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úvodník
Milí priatelia nášho mesta,
prostredníctvom ročenky Stupava sa stretávame už šiesty
raz. V minulom roku sme boli nútení jej vydanie prerušiť.
Dôvod bol jednoduchý, na jej realizovanie sa nám nepodarilo
získať potrebné financie. Tohtoročná ročenka vyšla už
druhýkrát vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky, koncipovali sme ju ako dvojčíslo pokrývajúce
roky 2010 – 2011. S ľútosťou konštatujeme, že ani po
siedmich rokoch práce sa nám na jej vydávanie nepodarilo
stabilizovať finančné zdroje. Napriek tomu verím, že aj
v budúcnosti dokážeme udržať vydavateľskú kontinuitu
bez dlhodobých výpadkov. Pozorným čitateľom iste neušla
zmena vydavateľa ročenky. Občianske združenie Club
Abbellimento ukončilo svoju činnosť po vzájomnej dohode
jej členov k 31. decembru 2010. Z úspešne realizovaných
aktivít uplynulého obdobia treba spomenúť zreštaurovanie
plastiky sv. Anny a jej inštalovanie pri Kostole sv. Šebastiána
v Máste. Slávnostné posvätenie sochy sa konalo 28. novembra
2010. Mestu Stupava vďaka hlavnému iniciátorovi akad.
maliarovi Milanovi Kubíčkovi, ktorý spolupracoval s Jánom
Suchým a sponzormi Martinom Seppom, Karolom Janatom,
Antonom Stankovským a ďalšími obetavými Mášťanmi pribudla nová, kvalitne zreštaurovaná národná kultúrna pamiatka.
Vydávanie ročenky po zániku združenia Club
Abbellimento prevzalo stupavské občianske združenie
Pour Art, ktorého náplňou je kultúrne zveľadenie nášho

mesta. Toto združenie pôsobí v Stupave už štyri roky, z jeho
uskutočnených aktivít možno spomenúť viaceré koncerty,
divadelné predstavenia a výstavy usporiadané v stupavskej
synagóge. Najvýznamnejším realizovaným projektom
občianskeho združenia Pour Art je však vybudovanie
novej multifunkčnej sály s projekčnou 3D technológiou.
Sála sa svojím technickým vybavením zaraďuje medzi
najmodernejšie kiná na Slovensku. Umožňuje komfortne
pripraviť aj divadelné predstavenia, workshopy a prednášky.
V oblasti záchrany kultúrnych pamätihodností Stupavy
členovia združenia spolupracujú na obnove panského
skleníka v stupavskom parku. Uskutočnili sa viaceré
aktivity na jeho propagáciu. Formou dobrovoľníckych
brigád bol objekt a jeho bezprostredné okolie vyčistené
od náletovej zelene a odpadkov. V súčasnosti sa pracuje na
stavebnom zameraní, projektovej dokumentácii, prieskume
historických prameňov a metodike obnovy skleníka.
Ďalšou snahou je spolupráca na zostavení evidencie
pamätihodností, komisia poverená jej súpisom bola
schválená mestským zastupiteľstvom 27. októbra 2011.
Na stranách tejto ročenky predstaví archeológ Radoslav
Čambal keltské archeologické nálezy na území Stupavy.
Zaujímavosťou sú predmety (keramika, ozdoby) objavené
pri stavbe stupavskej cementárne v roku 1929, ale aj neskoršie nálezy z rôznych častí mesta. Výnimočné sú aj doposiaľ nepublikované kresby archeologických nálezov a ich
detaily. Prvýkrát sú publikované aj archeologické nálezy

Panský skleník v stupavskom parku, stav po čiastočnom vyčistení. Foto: Milan Greguš, 2011.
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Posvätenie sochy sv. Anny. Foto: Ivana Palečková, 2010.

objavené v roku 2007 pri stavbe hotela Eminent na Hlavnej
ulici. Objavené germánske hroby, ich zaujímavú výbavu
s unikátnym zlomkom sklenej nádoby opisuje archeológ
Vladimír Turčan. Historik Ivan Mrva vás zoznámi s vývojom
mapového zobrazovania a s tým súvisiacimi zaujímavosťami.
Vďaka podkladom kartografa a ostrihomského kanonika
Lazara Rožeňa sa Stupava vyskytuje na mapách už od 16.
storočia. Zo známej Lazarovej mapy vydanej v roku 1528
preberali totiž zakreslenie Stupavy aj neskorší kartografi
a vydavatelia máp. Detaily a okolnosti kúpnej zmluvy
stupavského panstva medzi panovníkom Rudolfom II.
a dedičmi grófa Mikuláša Pálffyho opisuje historik Tomáš
Tandlich. Kúpnou zmluvou z roku 1603 sa Stupava dostala
približne na 250 rokov do majetku šľachtickej rodiny
Pálffyovcov. S témou Pálffyovcov súvisí aj ďalší príspevok
historika Frederika Federmayera, ktorý sa zameral na
zachované pečate grófa Pavla Pálffyho, stupavského
zemepána a jedného z najvplyvnejších a najvýznamnejších
osobností Uhorska v 17. storočí. Zrúcanina hradu Pajštún
dodnes láka mnohých výletníkov a nadšencov histórie.
Jeho minulosť, vzhľad a dobové pozoruhodnosti opisuje
historik Ivan Mrva. Mimoriadne zaujímavým je najmä
opis vybavenia a zbrojného arzenálu hradu v 18. storočí
podľa zachovaných inventárov z rokov 1705 a 1741, po
prvý raz publikovaných v slovenskom preklade. Doposiaľ
málo prebádanú oblasť dejín vodných mlynov na Záhorí
vypĺňa príspevok historičky Márie Krškovej, zameraný
na dnes už zabudnutý papierenský mlyn v Borinke, ktorý
kedysi zásoboval široké okolie. Premeny stupavského
parku si všímali architekti Ivan Klas a Barbora Halásová. Na
podkladoch starých máp a dobových vyobrazení kaštieľa
s okolím vykresľujú výzor a zmeny tohto šľachtického sídla



a priľahlého parku. Bitúnkovú ulicu
a zaniknutý objekt obecného
bitúnku opisuje vo svojom príspevku
Milan Greguš. Prašná cesta na okraji
obce získala vďaka jeho výstavbe
nielen svoje pomenovanie, ale
aj zveľadenie a riadnu údržbu.
V ďalšom príspevku autor opisuje
v širšom okolí najdlhšie fungujúcu
tradičnú pekáreň vykurovanú drevom. Nachádzala sa v Máste a pieklo
sa v nej celé polstoročie, až do roku
1993. Asi v rovnakom čase zanikla aj
vzácna technická pamiatka – letecký
svetelný maják nad Borinkou.
Jeho význam a osudy priblíži vo
svojom príspevku Štefan Horský.
Ďalšie opisované pamiatky mali
trochu šťastnejší osud a napriek
nášmu nezáujmu či neodborným
zásahom nezanikli. Dvojica autorov
historik umenia Jozef Lenhart
a Milan Greguš mapujú najstaršie
náhrobníky z 18. storočia, zachované
na starom katolíckom cintoríne
v Stupave. Témou ďalšieho príspevku je osobnosť výnimočného stupavského kňaza Mateja
Žigmunda Uzeroczyho a jeho donorský odkaz – dve barokové
kaplnky. V časti venovanej osobnostiam Stupavy prinášame
portréty štyroch mužov, ktorí v širšom rámci preslávili alebo
poctili návštevou naše mesto. Prvým je Angelo Neumann,
stupavský rodák a významná osobnosť operného umenia
19. storočia. Jeho životné osudy približuje operný režisér
a dramaturg Martin Bendik. Spisovateľka Daniela Kapitáňová na základe dobových novinových správ opisuje
zaujímavú udalosť – návštevu známeho spisovateľa a politika
Móra Jókaia v našom meste. Nové a neznáme skutočnosti
o živote a pôsobení posledného stupavského rabína
Moritza Samuela Herzoga prináša historička Ľubica
Hricová. Dvaja stupavskí súrodenci, Eugen a Jozef Holly, sú
témou príspevkov divadelného historika Ladislava Lajchu
a športového historika Igora Machajdíka. Prvý z nich patril
medzi najlepších bratislavských medzivojnových novinárov,
druhý ako významný brankár pomáhal budovať slávu
bratislavského futbalového klubu ČsŠK. Krásy a zujímavosti
prírody v okolí Stupavy sú zastúpené dvoma príspevkami.
Botanička Alica Dingová predstavuje význam, pôvab
a liečivé účinky lišajníkov v opustenom jabloňovom sade.
Vychádzku do okolia Dračieho hrádku odporúča botanička
Iveta Škodová, v jej pútavom texte sa dozviete o mnohých
prírodných zaujímavostiach tejto lokality.
Rozšíreným obsahom a rozmanitosťou príspevkov
sme sa usilovali nahradiť chýbajúcu ročenku z minulého
roku. Verím, že sa nám to podarilo, čitateľom prajem veľa
objavných zážitkov pri poznávaní nášho mesta.
Milan Greguš
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KELTSKÉ NÁLEZY
ZO STUPAVY
Radoslav Čambal
Prvé stopy osídlenia Stupavy historicky známym etnikom siahajú do druhej polovice 5. storočia pred n. l. Tým prvým
etnikom boli Kelti alebo Galovia, ako o nich píše Caesar.1 Bol to národ, ktorý spojil svojimi kultúrnymi, technickými ako
aj civilizačnými výdobytkami takmer celú Európu a vytvoril laténsku kultúru, ktorú nazývame aj mladšou železnou
dobou. Trvala od druhej polovice 5. storočia pred n. l. až do prelomu letopočtu. Pomenovanie laténska kultúra je odvodené
od eponymnej lokality La Tène pri jazere Neuchâtel vo Švajčiarsku, kde bolo objavené nálezisko z tohto obdobia. Išlo
predovšetkým o železné zbrane vysokej kvality, charakteristického tvaru a výzdoby. O Keltoch je známe, že boli veľmi
bojovným národom. Pôvod keltskej civilizácie ako takej môžeme hľadať v priestore tzv. Soľnej komory v okolí dnešného
rakúskeho alpského mesta Hallstatt. Odtiaľto sa jej nositelia a jej civilizačné výdobytky šírili do priestoru alpských častí
Švajčiarska, južného Nemecka a Francúzska. Neskôr Kelti expandujú smerom na východ do strednej a juhovýchodnej
Európy v niekoľkých vlnách, pričom niektoré kmene sa usadzujú v priebehu 4. storočia pred n. l. v Karpatskej kotline, ale
niektoré pokračujú až na Balkán. Historickými správami sú doložené služby keltských bojovníkov v armáde Alexandra
Veľkého (vládol v rokoch 336 – 323 pred n. l.) a v rokoch 396 – 386 pred n. l. prekračujú Alpy a obliehajú Rím. Opätovne sa
s nimi stretávame aj v službách kartáginského vojvodcu Hannibala v druhej púnskej vojne, ktorú viedol proti Rímu.

