietate tributi … 
bola v tejto archaickej forme súčasťou zakladateľskej 
listiny z roku 1009 pre biskupstvo v Egri. Z tohto 
môžeme usúdiť dve veci: hradisko v Zemplíne stálo v 

nejakej forme už v roku 1009, avšak hradisko nemalo 
už v roku 1261 väčší význam, pretože dodatok z 13. 
storočia, vysvetľujúci prvú časť, už spomína iba obec 
Zemplín. 

Ak II. fázu výstavby hradiska podľa B. Beňadika 
zaradíme do obdobia 1000 po Kristovi, tak jeho 
spustnutie – na ktoré odkazuje celá vrstva – nastalo 
ešte v 11. storočí. Na to odkazuje aj podobnosť s 
hradiskom v Sabolči, čiže môžeme odlíšiť dve vrstvy 
stavania. V prípade obce Sabolč sme podali návrh na 
dva spresnenia dátumov, jeden k vpádu tzv. Oguzov – 
Pečenehov – Kúnov v roku 1085, druhý, možno ešte 

pravdepodobnejší, k vyčíňaniu Kunov v roku 1091. 
Nie je však taká jednoznačná odpoveď pri kamennom 

múre vystavanom na zemných valoch. Príčinou nedo-
statku prameňov – stredoveké hradisko v Zemplíne 

totiž nie je zaznamenané v listinách – 
vieme povedať iba to, že kamenný múr 
bol postavený buď pred mongolskými 
vpádmi (1241), rovnako ako hrad v 
Abaújvári, alebo v priebehu 16 – 17. 
storočia, kedy by sa výstavba mohla 
spájať s kamennou vežou v hradisku 
– ktorá mala byť podľa presvedčenia 
Jána Bogolya zvonicou reformovaného 
kostola zo 17. storočia. Kvôli absen-
cii výskumu pamiatok nepoznáme 
históriu stredovekého hradu z areálu 
hradiska – ktorý bol zasvätený Sv. 
Jurajovi. V Abaujvári bol kostol 
postavený koncom 11. storočia, v jeho 
okolí sa pochovávali obyvatelia obce; 
v doteraz nespomenutom hradisku v 
Borsode napomohol výskumu veku 
kostola denár so Šalamúnom nájdený 
vo vrstve trosiek; v areáli biharského 
hradiska taktiež stál kostol . Podľa 
týchto informácií môžeme predpo-
kladať, že aj vo vnútri hradiska v 
Zemplíne stál kostol už v 11. storočí, 
pričom tento pôvodne dekanátsky 
kostol prevzali do svojej správy obyva-
telia obce po spustnutí hradiska po 
mongolských vpádoch (1241), pričom 
cintorín postupne dosahoval steny 
pustnutého valu. 

Južné priečelie po detailnej rekonštrukcii

Detail rekonštruovaného kružbového oknaPresbytérium kostola s nástennou maľbou
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Užocký priesmyk, rovnako cesta viedla cez údolie 
rieky Latorica až po „ruskú” bránu, odkiaľ viedla 
cez Verecký priesmyk do Kyjevskej Rusi. Táto cesta 
zohrávala významnú úlohu v 12 – 13. storočí, počas  

 
 
 
haličských bojov, ale rovnako táto cesta zabezpečo-
vala prístup k severovýchodnému Uhorsku (Berehovo, 
Ugoča, Marmaroš), a taktiež k Sedmohradsku.

Mária s plášťom (?), detail

Z vynikajúcej publikácie B. Beňadika síce nedostá-
vame odpoveď na technickú otázku ako boli postavené 
II – III. perióda zemplínskeho hradiska: kazetovou 
alebo mriežkovanou konštrukciou? Hoci medzi týmito 
dvoma nie je časová odchýlka, ale práve rozdiely medzi 
nimi by ovplyvnili dĺžku výstavby hradiska, potrebný 
čas na vykonanie stavbárskych prác. Nech bol použitý 
akýkoľvek spôsob z týchto dvoch, výstavbu hradiska 
v Zemplíne mohlo vykonať 100 mužov (remeselníkov) 
za približne 350 – 486 dní. 

Zemplín – aj po spustnutí hradiska – si ustrážil svoj 
centrálny charakter na istý čas. Preukázateľne sa stal 
centrálou zasadnutí župy od roku 1308 až po stred 14. 
storočia, neskôr túto úlohu prevzali Patak a Trebišov. 
Osídlenie s právami trhového mestečka od roku 1415, 
sa na začiatku 16. storočia znova stalo strediskom 
župy. Za svoje privilégiá vďačil tomu, akú úlohu plnil 
už v časoch Arpádovcov: cez Zemplín viedla dôležitá 
cesta od Pataku smerom k Užhorodu, odkiaľ pokra-
čovala v doline rieky Uh popri Nevickom zámku cez 

Fresky na východnej stene presbytéria
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Abovský Novohrad bol vybudovaný na dnešnej 
slovensko-maďarskej hranici, v popredí Zemplínskych 
vrchov, priamo na brehu rieky Hornád, na nízkom 
osamotenom kopci. Skoro úplne zachovalé valy zemného 
hradu (hradiska) sa rozkladajú na území 3,9 ha. V 
najvyššom bode sa valy týčia 15 metrov nad rieku 
Hornád a 6 metrov nad areál hradiska. Jediný vchod 
do hradiska viedol z východného smeru, pričom obranu 
zabezpečovala dnes už zanesená priekopa.

Hradisko bolo centrom historického Abovského komi-
tátu, ktorý bol založený samotným Svätým Štefanom 
I. a fungoval už v prvej tretine 11. storočia. V počiat-
koch svojho vzniku bolo hradisko  dôležitým bodom 
významnej vojenskej a obchodnej cesty smerom do 
Ruska a Poľska, ktorá sa v prameňoch zachovala ako 
„Abanagyúta”, „Nagy út”, resp. „Királyúta” (Abovská 
veľká cesta, Veľká cesta, Cesta kráľa). Počas doby 
Arpádovcov bol Abov hraničným komitátom. Prvou 
funkciou zemného hradu teda bola obrana severnej 
hranice. S tým sa spája aj prvá zmienka o hrade, v 
našich prameňoch z roku 1068  sa menovite spomína 
strážca hradu. Kroniky hrad spomínajú aj v súvislosti 

s udalosťami z 11. storočia, konkrétne s bojmi o 
trón a pohanským povstaním.  V roku 1046 tu ľudia 
prijali za svojho kráľa princa Ondreja, ktorý sa práve 
vracal z Ruska. Ondrej sa počas septembra toho roku 
zdržiaval na hrade so svojou družinou.

Tieto rané centrá, sídla komitátov, však nemali 
iba vojenskú funkciu. Mali aj verejnosprávny a súdny 
význam, taktiež slúžili na vyzbieranie daní. Na čele 
komitátov stál išpán, ktorého menoval sám kráľ. 
Išpán, starším pomenovaním comes, bol aj hlavným 
veliteľom vojska, hlavným sudcom, hlavným notárom 
a organizátorom zbierania daní. Samozrejme, nemu-
sel tieto povinnosti vykonávať sám. Pri posudzovaní 
spravodlivosti ho častokrát nahrádzal dvorný sudca, 
ktorého podľa kovovej, predvolávacej pečiatky (maď. 
billog) visiacej okolo jeho krku, nazývali maďarsky aj 
billogos. Spravovať verejnosť pomáhali aj dozorcovia 
(maď. csősz), ktorí zastávali aj funkciu väzenského 
strážcu. O prvom takom dozorcovi z Abovského komi-
tátu máme záznamy z roku 1215. V tom čase pramene 
spomínajú  prvýkrát aj hradného kastelána. Kasteláni 
mali najmä na starosti správu hospodárstva, zriaďoval 

WOLF MÁRIA
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v strede valu, pravdepodobne vtedy, keď sa pôvodne 
vertikálna vonkajšia stena valu stala strmou. Nakoľko 
však v 19 – 20. storočí orali aj na vrchu valu, múr sa 
natoľko zničil, že už nedokážeme predpokladať jeho 
pôvodnú šírku a výšku.  

Konkrétne písomné údaje o založení a výstavbe 
hradu v Above nemáme. Podľa kroniky zo 14. storo-
čia postavil hrad Samuel Aba (vládol 1041 – 44). V 
kronike sa však nespomína, či hrad Samuel Aba 
postavil už ako kráľ, alebo pred nástupom na trón. 
Podľa archeologických prieskumov bol val postavený v 
prvej polovici 11. storočia, kým na konci 12. storočia 
bol zrekonštruovaný. Avšak presné odpovede na to, 
kedy bol postavený múr na vrchu valu, neposkytli ani 
písomné pramene, ani prieskumy. Je však viac ako 
isté, že výstavba múru bola posledným posilnením 
hradu. 

Na základe archeologických prieskumov vytvo-
rili odborníci výpočty na materiálne aj personálne 
náklady výstavby hradu. Podľa tých použili 11 770 
metrov kubických dreva na výstavbu valu s obvodom 
754 metrov, pričom drevené kazety naplnili 72 260 
metrami kubických zeminy. Na výstavbe pracovalo 100 
ľudí 810 pracovných dní. Potrebné množstvo dreva 
sa mohlo získať výrubom 40 ha lesa, teda územia 
s rozmermi 500 × 800 metrov. Čas a ľudské sily 
potrebné k výstavbe hradu samozrejme ovplyvňovalo 
aj to, odkiaľ museli získať drevo a či ho vôbec vysu-
šili pred použitím. Berúc ohľad na tieto skutočnosti 
môžeme predpokladať, že hrad v Above bol postavený 
za pomerne krátky čas, celkovo tri a pol roka. 

Na severovýchodnej strane areálu hradu objavili na 
menšom, skoro iba na 2 metre vyčnievajúcom kopci, 
jednoloďový kostol s polkruhovitou apsidou. Jeho 
vnútorná dĺžka bola viac ako 15 m, šírka 7 m. Hrúbka 

stien kostola mohla merať okolo 1 metra, pričom bola 
zložená z kameňov naukladaných do malty, čo pokrý-
vali zvnútra aj zvonka kameňmi vysekanými do tvaru 
kvádra. Kostol bol postavený z miestnym materiálov, 
jadro steny tvoril tvrdý andezit a povrch mäkký, 
rozdrobujúci sa vápenec. Pri základoch si vieme všimnúť 
nedokonalosti, os svätyne nie je orientovaná presne na 
východ, rohy nie sú v pravom uhle, a na jednej strane je 
bočná stena o pol metra dlhšia ako druhá. Je možné, že 
nepresnosť majstra stavajúceho kostol, resp. nedostatok 
praxe, mohli spôsobiť tieto nepresnosti. Podľa nájde-
ných detailov môžeme predpokladať, že vchod kostola 
bol orientovaný na juh. Zvyšky omietky uchovávajúce 
sivú a červenú farbu naznačujú, že steny kostola boli 
pôvodne maľované. Nepriame dôkazy ukazujú, že ku 
kostolu patrila aj zvonica, počas výkopov sa totiž našli 
úlomky zvona. O zvonici však nemáme viac informácií. 

Archeologické nálezy sú dôkazom toho, že kostol 
vo svojej pôvodnej podobe 
stá l  už  na  konc i  11. 
storočia. V druhej polo-
vici 13. storočia mohol 
prejsť rekonštrukciou, 
kedy sa pozdvihla úroveň 
podlahy svätyne. Z lode 
do  sväty ne  postav i l i 
schody,  z  ktorých  sa 
dodnes zachoval i  tr i . 
Podlahu kostola vyložili z 
kameňov, pričom tie, síce 
iba v malej miere, sa tiež 
zachovali dodnes. Prav-
depodobne pôvodne rovný 
krov vystriedali tehlovou 
klenbou, ktorej zvyšky 
sa tiež našli počas výko-
pov. Na západnej strane 
lode kostola postavili 
emporu, čomu nasved-
čujú aj nálezy hrubých 
podpor ných  pi l ierov, 
ktoré mohli slúžiť na 
jej podopieranie. Presný 
čas prestavby môžeme 
predpokladať pomocou 

nájdených peňazí – medzi nimi sa našli aj tie z času 
vlády Štefana V. (1270 – 1272). 

Je veľmi pravdepodobné, že tento kostol bol považo-
vaný za centrum dekanátu, ktorý zabezpečoval duchovný 
život občanov komitátu. Tomu nasvedčuje aj rozmerovo 
veľký náhrobný kameň, do ktorého stredu vytesali kríž 
podobný tomu, ktorý sa používa počas procesiách. To 
pravdepodobne odkazuje na cirkevnú príslušnosť pocho-
vaného. Nálezy náhrobných kameňov z obdobia Uhorska 
počas vlády Arpádovcov sa považujú za zriedkavosť, 
väčšinou sa nimi označovali hroby kňazov. Môžeme teda 
predpokladať, že tento prípad platí aj na ten nájdený 
v Above. Náhrobný kameň bol vyrobený na prelome 
11 – 12. storočia, v období, do ktorého môžeme datovať 
aj fungovanie prvého dekanátu. Je teda prirodzené, že 
môžeme vytvoriť súvislosti medzi nálezom náhrobného 
kameňa a prvým dekanom, náhrobný kameň bol  prav-
depodobne vyrobený pre hrob dekana.

Spôsob výstavby drevenej konštrukcie z valu hradiska v Abovskom Novohrade

väznice a sklady. Zástupcom išpána vo vojenských 
veciach bol poručík, ktorý sa staral o organizáciu 
vojska a vojenských vecí. 

Okrem toho slúžili hrady komitátov v 11. – 12. 
storočí aj ako cirkevné centrá. V tieňoch hradov boli 
postavené prvé kostoly komitátov, ktorých kňazi najprv 
šírili vieru a neskôr, vo funkcii dekanov, riadili sieť 
vznikajúcich farností. 

Abovský Novohrad bol jedným z najdôležitejších 
centier Uhorského kráľovstva v 11 – 13. storočí, ktorý 
vzbudil pozornosť odborníkov už v 19. storočí. Po 
prelomových výskumoch v tomto období, medzi rokmi 

1974 – 81, sa uskutočnili archeologické výkopy v hrade 
pod vedením Judity Gádor. Počas týchto prieskumov 
sme získali informácie najmä o valoch, kostole v areáli 
hradu a o pohrebisku v jeho okolí. 

 
Tento prieskum bol však v roku 1981 prerušený, 

pričom sa neprebádalo práve vnútro hradu. Na území 
súčasného Maďarska však máme iba veľmi málo 
takých komitátov z minulosti, ktorých vnútro by sa 
dalo voľne preskúmať. Jedným z takých je aj hrad 
v Above. Prebádanie areálu hradu, pokračovanie a 
doplnenie predošlých výskumných prác bolo dôležité aj 
preto, lebo sme prostredníctvom nich dokázali vytvoriť 

ucelenejší obraz o jeho centrálnej funkcii, každodennom 
hradnom živote v 11 – 13. storočí. Na pokračovanie 
prieskumov sa naskytla možnosť v roku 2019. 

Samotný zemný hrad bol postavený na sídlo z 3 – 4. 
storočia p.n.l. Kostru valov, ktoré slúžili ako hradné 
múry predstavovala silná drevená konštrukcia, ktorú 
tvorilo 12 – 20 guľatín, s priemerom miestami 30 
cm. Pozorované stopy po kôrach dreva naznačujú, že 
drevo nebolo pred použitím zbavené kôry. Guľatiny 
postavili na seba tak, aby sa vytvorili 90 × 200, 90 × 
350 cm tenké kazety. Priestor medzi kazetami naplnili 
zeminou, ktorú získali z areálu hradu, resp. z brehov 
rieky. Kazety postavili na seba tesne vertikálne. Kazety 

umiestnené vodorovne boli medzi sebou previazané. 
Vonkajšia strana valu prudko stúpala, tu drevenú 
konštrukciu oblepili hrubou vrstvou blata, aby predišli 
požiaru. Dovnútra však val hradu klesal schodovite, 
uľahčujúc tak výstup na jej vrch obrancom. Pôvodná 
šírka valu bola 23 m, výška približne 9 metrov, čo 
je o 3 metre viac ako v súčasnosti. Je možné, že na 
vrchu valu stála ohrada, o čom však nie je možné 
získať dôkazy kvôli chátraniu valu. 

Na vrchu valu zo zeminy a dreva boli objavené 
aj pozostatky múru, ktorý sa skladal z kameňov 
navrstvených do malty. Kamenný múr bol postavený 

Pôdorys kostola v Esperes
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datovať do 11. storočia. Ich vek nám 
pomáha určiť aj strieborná minca 
razená na začiatku vlády Ondreja 
I. (1046 – 1061). Najvýznamnejšou 
stavbou hradu bol veľký palác s 
kamennými základmi, ku ktorému 
prislúchala na východnej strane aj 
kolonáda. Pri preskúmaní južných 
základov paláca sa našl i  dve 
mince, jeden anonymný denár z 
12. storočia a jedna medená minca 
vydaná Belom III. To pomáha určiť 
pravdepodobný čas výstavby paláca 
na 12. storočie. K západnej stene 
sa pripájala aj veľká pec. Prav-
depodobne to mohlo byť obydlie 
miestneho išpána, kde sa občas 
zdržiavala aj návšteva kráľa. Našli 
sa aj predmety spojené s hradným 
išpánom, dôstojníkmi a bojovníkmi 
žijúcimi v hrade: zbrane, hroty 
šípov, kopije, resp. hroty kopijí, 
palcáty, a k ich výbave patria aj 
početné ostrohy. 

Na vrstvu vojakov žijúcich v 
hrade odkazuje aj nález z pohre-
biska pri kostole dekanátu. V 
dvoch hroboch sa našli  hroty 
šípov. V prvom hrobe našli osobu 
s prepichnutou krížovou kosťou a 
jednu s úlomkami šípov v krčnej 
chrbtici. Obaja umreli na následky 
rán získaných pri bojoch, v inom 
prípade by hroty šípov neostali v 
ich tele. Kvôli nedostatku dôkazov 
však ich poranenie a následnú 
smrť nedokážeme zatiaľ spojiť so 
žiadnou vojenskou udalosťou z 
histórie hradu. 

V hojnom počte sa našli aj poľno-
hospodárske náradia: kosáky, kosy, 
vlysy rýľov, nôž na oberanie hrozna, 
nožnice na strihanie oviec, železo 
na značenie dobytku, okrem týchto 
aj predmety domácností: náradie, 
nože, vrtáky, dierkovače, kliny, 
zámky, kľúče, mlynské kolesá.  
Tieto predmety však používali 
obyvatelia hradu, ktorých úlohou 
bolo obsluhovanie obrancov hradu. 
Väčšina nálezov z hradu pochádza 
z 11 – 14. storočia, našli sa však 
aj predmety z 15. storočia. Tieto 
skutočnosti, spolu s archeologic-
kými výsledkami môžu znamenať, 
že rozkvet hradu bol medzi 11 – 14. 
storočí, život však v pozmenenej 
forme pokračoval aj v 15. storočí. 

Jeden z najvzácnejších artefaktov 
sa spája s predsedami obyvateľov 
hradu, presnejšie s nastoľovaním 
spravodlivosti. Nález predstavuje 

Náhrobný kameň z cintorína pri kostole dekanátu

Okolo kostola sa našlo viac stoviek nálezov z hrobov, 
pričom najčastejšie sa jednalo o šperky a ozdoby šiat. 
Konkrétne sa v najväčšej miere vyskytli jednoduché, 
drôtované kruhové šperky. Tieto jednoduché kruhy so 
zakončením v tvare S nosili ľudia s menšími zmenami 
od 10. do začiatku 14. storočia. Používali sa ako náuš-
nice, zapletené do vlasov, či nastoknuté na ozdobu 

hlavy. Pripravovali sa zo zlata, striebra, bronzu ba 
aj železa, pričom boli obľúbeným módnym doplnkom 
žien rôzneho veku, rádu a postavenia. Veľmi častým 

nálezom boli aj korálky. Nosili sa ako náhrdelníky, ale 
aj našité na oblečenie. Väčšina z nich bola jednoduchá, 

vyrobená zo skla, čo sa v tej dobe používalo za lacnú 
a dostupnú alternatívu. Našli sa však aj kúsky, ktoré 
sa mohli na územie Uhorska dostať jedine prostred-
níctvom zahraničného obchodu, a ktorých kúpu by si 
stredná vrstva nemohla dovoliť. V prvom rade treba 
určite spomenúť korálku vyrobenú z ulity talparia 
talpa. Tento druh mäkkýša sa vyskytuje najbliž-

šie k nášmu územiu v 
Červenom mori, teda sa 
k nám mohol dostať cez 
moslimských obchodní-
kov, ktorí sa spomínali 
aj v listine. Z východu, zo 
smeru Ruska a Poľska, sa 
na naše územie dostali aj 
krištáľové a karneolové 
korálky, kríže. Kovové 
korálky, ktoré sa taktiež 
našli iba nedávno, vyrá-
bali byzantskí remesel-
níci. Vykopané náleziská, 
taktiež peniaze skryté do 

hrobov ukazujú na to, že mohli byť používané okolo 
11. – 14. storočia.

V areáli hradu, mimo kostola sa našli viaceré objekty 

rozsiahlej osady: domy, pece, jamy na uchovávanie 
potravín, kováčska dielňa, z ktorých sa najskoršia dá 

Drevené hradné steny hradiska v Abovskom Novohrade

Okdryté ruiny kostola dekanátu
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je však podobný tomu, ako bol ukrytý vzácny poklad, 
teda majitelia sa tieto predmety pokúsili zachrániť 
pred Mongolmi. 

Tieto skupiny nálezov nás nútia prehodnotiť pred-
pokladanú úlohu Abova v časoch tureckých nájazdov. 
Meno hradu sa spomína v liste z 2. februára 1242, ktorý 
bol adresovaný pápežovi. V nej vymenovali tie hrady 
na území Uhorska, ktoré mohli byť východiskovým 
bodov protibojov s Mongolmi. Od Dunaja sa menovite 
spomína iba 7 hradov, medzi nimi aj ten abovský. Z 
listiny teda vyplýva, že hrad v Above bol najsilnejším 
hradom severovýchodného Uhorska. O tom však, či 
musel priamo čeliť mongolským nájazdom, sme doteraz 
nemali písomné ani archeologické dôkazy, hoci hrad 
stál priamo v ceste vojska pod vedením Batuchána, 
ktoré prichádzalo zo smeru Vereckého priesmyku. 
Ukryté šperky a mince, taktiež železné predmety s 
rovnakou hodnotou (v tej dobe), poukazujú na to, že 
hradu hrozilo nebezpečenstvo, časť obyvateľov utiekla 
alebo umrela, teda sa nemohli vrátiť po svoje poklady. 
Dôkazom o napadnutí hradu sú aj dva hroby, ktoré 
boli v značnej vzdialenosti od kostola a okolitého, dosť 
veľkého, cintorína. V jednej, pomerne bohatej, zdobenej 
truhle odpočíval mladý jednotlivec, ktorému od kolien 
nižšie chýbali obe končatiny. V truhle sa našla aj 
polovica páru ostrôh. Tak ostrohy, ako aj zdobenie 
truhly pravdepodobne odkazujú na druhú polovicu 
13. storočia. Preto je zvláštne, že osoby tak dôkladne 

pochované, s vyzdobenou truhlou, neboli umiestnené 
na večný odpočinok do cintorína v okolí kostola, tak, 
ako to bolo povinné pre každého kresťana od konca 
11. storočia. Pravdepodobne sa nemýlime, ak tieto 
tri mŕtvoly budeme považovať za obete mongolských 
nájazdov. 

Objavené nálezy teda poukazujú na to, že hrad 
išpána z Abova bol napadnutí Mongolmi. Podľa písom-
ných prameňov a z častí archeologických nálezov sa 
ukazujem že hrad sa počas bojov zachoval, a stal sa 
východiskovým bodom bojov proti Mongolom. 

Hrad Abov si do polovice 14. storočia zachoval 
svoju úlohu tak v obrane hraníc, ako aj funkciu sídla 
komitátu. Potom sa však dostal do majetku rodiny 
Drugeth, neskôr Peréni. Na začiatku 15. storočia hrad 
spustol. Dovtedy sa vytvorila obec a aj jej cesty mimo 
hradu, v podobe, v akej ju poznáme aj dnes.

Objavený poklad

drobná predvolávacia pečať z bronzovej liatiny, má 
rozmery iba 5 m do šírky, je hrubá 0,5 cm, a váži 
50 gramov. Na vrch pečate umiestnili malé uško, 
ktoré je však začne opotrebované. Ošarpaný je však 
aj hladký rub pečate, na ktorom sa nenachádzajú 
žiadne ornamenty, čo poukazuje na to, že pečať sa 
nosila zavesená na krku. Na prednej strane je vyre-
zaná stojaca postava s mierne rozkročenými nohami, 
rozprestretými rukami zahnutými v lakti. Postava 
drží v ľavej ruke tenký štít, v pravej bojovú sekeru. 
Oblečenie postavy je dobre rozoznateľné, má na sebe 
bohato riasenú tuniku siahajúcu po kolená ktorá je v 
strede zopnutá opaskom, priliehajúce nohavice podoba-
júce sa pančuchám a špicaté topánky. Na zaokrúhlenej 

tvári lemovanej bradou sa len ťažko dajú rozoznať oči, 
ústa, nos, pričom ani vlasy postavy nie sú viditeľné. 
Okolo postavy na pečiatke je nápis SIGILLU LAZARI 
IUDICES, teda pečať sudcu Lázára. Podľa obrázka 
a nápisu je pravdepodobné, že pečať bola vyhotovená 
v druhej polovici 12. storočia. 

Pred väčším rozšírením písomnej komunikácie v 
Uhorsku, do polovice 13. storočia, sa predvolanie na 
súd uskutočňovalo prostredníctvom hovoreného slova. 
Hodnovernosť predvolania osvedčovala pečať, ktorá 
vždy zobrazovala a symbolizovala svojho majiteľa. 
Predvolanie uskutočňoval pristald (v maď. billogos), 
ktorý dostal pomenovanie práve po predmete ktorý 
potreboval k vykonávaniu svojej funkcie (z maď. 
billog – pečať). Síce to nedokazujú písomné zmienky, 
ale niet pochýb o tom, že majiteľom pečate bol sudca 
Lázár, ktorý bol dvorným sudcom abovského išpána 

na konci 12. storočia. Podľa vtedajšieho zvyku je 
na pečati vyobrazený samotný sudca Lázár. To, že 
stál nad obyčajným ľudom, naznačuje aj jeho, v tej 
dobe módne rytierske oblečenie. Predmety, ktoré 
drží postava v rukách majú symbolizovať jeho súdnu 
moc: štít spravodlivosti má ochrániť nevinných, kým 
vojenská sekera udrie na hriešnych. 

Samotná pečať bola vyrobená z kovu a nosila sa 
zavesená na krku. Mala však inú funkciu ako pečate 
používané na listinách. Mala slúžiť ako potvrdenie o 
oficiálnom poslaní svojho majiteľa pred ľuďmi ktorí 
nevedeli písať ani čítať. Z obdobia Arpádovcov sa 
zachovalo veľmi málo pečatí, a ešte menej tých pred-

volávacích. Z obdobia do 12. storočia sa okrem tej z 
Abova vie iba o troch, z ktorých dve boli kráľovské 
a jedna cirkevná predvolávacia pečať. Tá z Abova je 
teda prvou, ktorú používala svetská moc, konkrétne 
dvorný sudca. 

Z hľadiska histórie hradu sú veľmi dôležité nálezy 
piatich železných predmetov, ktoré sa našli vo vale a 
v areáli hradu. Nálezy obsahovali poľnohospodárske 
náradie – lemeš, radlice, kosáky, rýle, nôž na stri-
hanie hrozna, veľké množstvo klincov  a zubadiel. 
Významnejší je však nález pokladov v textile, ktorý 
bol utkaný z pozláteného strieborného vlákna, avšak 
nepoznáme, kedy bol presne poklad ukrytý. Viac ako 
osemsto mincí, zlatých a strieborných prsteňov, náuš-
níc, korálok a spôn zaraďujú nález do čias skrývania 
pokladov pred Mongolmi. Kovové náradie zaraďujeme 
do obdobia medzi 12 – 13. storočím, spôsob ich ukrytia 

Štítky a miesto nálezu pokladu z výkopov hradiska v Abovskom Novohrade z roku 2019
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Samotný názov Abaújvár nesie nádych obdobia uhor-
ského stredoveku. K najskorším spomienkam na 
toto miesto patrí zemný hrad (hradisko) s rovnakým 
názvom (slov. Abovský Novohrad), ktorý vystriedal 
staršiu pevnosť (Starý hrad pri Seni). Nový hrad podľa 
Simona Kézaiho postavil Samuel Aba a bol jedným z 
centier počas obdobia založenia vlasti a taktiež župným 
strediskom Abova. Prechádzala tadiaľ významná 
cesta (pramene uvádzajú názvy Királyuta, Nagy út, 
Abanagyuta), ktorá viedla pozdĺž doliny rieky Hornád 
smerom do Poľska a Ruska. O tom, že toto hradisko 
nebolo impozantné iba rozlohou, ale aj významom, 
svedčí jeho zaradenie medzi pevnosti ktoré v roku 
1242 mongolské skupiny nedokázali dobyť. Postupom 
času však zemný hrad popri tých kamenných pôsobil 
zastaralo, preto stratil svoj význam a pramene z roku 
1353 sa už nezmieňujú o kastelánovi v tomto hradisku.

Počas novších priesku-
mov hradiska archeológovia 
objavili pozostatky kamen-
ného paláca s kolonádou z 
XII. storočia. V roku 2019 
sa našiel poklad ukrytý v 
hrnci, ktorý obsahoval viac 
stoviek denárov maďar-
ského  a  zahraničného 
pôvodu, niekoľko strie-
borných a zlatých šperkov 
a čepiec utkaný zo strie-
borných vlákien. Poklad 
odkazuje na špecifiká doby 
mongolských nájazdov.