Do oblasti stredného Dunaja (Dolné Rakúsko,
juhozápadné Slovensko) sa dostávajú spočiatku iba malé
prospektorsky zamerané a dobre vyzbrojené skupiny
niekedy v druhej polovici 5. storočia pred n. l.2 Práve
v tomto období sa do Stupavy dostávajú prví Kelti. V roku
1929 boli pri stavbe miestnej cementárne objavené, resp.
porušené výkopovými prácami kostrové hroby. Následne
ešte v roku 1929 vykonal v týchto miestach archeologický
výskum zakladateľ slovenskej archeológie Jan Eisner.
Išlo o veľmi poškodené a slabo zachované kostry. Hroby,
ktorých bolo celkovo 10, boli nepravidelne rozložené
a pravdepodobne boli orientované v smere juh – sever.
Podľa dobových informácií boli nad niektorými hrobmi
aj kamene. Hrobové celky, žiaľ, nie je možné v súčasnosti
úplne rekonštruovať. Nálezov ako takých je z týchto hrobov
pomerne málo. Zachované sú len informácie, že nádoby,
pravdepodobne dve misy s uchami v podobe schematických
býčích hlavičiek s kolkovanou výzdobou (str. 4, obr. 1) boli
uložené na pravej strane nebožtíka. Keramika bola vyrobená
jednak v ruke, ako aj na hrnčiarskom kruhu.3 V jednom hrobe
bol masívny železný sekáčovitý nôž, 91,5 cm dlhý železný
meč, hrot železnej kopije s dvoma bronzovými krúžkami na
tuľajke, bronzový náramok a bližšie neurčená keramika.4
V ďalších dvoch hroboch boli dlhé nože. Azda najznámejším
a unikátnym nálezom z tohto pohrebiska je bronzová
platnička – zápona opaska s prinitovanou hlavou Kelta (str. 3,
obr. 3 a str. 5, obr. 2) a rytou výzdobou v podobe grifov (obr.
2: 3). Zápona bola nájdená sekundárne mimo hrobovej jamy.
S najväčšou pravdepodobnosťou však pochádza z jedného z
uvedených hrobov. Nálezy keltských hrobov zo stupavskej
cementárne sa dostali do Slovenského národného múzea,

kde sú uložené dodnes.5 Hroby keltských mužov bývajú
často vybavené zbraňami v podobe mečov, nožov, kopijí
a štítov. Preto ich právom označujeme ako hroby bojovníkov,
ktorí v tom čase tvorili elitu keltského sveta.