S k o r š i e  v ý s k u m y 
hradiska z rokov 1974 – 81 
odhalili väčší kostol z čias 
Arpádovcov s polkruhovou 
svätyňou a galériou orien-
tovanou na západ. Okolo 
kostola bol viacvrstvový 
cintorín z XI – XIV. storo-
čia. Vek kostola sa zhoduje 
s vekom kostola dekanátu, 
ktorý vznikol na konci XI. storočia a bol prestavaný 
v XIII. storočí. Dekani však ako členovia kapituly v 
Egri už tam v roku 1245 aj sídlili. Hradisko nakoniec 
zbúrali v roku 1556.

Päťsto metrov od hradiska, na južnom cípe dnešnej 
obce na kopci, stojí dodnes kostol reformovanej kres-
ťanskej cirkvi, ktorý má taktiež stredoveký pôvod. Nie 
všetky jeho časti sú však pôvodné: neogotickú vežu 
postavili v roku 1866 podľa plánov košického Jána 
Molnára. Aj južná strana kostola musela byť znovu 
postavená v roku 1886. Našťastie už predtým, v roku 
1876, pripravil Viktor Myskovszky záznamy kostola 
ako kultúrnej pamiatky aj s južným priečelím. Jeho 
kresba pekne zobrazuje, že loď mala tri, neskôr pravde-
podobne zúžené, cípovité okná, pričom štvrté, menšie, 

osvetľovalo západnú emporu. Uprostred steny sa dala 
rozoznať zamurovaná brána. Zo statických dôvodov 
túto stenu vcelku prestavali, čím zmizla južná brána. 
Namiesto nej postavili oporný pilier, ktorý však neskôr 
tiež zbúrali a dnes po ňom nenachádzame v kostole 
ani stopy.

Na kostole sa vykonali opravy aj neskôr. V roku 1912 
prebehla celková vonkajšia aj vnútorná rekonštrukcia, 
počas ktorej našli aj nástenné maľby. Ich objavenie 
opísal István Groth, pričom jeho záznamy sa zhodujú 
aj s našimi dnešnými poznatkami. Maľby postáv sa 
našli na severovýchodnej strane svätyne a na víťaznom 
oblúku. Počiatočné výskumy (Dénes Radocsay, Melinda 
Tóth) ich datovali do čias Arpádovcov, teda do XII. 
storočia, resp. na poslednú tretinu XIII. storočia. V 
roku 1938 urobil záznam o vtedajšom stave malieb a 
navrhoval vykonať ďalšie prieskumy Ferenc Dex. Tie 

sa však začali až v roku 1965, kedy Mária Reisinger 
odkryla nástenné maľby na severnej strane lode. Menšie 
opravy sa na kostole vykonali aj v rokoch 1975 – 76, 
ale netýkali sa spomínaných malieb. Tie ticho čakali 
pod vrstvami prachu na lepší osud.

Ďalšie prieskumy začali v roku 1997, kedy Lilla 
Deklava Farbakyová urobila umelecko-historickú štúdiu. 
Vtedy sa preskúmali aj nástenné maľby (Éva M. Nagy 
– Beatrix Bán), a uskutočnili sa aj archeologické pozo-
rovania (priestor okolo kostola a sakristiu preskúmali 
Péter Csengel a László Gere, vnútro svätyne Zoltán 
Simon a priečelie György Bartos a Lilla Deklava Farba-
kyová). Po tom nasledovala ďalšia dlhšia prestávka, 
ktorú prelomili až výkopy ktoré vykonala Markó Ágnes 
Sarolta a Miklós Rácz v rokoch 2008 – 2009.

SZAKÁCS BÉLA ZSOLT
ABAÚJVÁRSKY REFORMOVANÝ KOSTOL A JEHO FRESKY

W Ilustrácia kostola Viktora Myszkovszkého - pred rekonštrukciou

Vrstevný kameň (úlomok niekdajšej južnej brány?)



5756

Tieto nové prieskumy priniesli viac svetla do histórie 
kostola. Najprv sa vo svätyni našli zvyšky predošlej 
apsidy so štvorcovým uzáverom. Neskôr objavili aj loď 
skoršieho kostola. V oboch prípadoch sa dá pozorovať, 
že dnešné steny boli postavené tesne vedľa tých pôvod-
ných: pravdepodobne obostavali starý kostol, ktorý chceli 
používať čo najdlhšie. Iba víťazný oblúk sa opiera o 

steny staršieho kostola. Navyše pod víťazným oblúkom, 
v severovýchodnom rohu lode našli kostru, ktorú porušili 
už pri stavbe prvého kostola. Na základe toho si vieme 
predstaviť, že dnes známemu kostolu s rovným záverom 
predchádzal jeden ešte skorší kostol. Dnešné prieskumy 
datujú staršiu budovu na prelom XII a XIV. storočia, 
čo by sa dalo typologicky predpokladať, avšak budeme 
potrebovať ďalšie dôkazy.

Dodnes stojaci gotický jednoloďový kostol má prekva-
pivo veľké rozmery. Loď má 20 × 16 m, svätyňa 11 × 10 
m. Svätyňa sa zatvára piatimi stranami osemuholníka. 
Rozdeľuje sa na dva úseky, ktoré pokrývala krížová 
rebrová klenba. Zo svorníkov zdobí východnú rozeta, 
kým západnú šesťcípa hviezda. Ich pôvodná forma je 
kvôli hrubým nánosom omietok skoro neviditeľná, ale 
dobre sa dajú pozorovať na kresbe Viktora Myskovsz-
keho (ak môže byť považovaný za dôveryhodný zdroj); 
každopádne, žiadalo by sa aj ich očistenie. Začiatok rebier 
nie je rovnaký: kým v západných rohoch boli nasadené 

na geometrické konzoly, od toho na východ sa konzoly 
začínajú listovým zdobením a uprostred severnej a južnej 
strany rebrá vychádzajú spoločne z troch skupín. Do 
svätyne prúdi svetlo cez štyri okná. Z toho východná je 
ešte pôvodná, s kružbovým zdobením, zvyšné tri však 
boli v rokoch 1806 – 1807 zúžené; do pôvodného stavu 
ich vrátili iba nedávno.

Vo svätyni sú tri výklenky v stene – tzv. niky, každá 
v inom vyhotovení. Tá v severnej strane je polkruhovitá, 
jej rám je zdobený ustupujúcou archivoltou. Na východnej 
strane je nika so štvorcovým tvarom, nad ňou je slepý 
tympanón. Na juhovýchodnej strane nachádzame niku 
s cípovitým tvarom, na ktorej okraji je okolo profilova-
nie. Na severnej strane, západne od niky sa dá nájsť 
zamurovaný cípovitý otvor. Portál na severnej strane 
vedie do archeologicky odkrytej sakristie (ktorú zbúrali 
pred rokom 1735). Zvláštnosťou sakristie so štvorcovým 
pôdorysom bolo, že pod ňou bola krypta s valenou klen-
bou. Niekdajšiu klenbu sakristie dodnes značí konzola, a 
začiatok rebrovania sa dá nájsť v juhovýchodnom rohu.

Južné a juhovýchodné nosné piliere boli schodovité 
a mali spoločnú pätku so stenou svätyne. Pätka piliera 
pri severnej a severovýchodnej stene je rovnaká, ale 
nie je schodovitá; zo severovýchodného nosného piliera 
chýba aj pätka a je hrubšia ako ostatné. Tento pilier 
je pravdepodobne výsledkom neskorších prác, pričom 

Vnútro svätyne

Severovýchodná strana presbytéria W
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Vyobrazenie budovy na severovýchodnej stene presbytéria

Svätica s korunou

Vir dolorum

Predstavenie Ježiša v chráme
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mal nahrádzať zbúranú stenu sakristie, rovnako, ako 
aj teraz už neexistujúci nosný pilier na severnej strane 
lode (ktorý neexistuje ani na nákresoch Myskovzkého). 
Odlišné formy majú aj západný nosný pilier južnej steny 
a severný pilier lode (niekedy boli štyri, dnes už len 

dve), kým južný nosný pilier západnej steny je podobný 
ako tie pri svätyni.

Loď od svätyne oddeľuje cípovitý, na oboch stranách 
skosený víťazný oblúk. Piliere víťazného oblúka na 

W

 Útek do Egypta, Mária s malým Ježišom 

Malý Ježiš s Máriou
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najviac plochy. Tá sa nad soklovou imitáciou textílie dá 
rozdeliť na tri registre. Tá v oblúkovom poli zobrazuje Vir 
dolorum, Krista s prekríženými rukami, ktorý bolestivo 
ukazuje svoje rany z hrobu v spoločnosti dvoch anjelov. 
Pod tým sa vyníma obraz predstavenia Krista Pána v 
kostole: v strede na oltári je (ani nie tak mladý) Ježiš, 
naľavo od neho dve 
ženy so šatkami a 
jeden muž v klobúku 
(bez glórie), napravo 
muž v bielom rúchu 
a zobrazenie budovy 
(vyzerá ako veža), 
na nej s kružbovými 
oknami. V nasledu-
júcom rade stojí v 
strede plešatý muž, 
v  got ickom ráme 
ozdobenom ružami 
a listovou výzdobou, 
jeho nápis identifikuje 
ako Svätého Bartolo-
meja. Napravo od toho 
(taktiež s majusku-
lovým nápisom) je 
výjav stiahnutia z 
kože: svätý leží na 
štvornohej lavici , 
okolo neho pracujú 
jeho mučitelia. Za 
nimi je zobrazená 
budova, z ktorej troch 
okien pozerajú malé 
postavy, tá v strede 
má na hlave korunu. 
Na dvoch vežiach 
budovy sú kružbové 
okrúhle okná. Naľavo 
od stojaceho Svätého 
Bartolomeja sa bohu-
žiaľ obraz nezachoval, 
teda nie je známe, 
ktor ý  v ý jav  jeho 
legendy je tam zobra-
zený. Pod Svätým 
Bartolomejom, ale 
sčasti aj prekrývajúc 
tento obraz, sa nachá-
dzajú dve maľby. V strede pravej sa nachádza postava so 
sivým (modrým?) rúchom, v ruke s knihou, napravo od 
nej sú ďalšie stojace postavy, ktoré majú špicaté židovské 
klobúky, resp. pancier. Je logické predpokladať, že sa tu 
vyobrazilo Kristovo zajatie, V obraze napravo od neho sa 
nachádzajú podobné farebné machule (možno odkazujúce 
na Getsemanskú záhradu), s rozmazanými postavami: dá 
sa predpokladať, že je to pozostatok Olivového vrchu. Je 
zvláštne, že rám obklopujúci Bartolomeja prereže hlavy 
postáv stojacich v dolnej časti, z čoho môžeme predpo-
kladať, že sa tu jedná o dve vrstvy alebo zmenu plánov 
počas maľovania.

Stred východnej steny vo veľkej miere vypĺňa okno s 
kružbou, ktorej vnútorný rám a hornú časť steny rozkla-
dajúcej sa vedľa neho namaľovali farebnými ornamentmi 
pripomínajúcimi mramor. Aj pod nimi však ostalo miesto 

pre jednu – jednu postavu na dvoch stranách okna (z 
toho sa zachovala len postava na pravej strane, ktorá 
môže byť ženskou svätou s korunou). Oblasť pod oknom 
je veľmi zničená, tak sa vyníma kvádrová stena a kríž 
posvätenia. Napravo od toho sa zachoval iba spodok obrazu, 
s nohami: pravdepodobne sa zhoduje s niektorou z nasle-

dujúcich epizód Umučenia 
Krista. Na juhovýchodnej 
stene sa hore okolo okna 
s rekonštruovaným rámom 
opakuje imitácia obkladu 
steny, pod tým však v 
tenkom páse pokračuje 
cyklus Ježišovho detstva. 
Naľavo je postava sediaca 
na somárovi, ktorá drží v 
ruke zababušené bábätko, 
pravdepodobne sa jedná o 
Svätú Máriu pri úteku do 
Egypta; pravá časť obrazu 
je iba fragmentovaná. Na 
druhej strane okna je 
viditeľný zvyšok stojacej 
postavy. Časť pod oknom 
je tiež iba úlomkovitá, dajú 
sa rozoznať iba nohy, prav-
depodobne pokračovanie 
Umučenia Krista.

Vo východnej  časti 
južnej steny, naľavo od 
okna, stojí Ježiš, držiaci 
r u ku  pravdep odobne 
svojej matky (príbeh 12 
– ročného Ježiša?). Oproti 
nemu je skromný úlomok 
stojacej postavy. Povrch 
po oknom sa rozdeľuje na 
dva úseky, na nich vidíme 
Ukrižovanie Krista a 
Snímanie z kríža. Z nich 
je tá posledná viac zacho-
valá: Ježišovu visiacu 
pravicu drží Mária, na 
pravej strane stojí Ján 
a pomáha im aj tretia, 
menšia postava bez glórie.

Na západnej časti južnej strany, naľavo od steny, je 
zobrazená postava, ktorej sa dajú rozoznať iba nohy a 
záhyby bieleho rúcha. Na pravej strane pod trojčlán-
kovým oblúkom môžeme vidieť modliaceho sa mnícha 
s tonzúrou v sivom rúchu: je silné pokušenie, aby sme 
v jeho postave videli Svätého Františka. V spodnom 
rade môžeme vidieť koniec utrpenia: vodorovný kríž 
(Kristov hrob) obklopujú tri postavy, kým ďalej od 
nich napravo je aj štvrtá: ako keby boli zobrazené tri 
Márie ktoré vyhľadali hrob a anjela ktorý ich privítal. 
Posledný obrazec je ešte menej rozoznateľný: trocha 
nižšie sa nachádzajú dve postavy s glóriami, jedna 
(ktorej úlomkovitá tvár je pravdepodobne Kristova) 
dvíha ruky na požehnanie: mohol by to byť aj výjav 
z korunovania Márie, avšak nezhodovalo by sa to s 
rukami ktoré sa zachovali v strede (za predpokladu, 
že patrili do rovnakej vrstvy).

Snímanie z kríža, Mária

spodku obklopuje pätka, hore pravdepodobne rímsa, 
ktorej zlomok sa našiel iba na východnej polovici sever-
nej strany. Tu sa rímsa otáča aj na stranu víťazného 
oblúka zo smeru svätyne, a spája sa s hlavicou konzoly 
ktorú drží rebro. Na južnej strane sa nenašli stopy po 
podobnej konštrukcii, ale sem bola v roku 1652 posta-
vená kamenná vyrezávaná kazateľnica.

Vnútro lode je z architektonického hľadiska úplne bez 
ozdôb. Južnú stenu, ako sme už spomínali, v roku 1886 
zrekonštruovali, pričom tieto okná kopírujú tie pôvodné 
iba zďaleka. Loď pokrýva rovinný strop, ktorý vo svojej 
terajšej forme vystriedal v roku 1754 starší strop z 
roku 1617. Loď pravdepodobne nebola klenbová ani v 
stredoveku. V súčasnosti stojí na jej západnej strane 
drevená galéria, ktorá však mohla mať stredovekého 

predchodcu, ktorý bol umiestnený vyššie, vychádzajúc 
z umiestnenia západného okna.

Pôvodná západná brána kostola sa otvára z podlažia 
zvonice z roku 1866. Jeho ostenie tvoria tri, valcovité 
torusy s čiastočne hruškovitým tvarom, medzi nimi 
s preliačinou. Profil torusu bez prerušenia obklopuje 
polkruhovitú ustupujúcu archivoltu. Tympanón brány bol 
maľovaný, na jeho ľavej strane objavili postavu anjelika 
držiaceho sviečku.

V záhrade kostola sa nachádza ďalšia stavebná časť, 
ktorá si zaslúži pozornosť. Je to kameň torusu, ktorého 
profil tvorí hruškovitý článok medzi dvoma preliačinami. 
Na tesaní sa dodnes dajú pozorovať zvyšky pôvodného 
muriva a farbenia. Môžeme predpokladať, že je to 
kameň z lemovania dverí, je možné, že je úlomkom zo 
zamurovanej južnej brány, ktorá mohla byť objavená v 
roku 1886 pri búraní južnej steny. Z dôvodov zachovania 
stavu by bolo užitočné premiestniť kameň na zastrešené 
miesto.

Nielen brány boli maľované v gotickom kostole. Vo 
svätyni našli stopy farieb aj na rebrách, a ozdobné maľo-
vanie bolo aj na ostení okien svätyne. Významnejšia od 
týchto mramorovaných a geometrických vzorov je však 
celok figurálnych malieb.

Fresky kostola (okrem spomínanej maľby na tympa-
nóne) odkrývali v dvoch skupinách, vo svätyni a v lodi. 
Viac poznatkov máme o svätyni. Tu sa vyníma v západnej 
časti severnej steny hlava s glóriou, (možno aj s kríd-
lami?), ktorá sa môže nachádzať v hornej časti väčšieho 
obrazu, nakoľko sa nad ňou rozprestiera hrubý rám. Nie 
je vylúčené, že je to pozostatok Anjelského pozdravu.

Nasledujúci úsek je doteraz nepreskúmaný. Na severo-
východnej stene svätyne sa nachádza novo reštaurovaný 
celok, ktorý je najdlhšie známy, najviac zachovalý a zaberá 

Pašie - výjavy
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Mních s tonzúrou

pravdepodobne sa v tomto 
prípade jednalo o Petra 
Perényiho – krajinského 
sudcu, ktorý v roku 1394 
získal Abaújvár.

Hradisko bolo pôvodne 
kráľovským majetkom, 
ktorý Karol Róbert daro-
val Drugetovcom, ktorí 
odtiaľ posielali svoje listiny 
medzi rokmi 1317 a 1332. 
Filip Druget premiestnil 
svoje sídlo v roku 1320 
do Abaújváru, a tu býval 
až do roku 1323, kým sa 
presťahoval do obce Vizsoly. 
V roku 1334 bol abaújvár-
skym kastelánom dvorný 
sudca Viliama Drugeta. 
Po páde rodiny Druge-
tovcov si mohla vdova po 
Filipovi nechať majetok, 
avšak neskôr ho prepustila 
synovi Micks – Ákosovi, čo 
v roku 1351 potvrdil aj kráľ 
Ladislav Veľký. Napriek 
tomu po smrti vdovy, v 
roku 1355 kráľ dal obsadiť 
jej pozemky, a Abov zveril 
kastelánovi Petra Peré-
nyiho na hrade Régéc (11 
– 29. marca 1388). Neostal 
však dlho v jeho rukách, 
pretože pozemky v roku 
1359 získala späť rodina 
Mikcs. Šťastie Perényiovcov 
sa vrátilo až počas vlády 
kráľa Žigmunda: Peter, 
ktorý bol jeho bratrancom, 
sa stal mačovským bánom 
a neskôr išpánom viace-
rých žúp, neskôr, medzi 
rokmi 1415 – 23 krajin-
ným sudcom. V roku 1394 
vymenil svoje pozemky v 
Tolnianskej župe za Abaúj-
vár, v roku 1399 a 1405 
dostal sem, aj na Szőllős 
v Ugočskej župe povolenie 
stavať hrad. Z toho však 
nakoniec upustil, pretože 
v roku 1406 požiadal o 
stavebné povolenie v blízkej 
Veľkej Ide. Tam aj postavil 
hrad medzi rokmi 1411 – 
14, a neskôr už Abaújvár 
vystupuje ako jeho časť.

 Na základe spomenutých odborníci predpokladali, 
že Peter Perényi zohral významnú úlohu v histórii 
kostola. Vystupuje tu však jediná nezrovnalosť: krajinný 
sudca umrel medzi 15 – 29. júnom 1423, nápis na kameni 
však spomína rok 1403; ak to však chápeme na rok 
1423, tak prepis dňa (26. jún), je úplne presný. Samotný 

náhrobný kameň nesie skôr znaky druhej polovice XV. 
storočia (použitie arabských číslic by bolo zvláštne pre 
rok 1403), preto sa otvorila otázka, že náhrobný kameň 
vznikol neskôr (pri náprave škôd spôsobených husitmi). 
V tomto prípade nie je vylúčené ani to, že majster, ktorý 
pripravoval náhrobný kameň, si pomýlil nápis (alebo 
pôvodný kameň bol na tomto mieste poškodený, teda 
nevedeli prepísať presný dátum). Možno sa dá s obnovou 

Je dôležité prízvukovať, že odkrytie fresiek a ich 
reštaurovanie sa ešte zďaleka neskončili, teda na 
výsledok si ešte budeme musieť počkať. Zatiaľ sa však 
zdá, že jednu časť radov obrazov tvoril cyklus Ježi-
šovho detstva, pod tým sa tiahlo Umučenie Krista. 
Medzi oknami tenšie priestory vypĺňali stojaci svätí, 
z oblúkových častí poznáme ešte iba severovýchodnú s 
Vir dolorum. Do tohto systému sa zvláštnym spôsobom 
dostáva (sčasti aj v protiklade s Umučením), obraz 
Svätého Bartolomeja a jeho príbeh. Napriek tomu však 
jednotlivé znázornenia (teda ako to usudzujeme dnes), 
mohli byť namaľované v približne rovnakom období. 
Ku tejto vrstve patrí aj svätec s glóriou (s korunou?), 
ktorý bol už dávno odkrytý a nachádza sa na južnej 
strane víťazného oblúka. Túto postavu István Gróth 
vyhodnotil ako postavu kráľa, kým István Genthon a 
Gyula Szentiványi v postave vidia Svätého Ladislava 
– táto predstava nie je nepodmienená. K tejto vrstve 
môže patriť aj tympanón na západnej bráne.

Druhá časť súvisiacich obrazov sa dá nájsť na sever-
nej stene lode. Pri pripájaní západnej empory začína 

jeden lepšie zachovaný obrazec, 
ktorý pokračuje ďalším, širším. 
Je dobre viditeľné, že obrazec 
pokračuje v ďalších výjavoch, ale 
tieto už dnes nevieme rozoznať 
a analyzovať. V prvej časti je 
zobrazený Svätý Martin, ktorý 
zdieľa svoj plášť so žobrákom. 
Vejúcu červenú latku pretne 
napoly elegantným pohybom 
meča. Je zaujímavé, že vedľa 
obdarovaného žobráka vyobra-
zili aj druhého kľačiaceho.

 V druhej časti sa nachádza 
Svätý Michal, ako meria duše 
zosnulých. Z kompozície je dobre 
viditeľných už iba pár detai-
lov, ako je napríklad tyč váhy, 
krídla anjela a zdobené červené 
rúcho, alebo diabol, ktorý sa 
na ľavej strane snaží prekaziť 
výsledok. Bohužiaľ, stav sa aj 
od jej odkrytia neustále zhor-
šuje, takže na pravej strane už 
nevidno tvár malého anjelika, 
ktorá sa ešte dá rozoznať na 
archívnych fotografiách.

Napriek ich stavu, fresky v 
na stenách lode vyzerajú byť 
mladšie ako tie vo svätyni. 
Hrubé meandrové orámovanie 
výjavu so Svätým Martinom 
stojí v kontraste s jednoduchými 
rastlinnými prvkami orámo-
vaní vo svätyni. Jedinečný je 
aj priestorový rám výjavu so 
Svätým Michalom, ktorý má 
zdobenie pripomínajúce zuby 
pílky. S týmito môže byť z 
rovnakého obdobia aj časť 
obrazu zachovaný na víťaznom 

oblúku zo strany lode.

Ak sa podarí pokračovať v prácach a reštaurova-
ním zachrániť zvyšky fresiek v kostole v Abaújvári, 
tak môžeme rozšíriť skupinu stredovekých fresiek o 
významnú pamiatku. Dnes ešte obrovskú časť povrchu 
pokrýva omietka, teda skoro nič nevieme o klenbe kostola, 
veľmi málo o severnej stene a aj víťazný oblúk môže 
ešte skrývať prekvapenia. Omnoho dôležitejšie je však 
konzervovať a opatrne zreštaurovať doteraz odkryté 
časti fresiek. Počas posledných prieskumov sa podarilo 
odhaliť ešte jednu časť stredovekej dekorácie vnútra 
kostola. V novovekej podlahe lode použili na polovicu 
prelomený náhrobný kameň, ktorý sa stal veľkou senzá-
ciou prieskumov. Uprostred kameňa je umiestnený erb 
rodiny Perényi s erbovou korunkou, nad ňou je dvojité 
slepé kružbovité uzatvorenie. Podľa nápisu v minuskule 
tu leží ctený pán Peter Perényi, ktorý umrel šesť dní 
pred sviatkom Navštívenia v roku 1403 (hic est sepultus 
magnificus vir dominu[s] petrus de pereen feria VI p[ro]
xi[m]a ante festum visitat[i]o[n]is anno domi[ni] 14tercio). 
Ako na to poukázali Miklós Rácz a Ágnes Héczey-Markó, 

Snímanie z kríža (detail)
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kameňa spojiť aj záznam, že v roku 1463 hľadal Štefan 
Perényi ručiteľa za zálohu, ktorú vyzdvihol na svoju 
prácu v Abaújvári murár Gáspár.

Perényiovci teda zohrávajú významnú úlohu v minu-
losti kostola, ak sem pochovali svojho najvýznamnejšieho 
príslušníka. Nové výskumy sa teda prikláňajú k tomu, 
že nový, gotický kostol sa dá pripísať im, a datovať 
teda jeho výstavbu na začiatok XV. storočia. S ohľadom 
na tieto fakty datovali György Bartos a József Lángi 
fresky do prvej polovice XV. storočia. Tieto informácie 
vytvárajú koherentný celok, a je to zaujímavá hypotéza, 
ktorú ďalšie, v každom prípade pokračujúce výskumy 
môžu potvrdiť alebo vyvrátiť.

Avšak aj v dnešnej situácii môžeme mať jednu alter-
natívnu predstavu. Staviteľské formy kostola nie úplne 
potvrdzujú datovanie do XV. storočia. Zdobenie spodku 
rebier klenby svätyne sa častokrát vyskytovali v XIV. 
storočí. Geometrické konzoly západného rohu sú ešte 
staršie. Skosený typ rebier sa v gotike nevyskytoval, 
ale od XIII. storočia sa používal s obľubou. Ani kameň 
s rozetovou výzdobou nie je neznámy v dobe Anjouov-
cov. Ostenie brán sa zhoduje s tou, ktorá sa využívala 
v XIV. storočí – používalo sa striedanie valcovitých a 
preliačených motívov pri priečelí (napr. Levoča), a chýba 
jemnejšie členenie internacionálnej gotiky. Polkruhovitá 
archivolta západného portálu je síce nezvyčajná, ale 
taká by bola aj v prvej polovici XV. storočia. V tomto 
prípade sa nedá hodnotiť ako predchodcu neskorej gotiky, 
ale ako starožitnosť. Staviteľské formy teda nevylučujú 
datovanie do obdobia Anjouovcov.

To posilňuje aj výskum nástenných malieb. Vyobrazené 
postavy vo svätyni patria k neskoršej fáze lineárnej 
gotiky, ktorá má príklady najmä na západnej strane 
Hornej zeme (Šamorín, Holice). Ale vieme nájsť aj bližšie 
analógie. Architektonické prvky maľby (napr. kružbové 
okná) sa podobajú na fresky z Draviec alebo z Veľkého 
Šariša. Na základe toho sa maľba vo svätyni a víťaz-
nom oblúku podobá viac na tie z XIV. storočia, a aj z 
toho skôr na prvú polovicu. To potvrdzuje aj nápis v 
majuskule. Môže teda vzniknúť domnienka, že kostol s 
rovným uzavretím svätyne z obdobia Arpádovcov možno 
prestavali Drugetovci, či už preto lebo spustol počas 
rokov anarchie, alebo preto, aby prepísali pamiatku na 
Abovcov. Nie je vylúčené ani to, že ikonograficky veľmi 
obdivuhodný štýl berežskej skupiny (Csaroda, Lónya, 
Gerény, Palágykomoróc, Laskod) udomácnili Dugetovci 
na tomto kraji. Fresky z Abaújváru sú určite výsledkom 
inej dielne, ale nemuseli vzniknúť omnoho neskôr.

Vymaľovanie lode však patrí už do nasledujúcej 
fázy. Tie maľby sa dajú jednoduchšie porovnať s dobou 
Perényiovcov, a ak sa naozaj tiahli pozdĺž skoro celého 
povrchu lode (na čo odkazujú rozsiahle škvrny na sever-
nej stene a víťazný oblúk), tak sa za spásu duše Petra 
Perényiho naozaj môžu odôvodnene nad jeho hrobom 
modliť vďační súčasníci.

W

 Náhrobný kameň Petra Peréniho
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Turniansky komitát vznikol na území lesného išpán-
stva Boršod a bol pôvodne súkromným kráľovským 
majetkom. Nový komitát bol zriadený pravdepodobne 
počas vlády Bela IV., jeho išpán sa prvýkrát spomína 
v roku 1272. Centrom komitátu bol pôvodne Hrhov, 
resp. Szádvár (od roku 1264), ktorý dal postaviť Belo 
IV. Najväčším statkárom územia bol išpán Tekuš, 
majiteľ panstva Szalonna. Tekušov syn Štefan sa 
spomína ako išpán v Turni v roku 1277, neskôr sa 
vypracoval na pozíciu belehradského dôstojníka. Teku-
šova rodina v tom čase (medzi rokmi 1272 a 1277) 
vymenila hrad v obci Diósjenő s Ladislavom IV. za 
Turňu a Szádvár, odvtedy väčšina územia komitátu 
patrila skoro jeden a pol storočia pod správu jeho 
potomkov. Dediči išpána Tekuša si rozdelili jeho 
majetky v roku 1340, vtedy sa turnianske panstvo 
dostalo k synovi Rolanda, Jána. Kráľ Ladislav I. 
dovolil v roku 1357 synom Jána, Ladislavovi, Egídiovi 
a Jánovi Turnayovcom, aby v Turni postavili hrad. 
Počas 15. storočia sa Turňa viackrát spomínala ako 
sídlo komitátnej administratívy, teda aj v novoveku 
fungovala ako centrum komitátu. Farský kostol v 
Turni spomína prvýkrát listina kráľa Bela IV. v 
roku 1263, podľa ktorej si panovník prenajal desiatky 

turnianskeho panstva od ostrihomského arcibiskupa 
– ale aj naďalej dovolil, aby si turniansky farár 
ponechal cirkevný desiatok. Jednalo sa teda o kostol 
založený kráľom, ktorý mal určité privilégiá. Jeho 
ochrancom bol svätý Egídius, prvým známym farárom 
majster Matej, ktorému Ladislav IV. v roku 1274 
daroval statok. Turňa patrila pod správu ostrihom-
skej diecézy a v 15. storočí fungovala ako stredisko 
turnianskeho archidiakonátu – o archidiakonáte 
predtým, napríklad v pápežových záznamoch z rokov 
1332 – 37, ešte nebolo zmienky.