3. Detail hlavy Kelta z opaskovej zápony. Foto: Radoslav Čambal.
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tak veľmi zvláštny, dnes už typický
keltský rukopis. Preto môžeme
s veľkou pravdepodobnosťou
predpokladať, že tento bezpochyby
veľmi zaujímavý, do istej miery
1c
tajomný, ale predovšetkým jedinečný
predmet vznikol neďaleko, niekde
v oblasti toku rieky Treisen v Dolnom
Rakúsku a dostal sa sem spolu
s prvými bojovými a prospektor1b
skými skupinami Keltov na sklonku
1a
5. storočia pred n. l.8
Z vyššie opísaných porušených
0
10 cm
hrobov v Stupave pochádza
typická včasnolaténska keramika.9
K najvýraznejším nálezom okrem
zápony opaska patria nálezy nádob.
Ide o dve z väčšej časti zachované
2c
a rekonštruované šálky, z ktorých
každá má ucho vymodelované do
podoby býčej hlavy, resp. výrazných
2d
býčích rohov. Toto ukončenie ucha
v tvare býčích rohov pripomína
býčie protómy, aké sa objavovali
na nádobách kalenderberskej
kultúry staršej železnej doby
2b
– halštatskej v Dunajskej Lužnej 2a
- Nových Košariskách.10 Tieto nádoby
s býčími rohami na uchách mís
1. Včasnolaténska keramika zdobená býčími rohami a býčou hlavou, kolkovaním a vlešťovaním
môžu odzrkadľovať miestne staršie
z porušeného včasnolaténskeho pohrebiska pri stavbe cementárne v Stupave (1a – 1c, 2a – 2c,
tradície, ktoré siahajú do staršej
Kresby: Radoslav Čambal).
doby železnej – halštatskej.
Šálka číslo jedna (str. 4, obr. 1:
1a – 1c), ktorá má vymodelované ucho do podoby býčej
Najzaujímavejším nálezom zo zničených hrobov
hlavy, je vytočená na hrnčiarskom kruhu. Tento výzdobný
zo Stupavy je bezpochyby bronzová zápona opaska.
a určite aj symbolický prvok je typický pre keramické výrobVzbudzovala a neustále vzbudzuje záujem bádateľov, ktorí sa
ky, ktoré nachádzame v druhej polovici 5. storočia pred n. 1.
zaoberajú problematikou prvých Keltov. Na ploche zápony sú
v Dolnom Rakúsku, na Morave, na severnom úpätí Álp
vygravírované dva oproti sebe sediace mýtické zvery – grify.
a v južnom Nemecku.11 Na šálke je použitých a kombinovaných
Medzi nimi v strede plochy zápony je ľudská hlava s vypuklými
niekoľko výzdobných prvkov. Dominujúcim je schematicky
očami, špicatou bradou, tretím okom na čele, výrazným nosom
vymodelovaná býčia hlava s rohami a s naznačenými nozdraa s účesom sčesaným dozadu. Podľa L. Zachara, popredného
mi a pyskom (obr. 1: 1c). Na vnútornej strane ucha nádoby
odborníka na Keltov, ide o bitku o ľudskú hlavu, resp.
pod býčím pyskom sú dve plytké jamky umiestnené vedľa
zobrazenie vládcu zvierat a motív spája s vplyvom Orientu
seba. Nie je vylúčené, že zobrazujú oči. Pod dvoma jamkami
sprostredkovaným etruským a trácko-skýtskym kultúrnym
sa nachádzajú dva horizontálne plytké žliabky, medzi ktorými
okruhom.6 V umeleckom remesle najstarších Keltov je veľmi
je v dvoch radoch vpichovaná výzdoba. Na vnútornom okraji
charakteristické, že prostredníctvom svojich výrobkov
zobrazovali priam fantastické ornamenty, mýtické bytosti,
šálky pod býčou hlavou sa nachádza osem malých plytkých
ktoré odzrkadľovali ich náboženské predstavy. Prejavovalo
jamiek, ktoré vytvárajú dnes už nezreteľný obrazec. Na
sa to predovšetkým v podobe výroby tzv. maskovitých spôn.
vonkajšej strane ucha je výzdoba v podobe trojice a dvojice
Najnovšie vyhodnotenia pôvodu tohto predmetu sú aj po
priečnych žliabkov umiestnených nad sebou, pod ktorými sa
takmer osemdesiatich rokoch od jej objavenia nejasné. Nie
nachádza dvojica priečnych jemných rýh. Na koreni ucha je
je určené, kde bola platnička vyrobená. Myslíme tým, či
výzdoba v podobe dvoch rovnobežných prehnutých žliabkov,
skutočne išlo o vplyvy Orientu a Skýtov, ako píše L. Zachar.7
medzi ktorými sú vkolkované trojuholníky vytvárajúce vzor
Pravdepodobnejšia je možnosť, keďže existuje iba niekoľko
tzv. vlčích zubov. Pod spodným žliabkom na koreni ucha sa
podobných stvárnení ľudských hláv z tohto obdobia, že
nachádzajú tri trojice jamiek (obr. 1: 1b). Na pleciach šálky
ide skôr o vplyv Etruskov. Motívy boli pretvárané v ranom
je vkolkovaná výzdoba v podobe trojice koncentrických
období keltskej civilizácie v západnej Európe a dostávali
zdvojených krúžkov (obr. 1: 1a).
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Šálka číslo dva je vymodelovaná bez pomoci hrnčiarskeho kruhu a jej ucho je z vnútornej strany vymodelované
do podoby býčích protómov (obr. 1: 2a – 2d). Na vnútornej
strane ucha nad ústím nádoby je zdobená vyhladeným
motívom kríža alebo písmena X, ktorého ramená tvoria dva
žliabky. Tento vzor je kombinovaný výzdobou v podobe
ôsmich vkolkovaných krúžkov (obr. 1: 2c). Vonkajšia strana
okrajov je nezdobená (obr. 1: 2b). Na vnútornej strane
šálky, na jej dne, sa nachádza omphalos (krúžok v tvare
pupka) lemovaný plytkým žliabkom. Omphalos obkolesuje
v súčasnej dobe už nezreteľná výzdoba, zložená z jemne
vyhladených polmesiačikov, kombinovaná s vkolkovanými
zdvojenými krúžkami, ktorú je možné rekonštruovať aspoň
teoreticky, keďže o Keltoch je známe, že používali kružidlo
a jeho pomocou dosahovali symetrické výzdobné ornamenty
(obr. 1: 2d).
V súčasnosti známe lokality z tohto najstaršieho úseku
mladšej železnej doby – laténskej, ktorej trvanie je ohraničené približne druhou polovicou 5. storočia až prvou štvrtinou
4. storočia pred n. l. (stupeň LTA), nám bolo donedávna
známe predovšetkým z preskúmaných kostrových
pohrebísk včasnej laténskej doby v Stupave. K známym
lokalitám z tohto obdobia okrem Stupavy patria
pohrebiská v Bučanoch12 a vo Veľkom Grobe.13 Okrem
pohrebísk z tohto obdobia poznáme iba niekoľko čiastočne
preskúmaných nížinných osád. Ide predovšetkým
o včasnolaténske osídlenie v neďalekej Bratislave-Dúbravke,
v polohe Veľká lúka,14 ako aj z Trnavy, z polohy Horné Pole.15
Najvýznamnejším sídliskom je výšinné hradisko v polohe
Slepý vrch v katastri obce Horné Orešany.16 Ide o centrálnu
opevnenú polohu s množstvom dokladov včasnolaténskeho
umeleckého štýlu a militárií zo stupňa LTA, ktorý sa uplatňoval
predovšetkým v používaní rôznych fantastických motívov
z ranej keltskej mytológie. Prejavovalo sa to predovšetkým
na výzdobe už spomínaných tzv. maskovitých spôn a na
používaní tejto vyvinutej formy dekorácie predovšetkým
na kovových výrobkoch. V tomto prípade môžeme aspoň
podľa doteraz známych poznatkov predpokladať, že išlo
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5. Neskorolaténska nádoba typu Bol Roanne z Novej ulice č. 24.
Kresba: Radoslav Čambal.
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3
2. Včasnolaténska bronzová opasková zápona s plastickou ľudskou
hlavou (1, 2) a rytou výzdobou v podobe grifov (3) z porušeného
včasnolaténskeho pohrebiska pri stavbe cementárne v Stupave.
Foto: Radoslav Čambal; kresba zápony podľa: Filip 1956, obr. 79: 2;
kresba grifov podľa: Megaw 2011, fig. 3: b.

o najvysunutejšiu enklávu včasnolaténskeho osídlenia východným smerom.17
Včasnolaténske osídlenie sa teda koncentruje
predovšetkým v najzápadnejšej časti juhozápadného
Slovenska, v blízkom okolí Bratislavy a pod úpätiami Malých
Karpát.
Je veľmi pravdepodobné, že prvé prichádzajúce
skupiny Keltov v druhej polovici 5. storočia pred n. l. sa
v priestore juhozápadného Slovenska stretli alebo dostali
do kontaktu s tu prežívajúcim domácim neskorohalštatským
obyvateľstvom, ako aj s nositeľmi kultúry Vekerzug, ktorými
boli nomádske etniká blízke Skýtom. Predpokladáme,
že časť obyvateľstva vekerzugskej kultúry Kelti z tohto
priestoru vojensky vytlačili. Vo včasnolaténskom období
sa ešte stále prejavuje vplyv neskorohalštatských tradícií
predovšetkým na keramike, kde sú na uchách vymodelované
už spomínané býčie rohy. Keramika sa v laténskej dobe už
vyrába na hrnčiarskom kruhu, ale objavuje sa aj keramika
vyrábaná bez jeho pomoci, prípadne iba obtáčaná na kruhu.
Domnievame sa, že aj napriek novým včasnolaténskym
lokalitám bolo osídlenie v stredodunajskom priestore
Slovenska skôr sporadické a v najstaršom období nedošlo
k výraznému prílevu nového keltského obyvateľstva.
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6. Neskorolaténske misy esovitej profilácie z Novej ulice č. 24. Kresba: Radoslav Čambal.

Zdá sa, že keltské osídlenie Stupavy sa po období včasnej
laténskej doby vytráca. Keltmi boli však osídľované susediace časti a oblasti Záhoria. Najznámejším je keltské hradisko
v Plaveckom Podhradí – Pohanská,18 nížinné osady v Kútoch,
v polohe Čepangát,19 ako aj preskúmaná osada v Studienke,
kde sa predpokladá spracovávanie bahenných rúd bohatých
na železo. Najnovšie poznáme aj osadu v Zohore.20 Všeobecne
je známe, že Kelti boli majstrami v spracovávaní železa
a v zhotovovaní železných výrobkov. Čierne remeslo, resp.
kováčska výroba bola sústredená práve na vrchu Pohanská,
odkiaľ je známych niekoľko hromadných nálezov – depotov
železných predmetov remeselníckeho charakteru. Ďalšie
stopy po Keltoch sa v Stupave objavujú v období 2. až 1.
storočia pred n. l. v dobe, ktorá je označovaná ako neskorá
laténska doba (125 pred n. l. – 0). Poznáme aj keltský kmeň
Bójov, ktorý v tomto čase obýval územie juhozápadného
Slovenska. Ich pôvodné sídla v Hercýnskom lese sa na
základe antických správ starogréckeho historika Strabóna
v jeho diele Geographica predpokladajú v dnešnom
severnom Taliansku, odkiaľ sa na začiatku 2. storočia pred
n. l. (po roku 190 pred n. l., po porážke Rimanmi) presídlili
do strednej Európy s centrom na území dnešných Čiech
a do stredného Podunajska. Z územia Čiech sa v prvej tretine
1. storočia pred n. l. presúva časť Bójov na juhozápadné
Slovensko a svoje centrum – oppidum – zakladajú na
neďalekom území dnešnej Bratislavy, predovšetkým jej
Starého Mesta s akropolou na bratislavskom hradnom
vrchu.21 Oppidum môžeme označiť ako opevnenú
aglomeráciu mestského charakteru, bolo predovšetkým
hospodárskym, správnym a náboženským centrom
keltského kmeňa. Koncentrovala sa tu remeselnícka
výroba (kovolejárstvo, razba mincí, hrnčiarstvo)
a bratislavské oppidum bolo aj významným obchodným
centrom. Okrem rôznych vynálezov, ktoré zaviedli do
života Kelti (napr. kosa, žarnov, hrnčiarsky kruh) razia aj
prvé mince. Zo starších prameňov zo Stupavy pochádza
informácia o náleze zlatej 1/3 mince typu Athéna Alkis,22
ako aj správa o nálezoch mincí typu Biatec,23 ktoré sa
razili v priestore bratislavského oppida v 1. storočí pred
n. l. Akademik Jan Filip vo svojom veľkom diele Keltové ve



střední Evropě uvádza zaujímavú informáciu, že zo Stupavy
pochádza aj nález 25 strieborných mincí, s hmotnosťou 2,34
– 1,67 g.24 Pravdepodobne ide o mince typu Simmering,
rozšírené predovšetkým na juhozápadnom Slovensku
(Bratislava a okolie) a v Dolnom Rakúsku. Na niektorých
z nich je podľa J. Filipa vyrazený motív vavrínového venca,
typický pre mince simerinského typu, ako aj čiastočná
legenda NONNOS a na druhej strane mincí je vyrazený
koník.25 Bližšie nálezové okolnosti objavu pokladov
biatecov a mincí simerinského typu sú však neznáme.
Časť nálezu sa dostala do zbierok Slovenského národného