Na začiatku 15. storočia sa pozemkové spory v 
Turni zamotali. Vlastníctvo hradu po smrti Jána 
Turnayho v roku 1406 prešlo späť na kráľa Žigmunda, 
ktorý vylúčil z dedičstva iných potomkov išpána 
Tekuša. Následne patril hrad Stęszewovi Mościcovi 
do roku 1409, keď prostredníctvom výmeny Turňu 
Źigmund podaroval Pavlovi Bešeni z Mojzesova, 
bývalému chorvátskemu a slavónskemu bánovi, zakla-
dateľovi Dračieho rádu (1408) a Štefanovi „Sáfárovi” 
Berenčimu. V roku 1414 došlo k rozdeleniu panstiev, 
následne patrila Turňa jedine pod Pavla Bešeniho, 
ktorý medzi rokmi 1409 a 1432 vykonával aj funkciu 

JÉKELY ZSOMBOR
FRESKY TURNIANSKEHO KOSTOLA SVÄTÉHO EGÍDIA

W Kristus na Olivovom vrchu

Presbytérium z juhovýchodnej strany
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turnianskeho išpána. Po jeho smrti, medzi rokmi 
1432/34, umrel bez potomka aj jeho syn Mikuláš 
(1435/36), takže Žigmund znova obsadil hrad, ktorý 
bol v roku 1437 v rukách kráľovnej Barbory. Kráľ 
Albert v roku 1438 vrátil hrad Štefanovi Berenčimu 
(spolu s funkciou išpána), tento dar potvrdil Ladislav 
V. v roku 1453 pre Štefanovho syna, Silvestra – rodina 
v tomto čase už vystupuje pod menom Tornay. Medzi 
ďalšími majiteľmi môžeme nájsť rodinu Zápoľskú a 
Bebekovcov. V roku 1652 už hrad patril sčasti rodine 
Keglevič, kedy ju obsadili Turci a pevnosť na podnet 
Leopolda I. v roku 1685 zbúrali.

Pod hradným kopcom, v najvyššom bode obce stojí 
jednoloďová farská budova s masívnou západnou 
vežou. Forma gotických sedílií v podveží necháva 
tušiť, že výstavba veže a svätyne prebehli v rovna-
kom období. Vo východnej časti kostola stojí gotická 
svätyňa, ktorá nie je priamo na osi lode: na východe 
sa zatvára polygonálne, má krížovú klenbu. Svätyňu 
osvetľujú z južnej a juhovýchodnej strany tri väčšie 
okná (ich kamenné mreže boli počas najnovších 
opráv rekonštruované), na hornej strane východnej 
steny sa nachádza okulus s kamennými mrežami v 
tvare trojlístka. Na severnej strane lode sa tiahne 
baroková bočná kaplnka, ktorej svätyňu so štvorco-
vým pôdorysom (od ktorej na východ sa nachádza 
sakristia) rovnako pokrýva rebrová krížová klenba. 
Nie je vylúčené, že táto celá časť je skoršia ako 

hlavná budova kostola – avšak história výstavby 
lode a bočných miestností nie je celkom objasnená. 
Okrem toho nové archeologické prieskumy objavili 
základné steny svätyne s rovným uzáverom; výstavba 
dnešného kostola sa dá datovať do druhej polovice 
14. storočia. Na to odkazuje aj jeden zo svorníkov 
klenby svätyne: je zdobený hlavou diviaka a zobrazuje 
erb rodiny Tornay (východný svorník je ozdobený s 
Agnus dei). Panský kostol slúžil aj ako pohrebisko: vo 
svätyni stojí náhrobný kameň posledného zosnulého 
z rodiny, Jána Tornayho, ktorý umrel vo veku 52 
rokov v roku 1406. Kameň je vulkanického pôvodu, 
na líci je namaľovaný načierno a je tam nasledujúci 
nápis: hit iacet Turne Janus, obiit anno MCCCC. 
sexto,* ann(orum) LII. Materiál a kvalita kameňa 
odkazujú na jeho miestny pôvod, možno bol vyrobený 
v Košiciach. Počas novších prieskumov sa však vo 
svätyni objavil úlomok náhrobného kameňa, ktorý 
bol omnoho jemnejšie tesaný a z červeného mramoru. 
Náhrobný kameň s heraldickým zdobením – môžeme 
na ňom pozorovať spodný cíp sklopeného erbu a na 
ňom umiestnený vankúš – sa doteraz nedá identifi-
kovať ani na základe úlomku erbu a ani na základe 
časti nápisu (…de thorna…), ale určite nepatril rodine 
Tornay. Náhrobný kameň mohol byť vyrobený medzi 
rokmi 1430 – 40, nedá sa pripísať ani rodine Bešeni, 
ani k mužským príslušníkom rodine Berenči – mohol 
však patriť žene patriacej k rodu Berenči (vtedy už 
Tornay).

Východný okulus presbytéria s ornamentom

Anjel pozdravujúci Pannu Máriu W   
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Anjeli na chrbtovej časti sedílie

Svätostánok s kamenným krížom a sväté mučeníčky

Kristus na Olivovom vrchu a Juudášov bozk
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Určite môžeme počítať aj s rozsiahlejšou neskoro-
gotickou prestavbou, najmä v lodi. Zo spodku veže 
sa otvára západný portál, okolo ktorého sa dodnes 
dajú pozorovať časti zamurovaného gotického rámu, 
a na južnej strane lode sa takisto dá nájsť dnes už 
zamurovaný vchod s paličkovým zdobením a rovným 
uzáverom. K histórii kostola patrí to, že v poslednej 
tretine 16. storočia, počas panovania rodiny Mágoči, 
patril reformovanej kresťanskej cirkvi. Jeho násilná 
rekatolizácia nastala v roku 1671 na podnet hlavného 
išpána Mikuláša Kegleviča; nové oltáre boli posvätené 
v roku 1697. Novodobý názov kostola je Kostol nane-
bovzatia Panny Márie. Vzhľad svätyne pred rekon-
štrukciou určila historická prestavba z roku 1889: 
vtedy vznikli neogotické oltáre a dekoratíve maľby vo 
vnútri kostola. Fresky bočnej svätyne objavil v roku 
1880 Mór Jókai, ale stredoveké fresky svätyne neboli 

známe: séria Borovszkého o Abovsko-turnianskej 
župe z roku 1896 píše o tom iba toľko: „A templom 
értékes falfestményeit az idők folyamán nagyon 
megrongálták. Legújabban a templomot restaurálták 
s a festményeket kijavították; de eredeti szépségüket 
nem adhatta vissza a javító festő” („Vzácne fresky 
kostola počas rokov veľmi poškodili. Najnovšie sa 
kostol reštauroval a fresky boli opravené; ale ich 
pôvodnú krásu už maliar nedokázal prinavrátiť”).

Vo svätyni turnianskeho farského kostola spod 
hradného kopca sa v poslednej dobe vykonali 
prieskumy, ktorých významnejším výsledkom bolo 
odkrytie stredovekých fresiek. Počas prieskumu 
medzi rokmi 2007 – 2008 sa odstránili z každej 
bočnej steny svätyne historizujúce nátery a novodobá 
omietka a otvorili sa aj ostenia víťazného oblúka. 
Počas roku 2009 sa začalo aj odkrývanie klenby. 

Úplné reštaurovanie svätyne sa skončilo v roku 2014. 
V menšej miere boli obnovy financované z maďar-
ských prostriedkov, pričom práce boli uskutočnené 
pod vedením košického Jána Krcha a reštaurovanie 
fresiek viedol reštaurátor Peter Gomboš.

Počas prác sa na každej stene aj v priestoroch 
medzi oknami našli veľké plochy fresiek. Bohužiaľ, 
však boli veľké aj škody – na viacerých stenách sa 
zachovali iba stopy po freskách, rovnako ako aj na 
klenbe. Obzvlášť poškodená bola severná stena, tu sa 
niekdajšia maľba zachovala iba v drobných stopách. 
Väčšie súvisiace časti sa našli na východnej stene 
svätyne, pri východnom a južnom okne, a v chrbtovej 
časti sedílie v južnej stene. Schátranie fresiek zaprí-
činilo bolestivé škody, nakoľko sa najviac poškodili 
figurálne výjavy na väčších plochách stien, ktoré 

predstavovali najdôležitejšiu časť pôvodných fresiek. 
Vysokú úroveň týchto fresiek dokazujú zachovalé 
útržky na častiach východnej steny. V celku zachovalé 
fresky sú iba druhotnými ozdobami niekdajšej maľby: 
sú dekoráciou okien a zóny pri nohách. Pripomína-
júc významné objavy fresiek v nedávnej minulosti, 
sa nám ponúka porovnanie s farským kostolom v 
Siklósi, kde boli veľké výjavy bočných stien taktiež 
silno poškodené, ale na okraji okien a na klenbe sa 
zachovali fresky vo vynikajúcom stave. Usporiada-
nie fresiek v Turni ponúka aj ďalšiu analógiu: na 
svätyňu kostola františkánov v meste Keszthely. Na 
oboch miestach totiž neprerušené a rôzne usporiadané 
výjavy od okien svätyne a na severovýchodnej stene 
tvorili rozmerné cykly. V Turni bola takáto plocha na 
dvoch miestach severnej steny (okrem dverí sakristie 
tu nebol pôvodne žiaden otvor), ale tu sa nezachoval 
žiaden útržok hodný preskúmania. Systém výjavov 

Sväté mučeníčky

Svätá Margita W
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sa dá posúdiť podľa útržkov na severovýchodnej a 
východnej stene. Severovýchodná stena je taktiež 
bez okien, kým na hornej strane východnej steny 
je nádherný okulus s meandrovým ornamentom. 
Na juhovýchodnej a v dvoch častiach južnej steny 
sa otvárali špicaté okná: kým to prvé bolo zamu-
rované, tak ďalšie dve síce boli rekonštruované a 
bez kamenných mreží, ale zachovali sa celé; dnes 
sú všetky tri rekonštruované. Odkrytá vrstva farby 
je druhou vrstvou omietky kostola: pod freskami sa 
nachádza vrstva bieleho vápnenia a stopy červeného 
rámovania. Pod figurálnymi freskami sa našlo viac 
jednoduchých konsenkračných krížov.

Systém dekorácií z druhej periódy na bočných 
stenách sa dá zhrnúť nasledovne: na spodnej časti 
stien pod arkádami sú zobrazené postavy svätíc, 
ktoré obklopujú svätyňu, v chrbtovej časti kamenných 
sedílií zo štyroch častí sú zobrazení štyria anjeli. 
Výjavy nad touto zónou boli usporiadané do troch 
línií. Na tenšej ploche v rovine okien (juhovýchodná 

stena a východná časť južnej steny) boli na oboch 
stranách okien plochy bohaté na meandrové zdobenie 
a mustry; podobné nájdeme aj na strane víťazného 
oblúka zo smeru svätyne a v ostení. Okolie okien 
vypĺňajú polovice postáv prorokov, nad ich uzavretím 
je zobrazených 1 – 1 ďalších svätcov. Zvyšné fresky 
budeme opisovať podľa tejto kategorizácie.

Centrálna časť niekdajšej dekorácie sa uchovala iba 
v útržkoch. Naratívny cyklus predstavujúci dôležitú 
časť dekorácie bol usporiadaný do troch línií a pred-
stavoval detstvo Krista a jeho umučenie. Bohužiaľ, 
v rozoznateľnej forme sa zachovalo iba pár výjavov. 
V hornej časti severovýchodnej steny, pod záverom 
oblúka sa nachádza prvý rozoznateľný výjav cyklu, 
ktorý zobrazuje narodenie Ježiša. Dá sa predpokladať, 
že v prvej línii severnej steny boli zobrazené iné výjavy 
– Anjelský pozdrav, Vizitácia. Na východnej strane 
sa v tejto výške nachádzal okulus. Obraz narodenia 
Ježiša pôvodne vypĺňal celý záver steny, ale prakticky 
sa zachovala iba jeho horná časť, kde je zobrazená 

Svätá mučeníčka

W Svätá mučeníčka
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Ženská postava na ostení okna

modliaca sa postava Panny Márie. V pozadí sa dá 
rozoznať budova so slamenou strechou – maštaľ, kde 
sa narodil Ježiš. Zachované časti nasvedčujú tomu, 
že Narodenie patrilo k tomu typu zobrazenia, kde 
sa Mária modlí pred dieťaťom ležiacim na zemi. 
Nevieme však, či boli súčasťou výjavu aj pastieri, ale 
postava Jozefa sa mohla nachádzať v pozadí. Tento 
druh zobrazovania uctievania Krista sa rozšíril na 
základe stredovekej kresťanskej mystiky, na podnet 
vízií svätej Brigity, ktorá umrela v roku 1373. Prvé 
takéto pamiatky v strednej Európe sa objavili v 
českom umení, odtiaľ sa to postupne rozšírilo ďalej. 
V Maďarsku nachádzame podobný typ prvýkrát v 
premonštrátskom breviári (Budapešť, Univerzitná 
knižnica), ale s jeho rozšírením môžeme počítať 
až okolo roku 1410. Tento druh obrazov poznal aj 
maliar košického erbu v roku 1423, ktorý neskôr v 
Krakove aplikoval tento spôsob v antifóne pre biskupa 
Zbigniewa Oleśnickeho. Dôležitejšiu analógiu však 
predstavuje cyklus fresiek z Liptova, konkrétne z 
Ludrovej z roku 1420, kde sa pri výjave uctievania 
Ježiša dajú nájsť presné ikonografické paralely.

Ďalšie výjavy ostali z druhej línie cyklu výjavov 
a ich témou je Umučenie Krista. Na severnej stene 

sa nenašla rozoznateľná časť, ale tu môžeme predpo-
kladať tradičné počiatočné výjavy Umučenia – Vchod 
do Jeruzalema, Posledná večera, Umývanie nôh. 
S istotou nevieme povedať ani to, koľko obrazov sa 
tu nachádzalo. Na tenšej časti steny (uzáver svätyne) 
sa v etapách nachádzali 2 – 2 obrazy, na širšej časti 
steny západnej klenby sa mohli zmestiť dva širšie 
alebo aj tri tenšie obrazy. Prvý rozoznateľný výjav 
z cyklu sa nachádza v severovýchodnom segmente, 
jeho témou je Kristus na Olivovom vrchu. Kristova 
monumentálna, modliaca sa postava je umiestnená 
v strede, v pravom hornom rohu je Božia ruka 
(Dextera dei). Na ľavom aj pravom okraji obrázku 
sa dajú vidieť spiaci apoštoli. Z predošlého obrázku 
sa zachoval iba pravý horný roh (vidíme jednoduché 
rámovanie), kde je zobrazený apoštol s bradou. Smer 
umiestnenia postavy svedčí o tom, že je tu zobrazená 
scéna Poslednej večere alebo Umývania nôh (pod tým 
sa nachádza svätostánok). Výjav s Olivovým vrchom, 
kde je zobrazený božský pôvod Krista, bol neoddeli-
teľnou súčasťou skorších cyklov Ukrižovania (naprí-
klad obraz Poník z roku 1415). Osobitosť turnianskej 
kompozície spočíva v tom, že spiaci apoštoli dostali 
miesta po oboch stranách Krista, pričom sa častejšie 
zobrazujú v jednej skupine.

Svätá Ľudmila
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Väčšinou bol zobrazený celý cyklus Kristovho života, 
ale dôraz sa kládol na Kristovo detstvo a Umučenie 
Krista (bez zobrazenia rokov Krista ako učiteľa). 
Takéto cykly väčšinou zobrazujú výjavy od Vizitá-
cie po Zmŕtvychvstanie, resp. časti, ktoré k tomu 
prislúchajú, a boli rozšírené už v druhej polovici 14. 
storočia. Cykly v talianskom slohu trecento vieme 
nájsť v kostoloch v Plešivci a v Horňanoch, a u 
poslednej tretiny storočia v Gemerskej župe, medzi 
inými aj v kostoloch v Koceľovciach a v Ochtinej. 
Expresívny, ale predsa trocha naivný dojem z týchto 
fresiek ani zďaleka nedosahuje na úroveň fresiek v 
Turni. V týchto kostoloch boli cykly umiestnené na 
troch bočných stenách dvojsegmentovej svätyne. Už v 
prvej tretine 15. storočia zobrazili v podkarpatskom 
kostole v obci Vyškovo na dvoch stenách západnej 
časti svätyne detailnú Kristovu naratívu, resp. v 
Liptovskej Ludrovej je najdetailnejší takýto cyklus, 
spolu v 34 výjavoch, od Vizitácie až po Príchod 
Ducha svätého. Trojlíniové usporiadanie a výjavy od 
Kristovho detstva po Umučenie predstavujú dôležitú 
analógiu z hľadiska turnianskeho kostola a aj štýl 
je podobný. Štýl liptovského cyklu fresiek je podobný 
ako ten z obce Poniky vedľa Banskej Bystrice, z roku 
1415. Z oblasti Turne môžeme spomenúť odkrytie 
fresiek na svätyni farského kostola v Lipovníku, 
ktorého novšia etapa odkrytia sa začala v roku 2020: 
tu je kristologický cyklus umiestnený v dvoch líniách 
okolo stien svätyne.

Z pôvodnej dekorácie sa okrem veľkých cyklov 
vynímajú aj dva iné celky: maľba v spodnej časti 
stien a okolie okien. Línia v spodnej časti stien je 
lemovaná systémom rámov, ktoré sa prispôsobujú 
spodnej línii okien. Línie maľovaného rámu sú však 
v jednej línii aj s rámom sedílií na južnej stene. 
Sedília sa nachádza na východnej časti južnej steny. 
Trojcípatý motív rámu sedílie bol tiež maľovaný. 
V chrbtovej časti dostal v každom úseku umiestnenie 
jeden anjel. Pár anjelov dvíha pred seba závoj: ako 
keby och držali za chrbtom tu sediacich klerikov.

 Na východ od sedílie sú pod maľovanými arká-
dami zobrazené svätice. Na niektorých miestach sa 
dá spozorovať, že pod sväticami úplne na spodku 
sa tiahla ešte línia závoja, ktorá sa pravdepodobne 
tiahla až po úroveň pôvodnej dlážky. Nevieme s 
určitosťou predpokladať úplný rozmer tejto línie, 
v súčasnosti sa rozprestiera od východnej strany 
sedílie cez juhovýchodnú stenu až po svätostánok. 
Samotný svätostánok je taktiež pozoruhodný: nad 
jednoduchým, cípatým svätostánkom vložili do steny 
vyrezávaný kríž s rovnakým ramenom. Rámy maľo-
vaných svätostánkov sú odlišné: v ich úplnej forme 
majú trojité zdobenie, ale tam, kde sú okná sa už 
arkády nezmestili pod nižšiu parapetu, preto sa to 
redukovalo na polkruhový rám.

Rad svätíc, tak, ako to vidíme dnes, sa začína na 
východ od sedílie, pričom vieme identifikovať osem 
postáv. Na prvej časti steny je široká polkruhová 
arkáda a pod ňou je umiestnená jediná svätica. Na 
druhej, južnej časti steny sú dve postavy, ale bola tu 
aj tretia. Na východnej časti steny boli tri postavy, 
na severovýchodnej stene ďalšie dve. Galériu svätíc 

ťažko poškodil vmurovaný náhrobný kameň Tornayho, 
resp. zavedenie elektrickej energie. Preto nevieme s 
istotou identifikovať všetky svätice. Niektoré atribúty 
sú však jednoznačné: na juhovýchodnej stene je svätá 
Margita, v rukách s drakom a krížom, svätá Dorota v 
rukách s košíkom plným ruží, svätá Uršuľa so šípom, 
resp. svätá Ľudmila v rukách so strapcom hrozna a 
ešte jedna svätica, uctievaná aj v stredovekom Uhor-
sku, svätá Kristína, ktorú zobrazovali prebodnutú 
šípom (spoločníčka svätej Uršule). Tematika tejto 
dekorácie si jednoznačne zaslúži pozornosť, pretože 
v spodnej zóne východnej časti svätyne dostávala 
miesto galéria apoštolov od románskeho obdobia, tu 
sú však zobrazené výlučne svätice. Dôvod výberu 
nemôžeme posúdiť až do ich presnejšej identifiká-
cie, ale vyzerá to tak, že zo svätíc tu figurovali iba 
tie, ktoré boli mučeníckymi pannami. Ako analógiu 
ponúkam dekoráciu svätyne v dedine Poniky z roku 
1415: vo svätyni ponad cyklus Umučenia prechádza 
dookola jeden samostatný cyklus, ktorý sčasti tradične 
zobrazuje apoštolov, sčasti sériu mučeníckych panien. 
Svätých identifikujú aj v tomto prípade predmety v 
ich ruke. Nie je vylúčené, že v Turni dostali apoštoli 
miesto v minulosti na severnej a južnej bočnej stene 
svätyne, rovnako ako je to v usporiadaní svätyne 
z dielne Aquillu Johanessa z Martinjaku (1392). V 
Martinjaku dostali na východnej stene miesto taktiež 
mučenícke panny, ale môžeme pozorovať tento spôsob 
aj vo svätyni kostola v Kyjaticiach.

Okolie troch okien svätyne tvoria polopostavy bez 
glórie. Na oboch stranách okien sa tiahne jednoduchý 
pás rámu pretiahnutého šesťuholníka, ktorý obklopuje 
postavy. Na oboch stranách okien dostalo miesto 5 
– 5 políčok s 1 - 1 polopostavou, ktorá drží v ruke 
pás pergamenu (síce pravá časť juhovýchodného okna 
je prázdna). Celkovo sa v troch oknách nachádzalo 
28 postáv, väčšina sa zachovala v dobrom stave. 
Väčšina postáv sú muži, bez glórie. Ich identifikáciu 
umožňuje pás pergamenu v ich ruke, odtiaľ vieme, 
že sa jednalo o prorokov (na pergamene vidíme nápis 
s ich menami). Ich zobrazenie je rôznorodé: staršie, 
bradaté postavy sa striedajú s mladými, a je tu aj 
jedna úplne plešatá postava (Jonáš). Ich hlava je 
bez pokrývky, alebo s rôznymi pokrývkami hlavy. 
Nad uzáverom okien našiel miesto 1 – 1 svätec. 
Medzi nimi, nad východnejším oknom južnej steny 
sa nachádza posledný prorok, evanjelik svätý Ján 
Krstiteľ, ktorý drží v rukách kalich. Nad oknom 
západnej časti južnej steny sa už dnes nič nenachádza.

Fresky klenby sa poväčšine nezachovali. Môžeme 
usúdiť toľko, že v častiach medzi rebrami sa nachá-
dzali polovičné postavy v ráme: vo východnom závere 
juhovýchodnej časti ostala busta chlapca s krídlami, 
ktorý drží v ruke pás pergamenu. Jeho identifikujeme 
pomocou anjela, ktorý je symbolom evanjelistu Mateja 
– z ostatných evanjelistov sa zachovali iba úlomky 
krídiel. Tieto figúry boli v častiach klenby od južnej 
steny smerom na dve strany: v strede, nad oltárom sa 
niekedy mohla nachádzať postava Krista v mandorli. 
Fresky na západnej časti klenby nie je možné rekon-
štruovať – podľa analógií môžeme predpokladať v prvom 
rade zobrazenie cirkevných otcov. Zachovala sa jedna 
staršia, bradatá mužská tvár, ale iba fragmentovane.

Na východnej stene pod okulusom na ľavej strane 
je zobrazené Kristovo zajatie. Je to najzachovalejší 
výjav, v strede s Kristom a jeho bozkávajúcim Judá-
šom. Dve hlavné postavy obklopujú vojaci, a na ľavom 
okraji kompozície sa nachádza apoštol svätý Peter, 
ako vkladá meč do pošvy (Kristus svojou pravicou 
totiž už uzdravil spomedzi vojakov Malchusove ucho, 
ktoré Peter odťal). Pozorujúc výjav Zajatia a porov-
najúc s vtedajšou analógiou, preukázal turniansky 
maliar vynikajúci cit pre kompozíciu a schopnosť 

zobraziť figúry a charaktery. Zo Sedmohradska 
môžeme spomenúť fresky z Malancravu (pred 1405) 
a Mediasu (okolo 1420), z Horného Uhorska cyklus z 
obce Poniky – ani jedna z nich nedosiahne dramatickú 
silu obrazov v Turni. Z nasledujúceho výjavu (pod 
okulusom napravo) vidno iba tvár Krista obklopeného 
prstencom vojakov. Pravdepodobne ide o predvedenie 
Krista pred Piláta. Kristus stojí na ľavej strane 
kompozície, pravá polovica obrazu zanikla (iba hore sa 
zachovala jedna tvár), v spodnej časti sa dá rozoznať 
architektonický predmet, pravdepodobne výstavba 
Pilátovho trónu.

Cyklus sa nepretiahol na juhovýchodnú stenu 
(kde sa otvára okno a vedľa neho ostalo iba úzke 
miesto), ale pokračoval na severnej stene. Tam mohli 

mať miesto ostatné výjavy Umučenia, teda samotné 
Ukrižovanie, Pochovanie Krista a aj Zmŕtvychvsta-
nie. Z týchto sa dnes nedá rozoznať ani jeden obraz. 
Z tejto línie sa, bohužiaľ, nezachovalo skoro nič ani na 
východnej stene. Približne, podľa naratívy a analógií, 
vieme rozlíšiť scénu Kristovho zostúpenia do pekiel, 
resp. s väčšou určitosťou aj tému iného výjavu: na 
východnej stene sa dá rozoznať v jednom výjave viac 
úlomkov svätých s glóriami, ktorí upierajú oči do 
neba. Svätí sú zobrazení v dvoch skupinách, na ľavej 

a pravej strane obrazu, a obe skupiny sú otočené do 
stredu. Hore na oboch stranách môžeme vidieť 1 – 1 
anjela: určite sa jednalo o Kristovo nanebovstúpenie. 
Svätá Mária a apoštoli boli namaľovaní rovnako 
rozdelení na dve skupiny, napr., ako v prípade svätyne 
v kostole v Ludrovej. Napravo od toho sa v drobnom 
úseku dá predpokladať výjav Turíc.

Ak by sme to chceli zhrnúť, tak na severnej a 
východnej strane svätyne mohli byť v kruhu viditeľné 
výjavy Narodenia Pána a Umučenie Krista, usporia-
dané do troch línií. Fragmenty týchto výjavov sú iba 
slabou ukážkou toho, aký veľkolepý mohol byť tento 
cyklus fresiek. Okolo roku 1400 bolo zaužívané, že 
steny svätyne zdobila naratíva Evanjelia, vyplňujúc 
tak dve alebo tri steny, v rozličnom usporiadaní. 

Sväty Ján Krstiteľ a proroci na ostení okna
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ten zdobený hlavou diviaka predstavuje zviera z erbu 
rodiny Tornay, vyznačujúc tak dobu výstavby svätyne 
na druhú polovicu 14. storočia. Ako sme to mohli 
vidieť, statok dostali výmenou Pavol Bešeni z Mojze-
sova, bývalý chorvátsky a slavónsky bán a Štefan 
„Sáfár” Berenči v roku 1409, od roku 1414 zas ostal 
majiteľom turniansky išpán Pavol Bešeni. Z hľadiska 
svojej pozície mal on vyššie postavenie: v roku 1396 
bol účastníkom ťaženia pri Nikopole, medzi rokmi 
1402 a 1406 chorvátsky a slavónsky bán, od roku 
1408 člen Dračieho rádu a turniansky išpán. Medzi 

rokmi 1432 – 34 zodpovedal za riadenie, udržiavanie 
a zdobenie farského kostola v Turni. Potvrdzuje to, že 
daroval kostolu ozdobný, pozlátený kalich, na ktorého 
spodku okrem vyrezávaných svätých bol aj erb darcu. 
Môžeme teda právom predpokladať, že objednávateľom 
cyklu fresiek bol práve on v roku 1409, resp. po roku 
1414. To sa v úplnej miere zhoduje s vyššie spome-
nutými analógiami na štýl fresiek. Získajúc pozemok 
a vykonávajúc funkciu išpána komitátu si tak bán, 
objednaním fresiek do už architektonicky hotového 
kostola, prevzal symbolicky kostol pod svoju moc. 
Rozsiahla a kvalitná dekorácia tak priniesla do sídla 
pod hradom kvalitu a vycibrenosť kráľovského dvora. 
Úplné odkrytie fresiek kostola a ich reštaurovanie 
nám ukázalo jednu z najdôležitejších pamiatok z čias 
Žigmunda, ktorá sa vo viacerých hľadiskách podobá 
na cykly nástenných malieb ktoré boli objednané 
veľkými pánmi tej doby. Medzi inými fresky objed-
nané Lackfiovcami do Čakoviec a obce Keszthely, 
Garaiovcami objednané v Siklósi a Apafiovcami v 

Malancrave. V týchto kostoloch vieme nájsť premys-
lené a jednotné dekorácie, ktoré ilustrujú nebeskú 
hierarchiu a príbeh vykúpenia. Podobné svätyne boli 
vizuálne oddelené od lodí, teda prakticky vytvárali 
samostatnú kaplnku vo vnútri kostolov. Z hľadiska 
funkcie spája tieto svätyne aj to, že nie zriedkavo 
ich využívali ako rodinné pohrebné kaplnky. Svätyne 
z roku 1400 odlíšené náhrobnými kameňmi, erbmi 
a freskami boli určite výnimočnými a najbohatšie 
zdobenými časťami takýchto kostolov, ktoré vhodne 
reprezentovali majetok a svetskú moc svojich patró-

nov, kým rovnako pre nich zabezpečovali aj večnosť. 
Fresky z Turne nad Bodvou sú veľmi kvalitné a boli 
veľmi príkladne zreštaurované, predstavujú teda 
výnimočný príklad tejto pamätnej skupiny a jednak 
aj preukazujú, že umenie maliarov fresiek prežívalo 
svoje vrcholné obdobie počas vlády kráľa Žigmunda, 
v prvých desaťročiach 15. storočia.