4. Profesor Jan Eisner, zakladateľ slovenskej archeológie
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múzea v Bratislave.26 Doklad keltského osídlenia je
z posledných rokov známy aj z novších archeologických
výskumov, ktoré uskutočňovali pracovníci Slovenského
národného múzea v Bratislave pod vedením Vladimíra
Turčana. Nálezy keltských črepov pochádzajú zo
systematického výskumu rímskej stanice na vrchu Úboč,27
ako aj z Novej ulice č. 24, kde boli nájdené fragmenty
neskorolaténskych nádob v podobe guľovitej misy
typu Bol Roanne (obr. 5: 1) a črepov z mís esovitej
profilácie (obr. 6: 1 – 2), ktoré majú svoje analógie
v keramike z bratislavského oppida.28 Ide však pravdepodobne o sporadické osídlenie, aspoň tak to naznačuje
súčasný stav našich vedomostí.
Koniec keltského panstva na juhozápadnom Slovensku
zapríčinil na jednej strane vojenský konflikt s kráľom
Burebistom a jeho Dákmi. Medzi Bójmi a Dákmi došlo
niekedy okolo polovice 1. storočia pred. n. l. k veľkej bitke.

Bójske kmene a ich spojenci Tauriskovia boli porazení a táto,
zdá sa pre antický svet dôležitá udalosť, ostala v antických
prameňoch, konkrétne u Strabóna (dielo Geographica)
ako aj u rímskeho prírodovedca Plínia Staršieho (dielo
Naturalis Historia) zachovaná v podobe správy o Bójskej
púšti (Deserta Boiorum). Plínius ju lokalizuje do Panónie.
Ku koncu bójskej moci na strednom Dunaji potom prispeli
aj medzikmeňové spory so susednými Norikmi (Regnum
Noricum) sídliacimi na území dnešného Rakúska
v poslednej tretine 1. storočia pred n. l., keď, zdá sa, práve
Norikovia na krátke obdobie preberajú vládu nad týmto
územím. Po zlome letopočtu prichádzajú na sídelné miesta
Keltov zo západu a severu Germáni a táto oblasť sa dostáva
do sféry záujmu a silného vplyvu rastúcej moci Rímskej
ríše. Dokladom toho je barbarské osídlenie Stupavy
v podobe osád, žiarového pohrebiska, ako aj vybudovanie
rímskej stanice na vrchu Úboč.29
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GERMÁNSKE POHREBISKO
V STUPAVE
Vladimír Turčan

Je všeobecne známe, že stupavský región bol husto
osídlený už v rímskej dobe. Krajine dominoval stavebný
komplex vybudovaný antickými stavebnými technológiami
v polohe Kopec na juhovýchodnom okraji dnešnej zástavby.
Hoci Rimania kontrolovali len územie južne od Dunaja, zo
strategických dôvodov sa v západnej časti Bratislavskej
brány snažili získať pod kontrolu miestne germánske
obyvateľstvo. Z priestoru sútoku Dunaja s Moravou sem
totižto smerovala tzv. Jantárová cesta, obchodná magistrála
európskeho významu, ktorá spájala Pobaltie s Jadranom.
Monitorovanie situácie však bolo pre Rimanov dôležité
nielen z obchodného, ale aj vojenského a politického
hľadiska. Z „obchodne“ výhodnej pozície regiónu profitovali
tiež miestne germánske veľmožské rody. Dokazujú to
predovšetkým nájdené bohaté kniežacie kostrové hroby
v katastri dnešných obcí Zohor a Vysoká pri Morave. Hroby
obsahovali okrem domácich výrobkov (keramika) aj antické
importy – bronzové a strieborné nádoby, šperky, sklo a pod.1
Zo Stupavy však podobná lokalita doposiaľ nebola známa.
Vďaka archeologickým prieskumom a výskumom sa vedelo,
že tu stáli minimálne štyri osady domáceho germánskeho
obyvateľstva, avšak hrobové nálezy z tohto obdobia