Serafín

Figurálne dekorácie sú doplnené bohatými orna-
mentmi. Tieto dekorácie sa nenachádzajú iba v 
menších častiach, ale aj väčšie časti pri oknách a 
okolo víťazného oblúka dostali ozdobné maľovanie. 
Tento dekoračný systém sa dnes dá najlepšie pozorovať 
pri spojení južnej a juhovýchodnej steny. Časť medzi 
rebrami klenby od okien a steny rozdelili na polia, a 
tieto obsahovali striedajúce sa dekorácie: meandrový 
ornament maľovaný červenou a bielou farbou. Pri 
uzáveroch okien boli umiestnené oblúkovité rámy, 
s rámčekovým vzorom, medzi červeným krížením v 
bielej a čiernej farbe.

Ešte bohatšia je dekorácia ostenia a steny víťazného 
oblúka zo smeru svätyne. Tu podobné časti s mean-
drovým ornamentom oddeľujú od seba perspektívne 
namaľované kotúče. Kotúče tvoria tri koncentricky 
namaľované kruhy, ktoré sú spojené do vonkajšieho, 
ktorý patrí do rámu. Tento systém rámov obklopuje 
celú svätyňu – jedná sa o jednoduchý červený rám, 
ktorý je však vytvorený perspektivisticky. Takéto 
rámy obklopujú aj prorokov zobrazených pri okne, 
a ich hrubšia verzia oddeľuje výjavy Ukrižova-
nia. Samotný meander je najlepšie pozorovateľný 
na víťaznom oblúku: točia sa bohato a detailne 
zobrazené meandre v červeno-bielej farbe, skoro 
celkom vypĺňajúc prázdny priestor. Ich maľovanie 
má jednotný ráz, štylisticky je to v harmónii, rámy 
rovnakej konštrukcie odkazujú na to, že maľovanie 
celej svätyne prebehlo v rovnakej perióde, jednotne.

Fresky vo svätyni turnianskeho kostola môžeme 
podľa ich ikonografie a štýlu datovať na začiatok 15. 
storočia. Môžeme rozpoznať aspoň dvoch autorov – na 
základe ich štýlu sa dá rozoznať vplyv stredoeuróp-
skej internacionálnej gotiky z rokov 1400. Tento štýl 
bol rozšírený v juhonemeckých oblastiach (Norim-
berg), v Rakúskom vojvodstve, v Českom kráľovstve, 
Sliezsku a taktiež aj v Uhorskom kráľovstve, dá 
sa porovnať s dvorným štýlom kráľa Žigmunda po 
roku 1410 (keď získal aj nemecký kráľovský titul). 
V českej odbornej literatúre sa tento štýl nazýva 
’pekným’, kým v maďarskej ’jemným’. Vplyv dobového 
pražského (českého) maliarstva vo freskách Hornej 
zeme preukázal Dušan Buran, v prvom rade na 
freskách v Levoči a v obci Poniky, taktiež v spojení 
s Ludrovou. Na základe objavov fresiek v turnian-
skom kostole môžeme jeho pozorovania rozšíriť o 
to, že tento smer bol medzi rokmi 1410 – 25 aj viac 
rozšírený na území Uhorského kráľovstva – medzi 
nimi aj v kostoloch maľovaných aristokraciou, ktorá 
mala blízko ku Žigmundovi. Fresky v Turni sa 
svojím štýlom nedajú spojiť ani s jednou dovtedy 
známou pamiatkou, ich vysoká úroveň poukazuje 
na spojenie s kráľovským dvorom. Kompozicionálny 
rozbor je možný iba v prípade Ježišovho narodenia, 
Olivového vrchu a Zajatia Krista – na tieto analógie 
odkazujeme aj vyššie. Tieto výjavy poskytujú oporné 
body aj v určovaní štýlu fresiek. Pri výjave Naro-
denie Ježiša (jeho uctievanie), je najľahšie stanoviť 
analógie, ktoré poskytnú údaje k datovaniu fresiek. 
Typ ikonografie odkazuje na rok po 1410 – hoci 
fresky v Turni odkazujú na omnoho vyššiu úroveň 
ako tie v Ludrovej. Na rovnaké úvahy prichádzame, 
aj keď porovnáme jemný štýl našich fresiek s inými, 

skoršími pamiatkami Uhorského kráľovstva – napr. 
s maľbou hlavnej lode kostola v Mediase z roku 
1420, ani s dekoráciu svätyne v Poníkoch – môžeme 
povedať, že Turňa vyčnieva z radu.

Štýl internacionálnej gotiky v strednej Európe 
najlepšie odzrkadľuje na Hornej zemi freska v južnej 
bočnej svätyni Chrámu svätej Alžbety v Košiciach, 
ktorá zobrazuje Zmŕtvychvstanie Krista. Jemné 
zobrazenie fresky pripomínajúce techniku grissaile, 
je najmodernejším, franko-flamandským odvetvím 
pražskej miniaturistickej maľby, ktoré odkazuje na 
tzv. Gironai Martyrologium. Bohato riasený plášť 
sa v jednoduchšom zobrazení objavuje aj v Turni, 
hoci monumentálnosť košickej fresky tu nenachá-
dzame – zobrazenia sú omnoho intímnejšie, bližšie 
k človeku. Skôr v rovnakom kruhu určili prieskumy 
aj pôvod štýlu Tomáša Kolozsváriho – v jeho prípade 
však môžeme silno vidieť vzťah s maliarstvom v 
Norimbergu na začiatku 15. storočia. Nie nadarmo 
spomínam Tomášovo meno: výjavy z Kalvárie na 
oltári v Hronskom Beňadiku sú blízkym štylárnym 
príbuzným turnianskych fresiek. V oboch prípadoch 
nachádzame rovnaké typy hláv (napr. evanjelici svätý 
Peter alebo Ján, resp. hlavy žien), ktoré sa dali nájsť 
aj vo viedenskom Musterbuch z roku 1400 (Bécs, 
Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer). Popri 
Svätému Petrovi sa vo viedenskej knižke objaví aj 
viacero typov tvárí ktoré sa dajú variovať a nájdeme 
ich aj v Turni: napríklad Kristova tvár, alebo typ 
tváre dlhovlasého mládenca (anjeli, svätý Ján) a 
ženské tváre (Mária, svätice). Nie je náhoda, že sa 
v súčasnosti objavili vážne teórie, že Musterbuch bol 
na začiatku 15. storočia v Uhorsku. Na turnianskych 
freskách je veľmi charakteristické aj formovanie 
ženských postáv (svätíc), ktoré nesú na sebe najkraj-
šie črty pekného štýlu. Medzi paralelami tenkých, 
ohybných postáv môžeme spomenúť dve sochy svätíc 
patriace k vyššiemu sochárskemu umeniu, ktoré 
boli premiestnené z Bôrky do Maďarskej národnej 
galérie (okolo 1410 – 20). Nie je vylúčené, že niekedy 
patrili k turnianskemu oltáru. Na hornej časti ich 
tela diagonálne prechádzajú záhyby šiat, ktoré nižšie 
vytvárajú hlbšie záhyby v tvare v, resp. záhyby pri 
zdvihnutej ruke a padanie šiat je podobné, a zhoduje 
sa aj pomer medzi telom a hlavou. Považujem za 
zdôvodnené poznamenať, že Bôrka je od Turne 
vzdialená iba niekoľko kilometrov a obec patrila 
pod panstvo Turne (už aj v roku 1409). Naša štúdia 
o histórii umenia už dávnejšie privolala pozornosť 
na to, že sochy, resp. rozmerný krídlový oltár, ku 
ktorému niekedy patrili, môžu iba ťažko pochádzať 
z tak bezvýznamnej dediny (ktorej kostol pochádza 
z druhej polovice 15. storočia). Najnovšie dostali 
priestor teórie, že sochy môžu pochádzať z hlavného 
oltára Chrámu svätej Alžbety v Košiciach. V čase 
vzniku sôch, medzi rokmi 1410 – 20, však podľa 
žiadnej chronológie nestála ešte v Košiciach hlavná 
svätyňa, preto je táto možnosť ťažko predstaviteľná. 
Určite však stál a bol podobným štýlom namaľovaný 
farský kostol v Turni nad Bodvou vedľa Bôrky.

K turnianskej maľovanej dekorácii neprislúchajú 
erby, resp. sa ešte takéto nenašli. Výstavbu súčasnej 
svätyne vieme určiť pomocou jedného zo svorníkov: 
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Pramene, ktoré publikoval Antal Kampis v roku 1962, 
sú zaujímavé tak z hľadiska kultúrnej histórie v 
Karpatskej kotline, ako aj z hľadiska zdokumentovania 
dejín jednej pamiatky. V štyridsaťstranovom skicári 
nájdeme na pravej strane kresby, naľavo názvy objek-
tov, ich vznik a ďalšie informácie. Dve kresby vznikli 
v Malom Kereši, ostatné na Hornej zemi. V skicári 
sú zobrazené najmä hrady, kaštiele, zrúcaniny, erby 
a náhrobné kamene. Ich autor, teda niekdajší majiteľ 
skicára, nebol nik iný, ako samotný Mór Jókai, ktorý 
vo svojich dielach s obľubou čerpal z príbehov miest 
Horného Uhorska. „Veľký rozprávkar Maďarska”, ako 
ho často nazývali, zobrazil hrady Beckov, Oravský 
hrad, fresky v Turni a „náhrobný kameň františkána 
pátera Hirka”, ktorý videl v kostole v Moldave, taktiež 
nakreslil aj rímsu tohto kostola a jej južný portál. 
Tým, že sa rozhodol zvečniť túto pamiatku nám 
iba nezvyčajným spôsobom potvrdil to, že právom 
môžeme tento kostol radiť medzi 
významnejšie stredoveké pamiatky 
Hornej zeme.

Moldava nad Bodvou (maď. 
Szepsi) leží na juhozápad od Košíc, 
na hranici  Košickej  kotl iny a 
Gemersko – Turnianskeho krasu, 
na obidvoch brehoch rieky Bodva. 
Administratívne patril k niekdaj-
šej Abovsko – Turnianskej župe. 
Prvý podrobný opis – po krátkych 
zmienkach od Andrása Vályiho a 
Eleka Fényesa – nájdeme v jednom 
zväzku série monografií z roku 1896, 
ktorej autorom je Samu Borovszky.
Sídlo sa spomína prvýkrát v roku 
1150, ako časť pozemku patriaceho 
pod Turniansky hrad. Podľa niekto-
rých názorov sídlo v 12. storočí 
už obývalo početné obyvateľstvo 
saského pôvodu, resp. od toho obdo-
bia získalo mestské privilégiá. Za 
svoje postavenie mohlo mesto vďačiť 
svojej geografickej polohe, nakoľko 
ležalo popri významnej obchodnej 
ceste, ktorá viedla zo stredu histo-
rického Uhorska (z Dolnej zeme) až 
na Spiš.Kvôli tomu, že tu boli ubyto-
vaní kráľovi voziari, kočiši (maď. 
szekeres), nazývali Moldavu v čase 
rodu Arpádovcov ako Szekeresfalva 
(obec voziarov, kočišov). Moldava 
prekvitala najmä v neskoršej perióde 
stredoveku, a napriek produkcii vína 
sa tu neobchodovalo iba s vlastným 
tovarom, ale venovali sa aj väčšej 
tranzitnej premávke, ktorá mala 
za úlohu voziť a uskladňovať vína 
z oblasti Tokaja. Tieto činitele: 
historický význam bohatého mesta, 

najmä však jeho poloha a bezprostredná blízkosť so 
Spišom, môžu byť kľúčové aj pri výskume umenia, 
resp. staviteľstva mesta.Listina z roku 1255 spomína 
Moldavu pod názvom Scepusy, avšak čo je ešte dôle-
žitejšie, že tu bol kostol z čias Arpádovcov, ktorý sa 
spomína v liste Ondreja III. z roku 1290. Túto budovu 
spomínajú aj pramene z rokov 1320 a 1331, avšak 
nevieme s istotou určiť, čo si neskorší kostol zachoval 
z toho „staršieho”, resp. aká bola jeho výstavba (či to 
bol drevený, alebo kamenný kostol, ktorý bol neskôr 
rozšírený; alebo či sa ten úplne zbúral a okolo jeho 
základov postavili gotickú budovu).Moldava sa tešila 
rozmachu v časoch Anjouovcov, resp. Žigmunda: od 
roku 1345 bol kráľovským mestom, od roku 1393 
disponoval právom trhu. Od polovice 15. storočia 
trpelo mesto problémom kvôli mocenským bojom, 
čo využil v roku 1449 vtedajší najmocnejší veliteľ 
žoldnierov, Ján Jiskra, ktorý mesto obsadil a na jeho 

KOVÁCS GERGELY
O STREDOVEKOM KOSTOLE V MOLDAVE NAD BODVOU

Myskovszky Viktor: Južný portál

W Myskovszky Viktor: Pôdorys a južné priečelie kostola
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Sztehlo Ottó: Južné priečelie

Južné priečelie

Južný portál W
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Huňady tak priniesol vojsko z iných častí krajiny 
a s nimi obsadil Jiskrove hrady: Zvolen, Rožňava, 
Derencs, a keď ho už úplne skoro zdolal, tak krajinný 
snem chcel s Jiskrom uzavrieť mier a vyplatiť náklady 
bojov, aby sa mu náhodou niečo nestalo“). V odbornej 

literatúre sa dajú nájsť aj teórie o tom, že gotický 
kostol v Moldave (resp. jeho časť), bol postavený v čase 
vládnutia Jiskru. Je však pravdepodobné, že dodnes 
zachované stredoveké zdobenia na kostole sa dajú 
datovať do druhej polovice 15. storočia, resp. na jeho 
poslednú tretinu. Výstavba sa mohla uskutočniť počas 
doby, kedy mesto vlastnili Rozgonyiovci. Historicky 
najznámejším patrónom Moldavy bol Štefan Rozgonyi, 
ktorý padol v bitke pri Moháči.Mesto približne v tom 
istom roku, na prelome 15 – 16. storočia, dosiahlo 
vrchol svojho rozmachu. Prítomnosť Turkov, resp. 
rozdelenie krajiny na tri časti zapríčinilo pomalý 
koniec dovtedy kvitnúceho obchodu a začiatok úpadku. 
V nasledujúcich storočiach sťažili život tu žijúcich 
ľudí náboženské konflikty (kvôli protireformácii a 
snahám o obnovu viery), taktiež morová epidémia a 
drastický úbytok obyvateľov. Keď počet obydlí klesol 
zo 180 na 82, Moldava si mohla udržať svoj status 
mesta iba vďaka kráľovmu súhlasu. Je symbolické, že 
stredoveký kostol mesta zasvätený Svätému Duchu, 
prežil neprajnú dobu, aj keď za cenu rekonštrukcií a 

škôd. Počas 16. storočia z mesta vzišli dvaja slávni 
reformovaní kazatelia a spisovatelia: Márton Csombor 
Szepsi a Máté Laczkó Szepsi. Prvý z nich precesto-
val skoro celú Európu, druhý sa sústredil vo svojej 
cirkevnej a autorskej činnosti na Uhorsko. Kostol v 

Moldave postihol v roku 1567 požiar, čoho škody sa 
podarilo napraviť až v roku 1574. V rokoch 1644 a 
1794 budovu znova postihli plamene: posledný požiar 
poškodil budovu do takej miery, že v nasledujúcom 
roku bolo potrebné vykonať ďalšiu radikálnu rekon-
štrukciu. Vtedy sa zredukoval trojloďový kostol iba 
na jednu, kupolou pokrytú hlavnú časť, zrušiac tak 
bočné svätyne. Táto baroková prestavba bola významná 
vzhľadom na osud kostola z dvoch dôvodov. Jednak, 
stav kostola po tejto rekonštrukcii už nedokázali 
žiadne reštauračné práce „zregotizovať”. Avšak už 
inštitucionalizovaná ochrana pamätihodností našla 
aj v novovekom jadre kostola stredoveké znaky.Viktor 
Myskovszky, učiteľ výtvarnej v Košiciach, informo-
val prvýkrát o kostole pred dočasným pamiatkovým 
úradom v roku 1875. Vo svojom opise spomína svoje 
poznatky o histórii výstavby a svoje pozorovania loka-
lity, vyzdvihujúc, že jedine hlavná svätyňa a južná časť 
lode si zachovali stredoveké detaily. K tomu pripojil 
aj dve kresby – na jednej vyobrazil pôdorys kostola 
a jeho južné priečelie, na druhej vidíme južný portál.  

Presbytérium z juhovýchodnej strany

území dal postaviť pevnosť. Jeho vojaci využili túto 
situáciu a často robili „nájazdy” na obyvateľov okolia 
Bodvy a drancovali ich, kým Ján Huňady – ešte v 
tom istom roku – zdolal Jiskru a zbúral pevnosť. 
Tieto dlhé boje mali iba jednu kapitolu, o ktorej už 

spomínaný Jókai napísal nasledovné: „Giskra most már 
magyar urakkal is pártot szövött, elfoglalta Nógrád 
megyét, várakat épített mindenfelé; sok barátja volt 
a fő-főurak között. Mikor aztán végre Hunyady a 
környék nemességét fegyverbe szólítá, hogy a merész 

kalandorokat megfenyítse, tulaj-
don hadai cserbenhagyták az 
ütközet és ostrom alatt, azok 
is Giskrához szítottak inkább. 
Er re  a z t án  Hunya dy  má s 
országrészből hozott hadakat, 
s azokkal Giskra várait, köztük 
Zólyomot, Rozsnyót, Derencset 
elfoglalá, mikor már aztán 
végképp legyőzte volna, akkor 
az érdemes országtanács sietett 
hirtelen békét kötni Giskrával, 
nehogy valami baja történjék, 
még a hadiköltségét is megté-
ríté.” („Jiska sa spolčil už aj so 
šľachticmi, obsadil Novohradskú 
župu, dal postaviť hrady na 
rozličných miestach: mal veľa 
pr iateľov medzi  panstvom. 
Keď končene Huňady povolal 
do zbrane šľachtu okolia, aby 
poučil nebojácnych dobrodruhov, 
jeho vlastné vojsko ho opustilo 
počas bojov a obliehania, aj oni 
sa radšej pridali k Jiskrovi. 

Detail južného priečelia

Detail južného priečelia
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Síce Myskovszky ohodnotil stav budovy ako dobrý, v 
nasledujúcich desaťročiach kostol rapídne chátral. V 
roku 1917 farár Bertalan Szokolszky podal podnet 

na  pamiatkov ý  úrad ,  aby 
poprosil o dotáciu tak potrebnej 
rekonštrukcie. Vo dokumente 
píše o odlupujúcej sa omietke, 
premočených stenách od dažďa, 
trhlinách, oslabenej streche a 
poškodenej streche veže. Úrad 
odovzdal túto úlohu architek-
tovi Ottovi Sztehlovi, ktorý sa 
narodil v Dobšinej, teda pochá-
dzal z oblasti Košíc, ktorý podľa 
pozorovania v teréne usúdil, 
že zo všetkých prác je posilne-
nie strechy to najdôležitejšie. 
Keďže časti predsiene južného 
portálu boli viditeľné, Sztehlo 
sa rozhodol aj o prestavbu tohto 
miesta. Úrad však jeho prosby o 
rozšírenie zamietol, a na opravu 
strechy nedisponoval dostatoč-
nými prostriedkami, teda tá 
sa mohla uskutočniť až v roku 
1935. Vtedy zrenovovaný kostol 
utrpel v roku 1944 vážne vojen-
ské poškodenia, ktorých opravou 
v podstate vznikol dnešný stav 
kostola.

Pozr ime  sa  teda  na  to , 
ako vyzerá budova dnes, a 
povedzme si niečo o tunajších 
stredovekých architektonických 
prvkoch na základe ich nájde-
ných fragmentov.Jednoloďový 
kostol stojí uprostred námestia 
mesta, je obklopený múrom, 
jeho svätyňa sa uzatvára tromi 
stranami osemuholníka, má 
sakristiu orientovanú na sever 
a na západe vežu. Jeho bočná 
svätyňa na juhu, ktorá sa počas 
rekonštrukcie v roku 1795 
zamurovala, bola umiestnená 

diagonálne, takže disponuje severozápadnou a seve-
rovýchodnou stenou, resp. juhovýchodným uzavretím. 
Pred barokovou prestavbou mohlo mať mesto trojloďový 

kostol s vežou orientovanou 
na západ, a dvoma bočnými 
svätyňami ktoré sa pripájali 
diagonálne.Južné priečelie lode, 
resp. niekdajšiu bočnú svätyňu 
a čelné steny hlavnej svätyne 
lemovali nosné piliere. Napravo 
od rovnej, vonkajšej pilastry 
lode dostala miesto možno 
najreprezentatívnejšia časť 
kostola, jej južná brána. Hovo-
ríme o komplikovanom portáli; 
má sedlový vstupný otvor, 
ktorý je zdobený poplaznými 
listmi s oblúkom archivolty v 
tvare oslieho chrbta, pričom 
ostenie tvoria dvojité preliačiny 
a bohatá hruškovitá profilácia 
prútov. Na oboch stranách rámu 

Svätostánok v juhovýchodnej stene svätyne W

Vnútorný priestor svätyne

Dvojitá sedília
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bol postavený stĺp. Ich hlavice zdobí rovnaký listový 
ornament, ako konzoly pri konci rámu. Hornú časť 
portálu dopĺňajú štyri fiály opierajúce sa o stenu 
korunované šípovým ukončením v tvare ihlanu. Fiály 
spájajú vodorovné rímsy, ktoré sú na dvoch stranách 
„prelomené” v pravom uhle, vytvárajúc tak schodovitý 
rám archivolte portálu. Napravo od portálu tvoria 
nárožie lode dve steny polygónu bočnej svätyne aj s 
pôvodnými oknami. Pri tom sa nachádza točité scho-
disko s oknami s rovnou archivoltou. Na južnej strane 
polygonálnej steny nájdeme taktiež malý, polkruhovitý 
portál, ktorý je zamurovaný. Medzi nosnými piliermi 
sa nachádzajú vysoké okná s kamennými kružbami. 
Spodná časť mreží dvojitých okien vyúsťuje na oboch 
koncoch do špicatej ozdoby. Ich ukončenie na vrchole je 
charakteristicky tvorené štvorlístkom, ktorý je umiest-
nený do okrúhleho rámu alebo rombusu. Okná hlavnej 
svätyne tvoria rozlične rozdelené, kružbové motívy. 
Okná južnej bočnej svätyne sú odlišné od ostatných, 
nakoľko na juhozápadnej stene majú úzke, jednoduché 
otváranie, kým na stene apsidy sú podobné ako vyššie 
spomínané, ale zamurované.Vchádzajúc do kostola sa 
pred nami ukazuje novoveký celok, historické zdobenie 
a liturgické zariadenia. Zachovalé stredoveké detaily 
vo vnútri budovy nachádzame vo svätyni, čo je veľmi 
častým javom v podobných pamiatkach, nakoľko časti 
budovy zodpovedajúce sa najdôležitejšie časti liturgie 
ponechali neskoršie rekonštrukcie bez zmien. Víťazný 
oblúk moldavského kostola tvoria tesané kamene, 
aj apsidu tvorí krížová rebrová klenba, ktorá má 
„odhmotniť” priestor, teda konzoly nestoja na pilie-
roch, ale sú umiestnené priamo do bočných stien. 
Záver svätyne zdobí dvojité rozetové okno, rovnako 
ako aj vimpergu nad otvorom niky v severovýchodnej 
stene. Rám pastofória, resp. rastlinný ornament nesú 
už znaky renesancie. Okrem toho sa v južnej strane 
svätyne zachovali dvojité sedílie s profilovým rámom 
a polkruhovým záverom.

Špeciálny umelecko – historický význam kostola 
v Moldave nad Bodvou je podmienený jeho vzťahom 
ku košickému dómu. Dóm Svätej Alžbety, špeciálne 
vplyv jej druhej dielne, sa uplatnil najmä v mesteč-
kách s trhovým právom. Toto tvrdenie platí obzvlášť 
pre kostol františkánov v Humennom ktorý patril 
Drugetovcom, resp. ešte viac kvôli geografickej 
blízkosti pre Moldavu, kde umiestnenie kostola v 
strede námestia tvaru vretena, ďalej rozmiestnenie 
pôdorysu, rozšírenej o točité schodisko a diagonálnu 
svätyňu, ktorá vykazuje špeciálny vzťah s dómom. 
Najvýznamnejšia podoba spočíva v južnom portáli 
kostola, ktorý je napodobneninou košickej západnej a 
severnej brány. Podobnosti sa dajú nájsť v hlavných 
konštrukčných elementoch brán, v ich formách a iných 
detailoch. Všetky tri brány dostali oblúk archivolty 
v tvare oslieho chrbta, otvor moldavskej a košickej 
západnej brány dostali rovnaké lemovania. Silným 
spájajúcim článkom medzi dvoma kostolmi je aj použitie 
„visiacich” konzol, taktiež schodovitý rám vytvorený 
fiálami a rímsou, ktorý je prelomený v pravom uhle 
v prípade moldavského a košického západného portálu 
raz, v prípade severnej brány dvakrát. Kvôli tomuto 
faktu, resp. dvom vchodným otvorom má tá posledná 
najkomplikovanejšiu konštrukciu, a je najviac kvalitná: 
hoci košické brány sú detailnejšie a ozdobnejšie ako 

brána v Moldave. Oblúk archivolty v tvare oslieho 
chrbta je väčšinou zdobený poplaznými listmi, vnútro 
archivolty košického portálu je zdobený trojlístkovým 
detailom a ľaliami s vlysom s kamennými mrežami. 
Fiálové veže sú zdobené detailnými púčikmi listov, 
v baldachýnovej nike sú umiestnené postavy a iné 
figúry – vo vimperkovanom oblúku severnej brány je 
reliéf Posledného súdu, okolo neho sú rámcovité reliéfy, 
nad ním sú jednotlivé výjavy legendy zo života svätej 
Alžbety a scény Ukrižovania. Tieto reliéfy vznikli 
pravdepodobne v rovnakej dielni, ako výzdoba nad 
západným portálom františkánskeho kostola (Bičo-
vanie, Kalvária a Korunovanie).Pomer otvorov, resp. 
štruktúra brány, rozdiely z hľadiska konštrukcie nám 
dovoľujú predpokladať to, že sú odchýlky medzi kvalitou 
a pochopením stavby, ale taktiež časové rozdiely medzi 
portálom v Košiciach a tým v Moldave. Štruktúru 
predošlého kopíruje aj časť západnej brány kostola 
Kisboldogasszony v Gyöngyöspate. Nedá sa pochybovať 
o tom, že spomedzi vymenovaných je najjednoduch-
ším variantom typu aký vytvárala dielňa košického 
dómu župná pamiatka v Hevesi. Táto pamiatka, síce 
podobne ako tá v Moldave má rovnaký tvar portálu 
a profil ostenia s hruškovitým - preliačeným tvarom 
– ale s príkladmi z Hornej zeme sa zhoduje iba v 
schodovitom tvare rámu. Musíme však konštatovať 
opatrne, nakoľko tento spôsob bol často využívaný v 
čase neskorej gotiky. O tom svedčí, spomedzi pamiatok 
strednej Európy, aj južná brána kostola Svätej Kata-
ríny v Krakovskej mestskej časti Kazimierz. Napriek 
všetkému bola prestavba pamiatky v Gyöngyöspate v 
roku 1460 rekonštruovaná, čo sa zhoduje s datovaním 
vytvorenia portálu nami skúmanej pamiatky. Rovnaký 
spôsob konštrukcie sa dá pozorovať aj na gotickom 
portáli farského kostola v Rožňave.

V úvode sme sa krátko venovali monografii o 
Abovsko – Turnianskej župe, ktorej autor, Borovszky 
Samu napísal o Moldave nasledovné: „topografiai hely-
zeténél fogva, mint a Bódvavölgy kulcsa, bár Abauj-
Torna vármegyének kisebb mezővárosai közé tartozik, 
ma is meg vannak kellékei arra, hogy környékének 
élénk forgalmi góczpontja legyen” („vzhľadom na jeho 
topografickú polohu, je kľúčom doliny Bódva, a síce 
spomedzi obchodných miest Abovsko – Turnianskej 
župy patrí medzi menšie mestá, ale má aj dodnes 
všetko potrebné na to, aby sa stal významným obchod-
ným bodom nášho kraja“). Môžeme tvrdiť, že situácia 
sa nezmenila ani odvtedy – po ulynutí viac stoviek 
rokov. Kostol strážiaci svoje stredoveké detaily púta 
pozornosť z hľadiska histórie umenia a rovnako aj 
pohľady zvedavých návštevníkov.

W Západný portál košického dómu
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