Lokalizácia pohrebiska na mape súčasnej zástavby Stupavy



neboli známe. Situácia sa zmenila až vďaka záchrannému
archeologickému výskumu realizovanému pracovníkmi
SNM-Archeologického múzea na stavbe hotela Eminent
v centre Stupavy, na mieste pôvodnej staršej budovy, známej
ako Stará pošta. Počas hĺbenia jamy pre hotelové garáže
v priestore bývalého dvora bolo odkrytých niekoľko desiatok
zahĺbených jám rozličnej hĺbky a veľkosti, zväčša novovekých,
a pre poznanie minulosti Stupavy teda nezaujímavých.2
V štyroch prípadoch to ale bolo presne naopak. Už
pri prvom pohľade bolo zrejmé, že ide o hrobové jamy so
žiarovými pohrebmi, pri ktorých boli spálené pozostatky
mŕtvych uložené do hlinených urien. Vzhľadom na
spomenuté archeologicky doložené husté germánske
osídlenie v stupavskom regióne sú štyri hroby skutočne
malá vzorka. Ide však vôbec o prvé funerálne nálezy
z rímskej doby a pre poznanie najstarších dejín Stupavy
sú preto veľmi dôležité. Vzdialenosť medzi hrobmi bola
3 – 6 m (poznáme pohrebiská, kde to je až 30 m). Z prvých
dvoch pohrebov sa síce zachovali iba spodné časti hlinených
nádob, teda vlastne len dná urien, ďalšie dva hroby však boli
archeologicky atraktívnejšie.
Ďalší hrob, označený ako 3/07, bol síce už v rímskej
dobe narušený vykrádačmi (v praveku bežný, niekedy
až kultový jav) a celý jeho obsah dôkladne a evidentne
nepietne prehádzaný, ale obsah bol prekvapujúco zaujímavý.
Pozornosť vyvolala samotná hrobová jama. Už pri začistení
sa javila ako pomerne rozsiahly útvar s rozmermi 220 x 130
cm. Uvažovalo sa dokonca, či nejde o sídliskový objekt. Počas
výskumu sa však zistilo, že pôvodná jama zrejme kruhového
tvaru bola menšia – jej zväčšenie spôsobil dodatočný zosuv
štrkovej zeminy, do ktorej bol hrob zapustený. Nepodarilo
sa teda zachytiť obrysy hrobovej jamy – tým archeológovia
prišli o dôležitý detail. Hrobová jama však bola na
germánske pohreby extrémne hlboká, dno sa nachádzalo
minimálne 180 cm od povrchu. V tejto dobe bývali nebožtíci
štandardne zahrabaní len niekoľko desiatok centimetrov pod
zemou. Unikátnosť nálezu zvýrazňoval aj fakt, že zatiaľ čo
v spodnej časti hrobovej jamy boli medzi črepmi a kúskami
bronzu roztrúsené zvyšky spálených ľudských kostičiek,
v hornej polovici sa nachádzali rozhádzané celé ľudské kosti
pochádzajúce teda z iného, nespáleného jedinca. Mohlo by ísť
o dvojhrob, pričom obaja pochovaní patrili evidentne k vyššej
spoločenskej vrstve, možno dokonca do miestnej kniežacej
rodiny. Nasvedčovala tomu nielen nezvykle hlboká hrobová
jama, ale aj inhumačný pohrebný rítus u nespáleného jedinca,
nájdeného v hornej časti. U Germánov bolo pochovanie
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nespáleného tela „privilégiom“
príslušníkov kniežacích rodov, ako
to dokazujú spomenuté nálezy
z neďalekých obcí Zohor a Vysoká
pri Morave. Ich počet nepresahoval
5 % pochovaných. Nie je vylúčené, že
nájdená kostra patrí pochovanému
z neidentifikovaného neďalekého
hrobu, ktorý bol tiež vykradnutý
a zlodeji pri hĺbení šachty prehodili
ostatky inhumačne uloženého človeka do vedľajšieho, tiež vykrádaného
hrobu.
Pôvodne bol hrob zrejme
určený pre spáleného mŕtveho.
Na dne jamy sa dokonca zistila
tenká, len dvojcentimetrová čierna Skúmaná plocha s vyznačenými hrobmi
sypká vrstvička, možno pozostatky
dreveného podstavca, azda aj potiahnutého drahocennou
ľudských kostí. Pri okraji nádoby sa objavil pozdĺžny
látkou, na ktorej bola urna postavená. Ako urnu bolo možné
hnedočierny fľak, ktorý signalizoval železný skorodovaný
identifikovať čiernu hlinenú nádobu s lešteným povrchom
predmet. Po jeho opatrnom vybratí bola ihneď zabezpečená
neobvyklého tvaru etážovitej profilácie – pre hrnčiarov, ktorí
röntgenová snímka, ktorá ukázala, že ide o železný nožík.
nepoužívali hrnčiarsky kruh išlo doslova o „majstrovský“
V laboratóriu kovov bol predmet očistený od povrchovej
kus.3 Ale aj ostatný inventár nájdený v hrobe dokazoval
hrdze, stabilizovalo sa jeho jadro a artefakt sa reštauroval.
bohatstvo rodiny, do ktorej pochovaný patril. K ceste na druhý
Výsledkom bol nožík jednoduchého tvaru s odsadeným
svet mu pozostalí venovali niekoľko luxusných predmetov
tŕňom, aké sa v rímskej dobe bežne vyrábali.
dovezených z rímskeho Impéria. Spálené kúsky bronzoviny
Viac úsilia si vyžiadala záchrana sklenej misky. Keďže
(boli teda uložené na hranici s telom zosnulého) signalizujú,
do hrobu bola položená tak, že vnútrajškom smerovala
že súčasťou výbavy pochovaného bola aj bronzová nádoba. Jej
k urne, po jej vybratí sa odhalila práve táto vnútorná strana,
tvar či veľkosť sa už však nepodarilo zistiť. Úplným unikátom
ktorá musela byť ošetrená ako prvá. V prvej fáze boli jemne
však bola časť sklenej nádoby, tzv. millefiori, vyrábanej
pomocou vaty a destilovanej vody odstránené všetky prímesi
v špecializovaných italských dielňach z farebných sklených
z povrchu misky. Po dočistení povrchu boli drobné sklené
valčekov veľmi zložitou technológiou. O jej cene v domácom
fragmenty spevnené fixačnými nátermi a nakoniec bola na
„barbarskom“ prostredí hovorí fakt, že do hrobu sa dostala
povrch naliata spevňovacia tekutá hmota, ktorá sa na sklo
len časť nádoby – aj tento črep mal teda svoju symbolickú
prilepila a zároveň po stuhnutí zachovala pôvodný tvar misky
hodnotu. V zásype hrobu nechýbali ani črepy lesklej červenej
(išlo o takú tenkú vrstvičku, že dnes je takmer neviditeľná).
keramiky zvanej terra sigillata, dovážanej na stredodunajské
Pozornosť sa venovala aj samotnému obsahu urny, teda
trhy z Itálie a Galie. Žiaľ, ako už bolo uvedené, z nálezovej
spáleným kostičkám pochovaného jedinca. Obsah urny bol
situácie hrobu vyplýva, že nevieme určiť, komu z pochovaných
vyberaný postupne, preplachovaný v sitku, aby sa odstránila
patril uvedený sprievodný inventár.
zemina bez poškodenia antropologického materiálu. Vďaka
Posledný hrob, označený ako 4/07, bol síce výbavou
neporovnateľne skromnejší, avšak zachoval sa nedotknutý
a pre potenciálne poznatky zaujímavejší. Objavený bol
v profile bagrovanej jamy v pomerne veľkej výške. Bola to
vlastne hlinená urna so spálenými pozostatkami zosnulého.
Po jej vybratí sa zistilo, že v malej hrobovej jame sa okrem
urny nachádzala aj časť sklenej misky, ktorá sa síce zachovala
kompaktná, ale úplne rozdrobená na malé mozaikové
kúsky – nález držal spolu len vďaka tomu, že ho „oblepila“
okolitá zemina. Miska bola preto vybratá in situ, to znamená
aj s okolitou hlinou. Takto vzniknutý blok bol prenesený
do reštaurátorskej dielne SNM-Archeologického múzea
v Bratislave. Sem putovala aj urna s obsahom. Zatiaľ čo sklená
miska odpočívala v depozitári, aby zemina vyschla a nález
sa priebežne reštaurátorskými prípravkami stabilizoval,
pozornosť sa venovala urne so spálenými ľudskými
pozostatkami. Detektorom sa zistilo, že v hornej výplni urny
sa nachádza železný predmet. V prvej fáze bola preto opatrne
Fragment sklenej vázy typu millefiori
uvoľnená horná asi 5 cm hrubá vrstvička zeminy a spálených
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Urna z hrobu č. 4/07

Sklená miska po skončení reštaurátorských prác

tomu sa podarilo separovať napríklad aj časti lebečných kostí;
v niektorých prípadoch to dokonca umožnilo zložiť väčšie
fragmenty.
Pre artefakty z hrobov (sklo, terra sigillata, bronzová
spona z hrobu 3) bolo možné nájsť početné analógie priamo
v nálezoch z antickej oblasti. Na ich základe je pohrebisko
Germánov v Stupave datované do 3. storočia n. l., teda do
obdobia rozkvetu Impéria. V tomto čase bol medzi Rímskou
ríšou a barbarikom intenzívny obchod, čoho výsledkom
je zrejme aj zloženie pohrebného inventára skúmaného
pohrebiska.
Pozostatky ľudských kostí z pohrebiska preskúmala
popredná slovenská odborníčka A. Šefčáková zo SNM-Prírodovedného múzea. Podľa jej analýzy boli telesné
pozostatky zosnulých spálené pri teplote 550 oC, u jedinca
z hrobu č. 1 až pri 800 oC. Na spálených kostičkách po kremácii
sfarbených do biela až siva, sú viditeľné priečne aj pozdĺžne
praskliny, čiže doklad toho, že pri spaľovaní boli obalené
mäkkým tkanivom (t. j. svalstvom). Ako už bolo uvedené,
z prvých dvoch hrobov sa zachovalo len málo pozostatkov.
Z nich bolo možné určiť len toľko, že v prvej urne bola
pochovaná dospelá osoba, v druhej zrejme nedospelá.
V hrobe č. 3, ktorého zásyp obsahoval spálené aj nespálené
kosti, patrili pozostatky prejdené žiarom dospelej osobe

a nespopolnené dospelému mužovi asi 170 cm vysokému
(v rímskej dobe išlo o mimoriadnu vysokého človeka).
Z antropologického i etnografického hľadiska bol
mimoriadne zaujímavý štvrtý hrob. Nielen tým, že ako jediný
bol neporušený, ale aj zistením, že v urne obsahujúcej spolu
1 253 g spálených kostičiek boli pochovaní dvaja jedinci
– pravdepodobne dospelá žena a nedospelý jedinec. Takýto
jav nie je vo funerálnych nálezoch z rímskej doby obvyklý.
Je otázne, čo sa za kombináciou dospelá žena – nedospelý
jedinec skrýva. Môže ísť o rodinný vzťah alebo spoločenskú
väzbu. Je však pravdepodobné, že obaja pochovaní jedinci
aj spolu zomreli, možno pri nejakej fatálnej udalosti (požiar
obydlia, udusenie, utopenie). To sa už však dostávame na pôdu
dedukcií až fantázie. Podobné otázky možno, samozrejme,
vysloviť aj v súvislosti s tretím germánskym hrobom, v ktorom
sa dokonca našli spálené i nespálené kosti. Keďže bol hrob ešte
v rímskej dobe vykradnutý a jeho obsah prehádzaný, resp.
premiestnený, sú podobné úvahy bez dostatočných opôr.
Zo slovenského územia poznáme germánske pohrebiská
s desiatkami hrobov (Sládkovičovo, Abrahám, Kostolná
pri Dunaji). Šesť pochovaných, identifikovaných v štyroch
hroboch na mieste, kde dnes stojí hotel Eminent, sú síce len
malou vzorkou z populácie Germánov žijúcich počas rímskej
doby v regióne dnešnej Stupavy a vzhľadom na zastavanosť
okolitej plochy zrejme ani nebude v budúcnosti rozšírená,
sú však prvým funerálnym dokladom z tejto oblasti. Ako
dokazuje inventár nájdený v hroboch, miestna germánska
šľachta nebola v tom čase chudobná. Ich prosperitu možno
dať do súvisu s existenciou rímskeho stavebného komplexu
v polohe Kopec, okolo ktorého sa sústreďovalo osídlenie aj
obchodné aktivity domorodcov.

Poznámky
1

2
3

Nôž po vybratí z urny
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Kraskovská, Ľ.: Hroby z doby rímskej v Zohore. Slovenská archeológia
7, 1959, s. 99 – 143; Kolník, T.: Germánske hroby zo staršej doby rímskej
zo Zohora, Žlkoviec a Kostolnej pri Dunaji. Slovenská archeológia 7,
1959, s. 144 – 162.
Výsledky výskumu nie sú zatiaľ publikované.
Jediný známy exemplár zo Slovenska pochádza zo sídliska v Branči,
okr. Nitra: Kolník, T. – Varsik, V. – Vladár, J.: Branč. Germánska osada
z 2. až 4. storočia. Nitra 2007, s. 364.
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STUPAVA
NA STARÝCH MAPÁCH
Ivan Mrva

Mimoriadne cenným zdrojom historických informácií
do mamutoviny bola nájdená začiatkom šesťdesiatych rokov
sú staré mapy. Z nich sa dozvedáme o prírodných pomeroch
minulého storočia na archeologickom nálezisku neďaleko
skúmaného regiónu v predindustriálnom období. Na starých
Dolných Věstoníc na južnej Morave, odkiaľ pochádza aj
mapách si môžeme poľahky overiť ako tiekli vodné toky,
známa soška Venuše. Znázorňuje dolný tok rieky Dyje.
zistiť rozsah ich inundačného pásma, možno zistiť, kde boli
I keď táto prehistorická mapa je predmetom diskusií a nie
močiare, jazerá, rybníky. Netreba azda pripomínať, aké sú to
všetci bádatelia ju interpretujú rovnako, nás môže len tešiť,
dôležité a cenné informácie aj pre dnešok, najmä v súvislosti
že v oblasti prehistorickej kartografickej tvorby má dolné
s intenzívnou urbanizáciou. Z máp sa tiež dozvieme údaje
Pomoravie, kam patrí aj Stupava, svetové prvenstvo.
o cestnej sieti v dávnejšej minulosti, o pôvodnej vegetácii,
Kartografia sa od týchto pradávnych čias postupne
rozsahu lesov, pastvísk, záhrad a vinohradov. To sú aj
vyvíjala a svoj prvý vrchol dosiahla v antickom Grécku.
v súčasnosti mnohostranne využiteľné informácie.
Najvýznamnejším geografom a kartografom bol Klaudios
Z hľadiska identifikácie pôvodnej zástavby, pôdorysu
Ptolemaios (90 – 168). Jeho dielo Geografia používali
budov, ich majiteľov, parciel, pozemkov a ich vlastníkov,
moreplavci ešte na konci 15. storočia. Na Ptolemaiovej mape
sú nepostrádateľné najmä katastrálne mapy spolu
sa zo slovenského územia nachádzalo viacero údajov. Okrem
s pozemkovoknižnými operátmi. Umožňujú nielen podrobné
Dunaja tu boli naznačené aj Karpaty, ktoré autor rozdelil na
skúmanie intravilánov a extravilánov každej obce, ale aj
Sarmatské (Sarmatika oré) a Karpatské pohorie (Karpathés
rekonštrukciu vlastníctva pôdy či jednotlivých parciel. Dnes
oros). Na sever od Dunaja znamenal viacero obchodných
už zabudnuté a zaniknuté chotárne názvy, ktoré tieto mapy
staníc, ale určiť ich súčasnú polohu nie je jednoduché.
zachytávajú, sú zároveň dôležitým, i keď doposiaľ málo
Ptolemaiom udávané zemepisné súradnice sa dnes len ťažko
využívaným prameňom histórie, jazykovedy, etnológie
lokalizujú. Tak je to napríklad aj s osadou Laukaristos, ktorá
a návodom pre archeológov pri výskume osídlení chotára.
je bádateľmi považovaná za Trenčín. Podľa Ptolemaiových
Staré mapy a plány teda nie sú len historickým prameňom
súradníc by však mala ležať niekde v Sliezsku.
na lepšie poznanie minulosti, ale
skrývajú v sebe významný potenciál
ekonomického i enviromentálneho prínosu pre každé sídlo.
V neposlednom rade majú význam
aj kultúrno-propagačný. Veď koľko
je miest na svete, ktoré sa môžu
pochváliť tým, že boli zakreslené do
mapy už začiatkom 16. storočia, keď
sa novoveká kartografia iba rodila?
S trochou hrdosti môžeme povedať,
že Stupava medzi ne patrí.
Kedy vznikla prvá mapa, či
skôr prvý primitívny nákres nášho
územia, nemožno jednoznačne
určiť. V tejto súvislosti je potrebné
konštatovať, že prvé prehistorické
mapy sú oveľa staršie ako najstaršie
písomné pamiatky. Kým písmo je staré
asi päť tisíc rokov, najstaršie mapy
vznikli oveľa skôr. Vek tzv. Pavlovskej
mapy bol rádiokarbónovou metódou
určený na 24 800 rokov. Mapa vyrytá
Ptolemaiova mapa sveta, vydanie z roku 1482
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V nasledujúcich storočiach zaznamenala geografia
a mapové zobrazovanie – teda kartografia – úpadok, keďže
obzor stredovekého človeka sa v porovnaní s antikou zmenšil.
Situácia sa zmenila až v 15. storočí, keď objavné plavby
a vynález kníhtlače znamenali nové impulzy pre rozvoj
kartografie. Z iniciatívy ostrihomského arcibiskupa Tomáša
Bakača (Bakóca, Bakócz) vznikla prvá doposiaľ zachovaná
podrobná mapa Uhorska, ktorá má mimoriadny význam pre
kartografickú tvorbu v 16. a 17. storočí. Za jej autora sa dlhý
čas považoval kanonik talianskeho pôvodu Lazar Rosetti.
Podľa najnovších zistení bol autorom tejto najstaršej mapy
Lazar Rožeň, ostrihomský kanonik pochádzajúci z Rožňových
Mitíc v Trenčianskej stolici, rodom i materinským jazykom
Slovák. Jeho slovenský pôvod potvrdzuje aj množstvo
zemepisných názvov sídiel v slovenskom jazyku.
Mapovanie a zbieranie podkladov trvalo viac ako 10 rokov.
Bola to na ten čas veľmi náročná práca, lebo územie, ktoré Lazar
Rožeň na svojej mape zachytil, má plochu 350 tisíc km2. Dielo
bolo dokončené v roku 1513, ale nebolo vytlačené. Rukopis
mapy sa zachoval v pozostalosti arcibiskupa Bakača, ktorý
zomrel roku 1521. Krátko potom sa dostal do rúk nemeckých
humanistov Johanna Spiesshammera, známeho pod humanistickým menom Cuspinianus, a Georga Tannstettera.
Tannstetter bol lekárom, astronómom a matematikom a venoval sa aj kartografii. Spolu s Cuspinianom urobili do mapy
niekoľko zásahov a aktualizovali jej údaje. Po takejto úprave
ju odovzdali na vytlačenie Petrovi Bienewitzovi-Apianovi.
V jeho tlačiarenskej dielni v Ingolstadte vytlačili neveľký počet
exemplárov tohto diela.

Stupava na Lazarovej mape

12

Mapa má rozmery 55 x 78,5 cm a vďaka dokonalému
drevorezu sa do nej mohla zakresliť veľmi podrobná situácia.
Jediný dodnes zachovaný exemplár známy ako Lazarova
mapa má dlhý latinský názov.1 Zobrazuje územie od Viedne
až po tzv. Trajánov most pri meste Turnu Severin v dnešnom
Rumunsku a od Východných Beskýd až po pobrežie Dalmácie.
Je zvláštne, že záhorské časti Bratislavskej a Nitrianskej stolice
na mape nie sú zobrazené. Západná hranica Uhorska akoby
prebiehala po hrebeni Malých Karpát a nie po toku Moravy.
A tak na mape nenájdeme také významné sídla, akými
v tom čase boli Skalica či Holíč. Zato však autori zo Záhoria
vytiahli ako jedinú Stupavu a s názvom Stupaw ju umiestnili
na východnú stranu Malých Karpát, pričom pomenovanie
mestečka je otočené takmer dolu hlavou. Inak je poloha
Stupavy na mape v podstate správna, keďže je položená
severovýchodne od Bratislavy a severne od Devína (Tebin).
Z ďalších sídiel je tu Bratislava (Posonium a Prespurg),
Marchegg (Marcheck), Svätý Jur (S. Georg), Rača (Retze),
Pezinok (Pezink), Ružindol (Rosinde), Čataj (Czatoi)
i Červený Kameň (názov skomolený v tlačiarni Tzrekamen).
Trnava (Tirna) podobne ako Bratislava (Posonium
i Prespurg) sú zakreslené tučnými písmenami, čím sa zdôraznil ich význam. Reťaz malokarpatských hôr je dobre
zvýraznená a v kopcoch sú viaceré hrady, avšak väčšinou bez
udania názvu.
Z topografického hľadiska je na mape viac ako 900
miestnych názvov, z čoho na územie dnešného Slovenska
pripadá rovných 260. Pôvod autora mapy potvrdzujú
aj slovenské zemepisné názvy, niekedy však skomolené
nemeckými redaktormi a rytcami. Stupave (Stupaw) práve
preto vypadlo koncové -a. Je však nutné zdôrazniť, že
v slovenskom tvare na neskorších kartografických dielach ju
nájdeme v nemeckom variante ako Stampfen, alebo po maďarsky Stomffa. To isté platí aj o mnohých iných toponymiách
zo slovenského územia. Lazarova mapa nemá zemepisnú sieť
a nie sú na nej vyznačené zemepisné súradnice. Mierka je udaná
úsekom 80 nemeckých míľ (asi 650 km), ktorý je na mape dlhý
541 mm. V ľavej dolnej časti je zobrazené i odpichovadlo roztvorené na dĺžku 15 míľ, teda na jeden šírkový stupeň. V metrickej
sústave je mierka mapy v pomere 1 : 1093 000. Obraz Uhorska je
na Lazarovej mape pootočený o viac ako o 45° doľava. Nevieme,
či táto chyba vznikla už u pôvodcu, u redaktorov mapy, alebo
ju spôsobili v tlačiarni. Napriek tomu to bolo na svoju dobu
dokonalé dielo. Počas 16. storočia slúžila ako podklad k ďalším
mapám, ale potom Lazarova mapa mizne a bola známa už len
z literatúry. Až roku 1896 sa objavil jeden exemplár
a z antikvariátu ho získal zberateľ kníh a rukopisov gróf
Alexander Aponi (Apponyi) a zaradil ju do svojej zbierky. Po
smrti sa Aponiho zbierka dostala do Národnej Sečéniho knižnice
(Országos Széchenyi könyvtár) v Budapešti. Keďže sa Stupava
dostala na prvú mapu Uhorska, z ktorých sa potom tvorili ďalšie
mapy, nájdeme ju na všetkých generálnych mapách Uhorska
domácej alebo aj zahraničnej produkcie v 16. aj 17. storočí.
V súvislosti s vypuknutím dlhej vojny s Turkami v roku
1552 sa ukázalo, že Lazarova mapa vojenským potrebám
nevyhovuje. Preto Ferdinand I. poveril svojho osobného
lekára a historiografa, profesora lekárskej fakulty viedenskej
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Laziova mapa, derivát mapy bez vyznačenia Stupavy

univerzity, Wolfganga Lazia (1514 — 1565), aby vypracoval
novú mapu Uhorska. Tento vychádzal predovšetkým
z Lazarovej mapy. Snažil sa ju však upraviť do správneho
smeru. Podarilo sa mu to iba na jemu známom severozápade
krajiny. Ostatné územia Uhorska však už Lazius prevzal
takmer bez zmeny od Lazara, a tak došlo k skresleniu
geografickej situácie.
Laziova mapa vyšla vo Viedni roku 1556 s názvom Regni
Hungariae descriptio vera. Do konca 16. storočia sa značne
rozšírila. Mapa na viac ako poldruha storočia ovplyvnila
kartografickú tvorbu priestoru Karpatskej kotliny, lebo
sa preberala Laziova deformovaná podoba toku Dunaja
a ďalšie nepresnosti. Vzhľadom na to, že toto územie bolo až
do konca 17. storočia pod kontrolou Turkov, základná chyba
sa odstránila až v 18. storočí. Lazius už na rozdiel od Lazara,
i keď nepresne, zakreslil tok Moravy a Záhorie. Do jeho
južnej časti umiestnil Stupavu pod názvom Stamff.
Tak sa Stupava dostala do svetových atlasov vydávaných
v zahraničí. Pod označením atlas sa ešte v prvej polovici 16.
storočia začali vydávať celé mapové súbory. Zaslúžili sa o to
traja nizozemskí kartografi: Gerhard Mercator (1512 — 1594),
Abraham Ortelius (1527 — 1598) a Gerard de Jode (1515
— 1591). V tej dobe bolo Španielske Nizozemsko (neskoršie
Holandsko) najvýznamnejšou námornou mocnosťou,
a preto sa tu kartografia rýchlo rozvíjala. Mercator vo svojom
krásnom atlase uverejnil aj samostatnú mapu Uhorska
a k tomu aj schematický prehľad najdôležitejších svetských
a cirkevných hodnostárov. V krátkom popise uvádza,
že pri tvorbe mapy vychádzal z Laziovej predlohy. A tak
v Mercatorovom diele nechýba ani Stupava zakreslená ako
Stampff. Je celkom samozrejmé, že nemal možnosť korigovať
chyby Lazia, a tak má polohopis množstvo chýb.
V ďalšom období Stupava nechýba na mapách Uhorska,
či už vydaných samostatne alebo v atlasoch. Tak je tomu
na mape Uhorska od Johna Speeda, ktorá vyšla v Anglicku

roku 1626. Nájdeme ju aj v najvýznamnejšom kartografickom diele
17. storočia, ktorým bol bezpochyby
šesťzväzkový atlas holandského
geografa a vydavateľa Willema
Janszoona Blaeua (1571 — 1638). Tu
je Stupava pod názvom Stompha
zakreslená neďaleko Dunaja medzi
Devínom a Bratislavou. Keďže od
roku 1683 zúrila veľká vojna medzi
Habsburgovcami a Osmanskou
ríšou, európska verejnosť mala
veľký záujem sledovať vojnové
udalosti odohrávajúce sa najmä na
území Uhorska. Preto v roku 1684
vyšla v Norimbergu mapa Uhorska
na 12 listoch s rozmermi 38 x 33
cm, dielo vojenského inžiniera
a kartografa Martina Stiera. Mapa
s nemeckým nadpisom Vermehrte
und verbesserte Landkarten des
Konigreiche Ungarns... (Podrobnejšia a presnejšia mapa kráľovstva Uhorského...) má veľmi
peknú kresbu a na druhom liste nájdeme aj Stupavu pod
názvom Stampffen. Vzhľadom na to, že autor ju umiestnil
na pomerne vysoký kopec, zobrazuje v tomto prípade skôr
Stupavský hrad, teda Pajštún.
Na sklonku 17. storočia sa zmenili politické pomery
v krajine. Turci boli vyhnaní z okupovaných území Uhorska.
Roku 1686 bol oslobodený Budín o tri roky neskôr cisárske

Stupava na mape G. Mercatora
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Stupava na mape W. J. Blaeua

vojská dobyli aj Belehrad. Hoci vojna trvala až do roku 1699,
mohlo sa začať so systematickým zemepisným prieskumom
a korigovaním nepresných údajov najmä v oblastiach,
ktoré poldruha storočia kontrolovali Turci. Touto úlohou
bol poverený bolonský rodák Luigi Ferdinando Marsigli
(1658 — 1744), ktorý po prírodovedných štúdiách vstúpil do
cisárskeho vojska. Venoval sa najmä toku Dunaja, keďže mal
mimoriadny strategický, ale aj ekonomický význam. Merania
vykonával už modernými spôsobmi na rozdiel od svojich
predchodcov. Tí zakresľovali priestor z výšin a vzdialenosti
zisťovali odhadom. Bola to málo presná kartografická práca
a vzhľadom na panujúce pomery aj veľmi nebezpečná
a namáhavá. Marsigli vymeriaval a zakresľoval takmer
dve desaťročia, ale napokon bol z armády prepustený.
Po návrate do Talianska pokračoval v zemepisnej,
kartografickej a vydavateľskej činnosti. Jeho geografické poznatky
sa stali podkladom mnohých
samostatných máp Uhorska vydávaných v západnej Európe.
S povolením kráľovského geografa
vyšla v Paríži roku 1717 francúzska
mapa Uhorska, Sedmohradska, Chorvátska a Slavónska na základe Marsigliho meraní. Má rozmery 61 x 50
cm a v súčasnej mierke 1: 1 336 000.
Mapa je oveľa presnejšia ako
predchádzajúce kartografické diela.
V Marsigliho možnostiach nebolo
odstrániť
všetky
nepresnosti.
Stupavu s maďarským pomenovaním
Stomfa položil síce správne, no hneď
nad ňu umiestnil Blasenstein – teda
Plavecký hrad, potom v severnom
smere nasledujú Pernek a Malacky.
Niektoré toponymá sú preložené do Stupava na mape M. Stiera
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francúzštiny – Moravský Sv. Ján je tu
pod menom S. Jean. Navyše na mape
nájdeme aj jednu pozoruhodnosť:
na strednom Slovensku je pod
francúzskym názvom Liptovskej
stolice (C. De Liptow) umiestnený
nápis aux Slavons, čo je možné
preložiť „podľa Slovákov“, teda po
slovensky. Z mapy sa francúzska
verejnosť mohla dozvedieť, že
v Hornom Uhorsku žijú Slováci
a oni dali stoliciam mená. Marsigliho
pomocníkom pri meracích prácach
bol spočiatku norimberský rodák
Johann Christoph Müller (1673
— 1738), ktorý po jeho vynútenom
odchode pokračoval v započatom
diele. Uhorské stavy ho vyzvali, aby
vypracoval veľkú mapu Uhorska.
Dielo vyšlo tlačou už roku 1709.
Müllerove a Marsigliho spresnenia
sa v priebehu niekoľkých rokov
premietli aj do európskej kartografickej tvorby. Známy
nemecký geograf a kartograf Johann Baptista Homann
vydal v Norimbergu po roku 1718 generálnu mapu Uhorska,
vychádzajúc pritom z Müllera.2 Na tejto prehľadnej mape
figuruje Stupava pod trocha skomoleným názvom Stempha.
Jej poloha vykazuje ešte značnú nepresnosť, rovnako ako
viaceré sídla z okolia. Červený Kameň je zakreslený ďaleko
na východ od Svätého Jura, pri Stupave sa nachádza sídlo
Dteverni, čo je asi skomolený názov Devína.
Skutočný prelom v uhorskej kartografii je spojený
s činnosťou Samuela Mikovíniho (tiež Mikovíny; 1692 — 1750).
Bol všestranným polytechnikom – inžinierom. Najviac času
a tvorivých síl venoval geodézii, architektúre a kartografii.
V roku 1731 ho kráľ Karol III. poveril vypracovať aj mapy stolíc
pre sériu vlastivedných monografií o jednotlivých stoliciach

história
redigovanú Matejom Belom. Mikovíni
si vytvoril vlastný nultý poludník
(meridianus Posoniensis), ktorý
prechádzal severovýchodnou vežou
Bratislavského hradu. S pomocou
trojuholníkovej (trigonometrickej)
siete zmeral vzdialenosti s oveľa
väčšou presnosťou ako jeho
predchodcovia. Meracie stanovištia
mal na Bratislavskom hrade, na
Pustom kostolíku medzi Račou
a Svätým Jurom a na Červenom
Kameni. Vypracoval kvalitné mapy
viacerých stolíc, medzi nimi aj
Bratislavskej. Mapa bola pôvodne
publikovaná v Notíciách Bratislavskej stolice. V nasledujúcich desaťročiach slúžila ako podklad
k viacerým mapovým dielam
identického typu. V roku 1757 bola Stupava na francúzskej mape L. F. Marsigliho
vyhotovená presná kópia Mikovíniho mapy s titulom Comitatus
Rozvoj vied a prírodovedných poznatkov v 18.
Posoniensis Germanis Presburg dicti Delineatio
storočí vytvoril novú spoločenskú situáciu. Vzdelaná časť
Geographica (Zemepisné zobrazenie Bratislavskej stolice
spoločnosti si postupne osvojuje myšlienky osvietenstva, ale
Nemcami nazývanej Presburskej).3 Pozostáva z dvoch listov
aj merkantilistické ekonomické zásady. Zároveň sa zosilnila
s rozmermi 62,5 x 47 a 62,5 x 46 cm. Je značne podrobná, 51
úloha štátu v oblasti hospodárskych a spoločenských
milimetrov na mape je jedna nemecká míľa (7,9 km). S veľkou
vzťahov a prehĺbila sa centralizácia aj byrokratizácia
presnosťou sú zachytené vodné toky, močiare, cestná sieť
štátneho aparátu. Jedným z logických dôsledkov bol rozvoj
a ďalšie prírodno-geografické pomery ako existovali v prvej
kartografie v druhej polovici 18. storočia. V roku 1763 vznikla
polovici 18. storočia. Horské oblasti sú zakreslené novým
v Senci prvá hospodárska škola v Uhorsku. Absolventi
spôsobom – šrafovaním, a nie v minulosti používanými
vyššieho gymnázia sa tu zoznamovali s meračstvom,
kopčekmi. Stupava tu figuruje pod názvom Stompha. Na
mapovaním i rytím do medi. Každoročne školu opustilo 20
mape je zachytená aj obec Mást, ale maďarskou ortografiou
absolventov, schopných produkovať kvalitné kartografické
ako Maaszt, i Borinka (Borostyánko), ale hrad nesie
diela. Aj študenti Banskej akadémie v Banskej Štiavnici,
nemecký názov Ballenstein. V okolí Stupavy sú zakreslené tri
ktorá vznikla v tom istom období, boli zbehlými v geodézii
veľké rybníky. Cestná sieť Mikovíniho mapy iba potvrdzuje,
a kartografii. Preto v poslednej tretine 18. storočia počet
že Stupava bola významnou cestnou križovatkou.
máp rôznych druhov každoročne
vzrastá priam geometricky. Vznikajú
rôzne špeciálne mapy cestnej a poštovej siete. Úsilie o reguláciu riek
a melioráciu pôdy boli príčinou
vzniku značného počtu čiastkových
máp a plánov vodných tokov.
Prevažná väčšina z nich bola
rukopisná, a preto sa zachovali len
jednotlivé exempláre.
Napriek značnému pokroku
chýbali podrobné mapy krajiny
veľkých mierok na vojenské
účely. Tejto úlohy sa ujal Hlavný
ubytovateľský štáb (Generalquartiermeisterstab). Dňa 13. mája 1763
Mária Terézia nariadila podrobné
mapovanie
všetkých
krajín
habsburskej ríše. Mapové práce
v Uhorsku prebiehali od roku 1765,
ale zintenzívnili sa až po nástupe
Stupava na mape J. B. Homanna
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Stupava a okolie na Mikovíniho mape Bratislavskej stolice

Informuje nás aj o tom, že panstvo
si v okolí zriadilo až tri bažantnice,
ktoré v 18. storočí spoločenská
elita rovnako obľubovala ako
súčasná golfové ihriská. Mapa
umožňuje zrekonštruovať prírodné
prostredie, ale i uličnú zástavbu,
cestnú sieť, priebeh vodných tokov
i rozsah močiarov. Na stupavských
Šibeniciach nechýba ani povestná
značka verejného popraviska.
Pri prácach na prvom vojenskom
mapovaní získaval cenné skúsenosti
z geodetických a kartografických
prác aj Ján Lipský (1766 — 1826),
rodák zo Sedličnej neďaleko
Trenčína. Bol absolventom vojenskej
akadémie vo Viedenskom Novom
Meste a okrem účasti na niekoľkých
vojnových výpravách, kde preukázal
odvahu, veliteľské schopnosti, ale aj
slovenské povedomie, sa intenzívne
venoval geografii a kartografii. Lipského najvýznamnejším
dielom je generálna mapa Uhorska na 12 listoch z roku 1805
v súčasnej mierke 1 : 469 472. Bola spracovaná vedeckými
metódami a je dokonale presná. Vyšla v niekoľkých
vydaniach v Uhorsku i v zahraničí. Poslednýkrát ešte roku
1861 už aj s doplnenou železničnou sieťou, čo je dôkazom
jej kvality. Lipský vypracoval k mape aj obsiahly zemepisný
register názvov s 39 500 heslami. Stupava so všetkými
variantmi svojho názvu – slovenským, maďarským aj
nemeckým, je na prvom liste Lipského generálnej mapy.
Prvé vojenské mapovanie i Lipského spresnenia slúžili ako
podklad mnohých máp. V tejto súvislosti treba spomenúť
ojedinelú rukopisnú mapu Stupavského panstva z roku
1810. Vypracoval ju zemepanský inžinier František Gottvald.

Jozefa II. v roku 1780. Výsledkom činnosti početného
vojenského personálu bolo 963 mapových listov, na
ktorých je zachytené celé územie Uhorska. K mapám bolo
vypracovaných 7 zväzkov vojensko-zemepisného opisu.
Z uvedeného počtu mapových listov pripadá na územie
Slovenska 263. Jednotlivé listy majú rozmery 64 x 42 cm
a zachytávajú obdĺžnik so šírkou dvoch míľ (17 km) a výškou
poldruha míle (13 km). Sú majstrovsky farebne spracované
a na svoju dobu aj mimoriadne presné. V súčasnom prepočte
majú mapy mierku 1 : 28 800. Klad mapových lisov je
v stĺpcoch (columnus) prebiehajúcich zo severu na juh.
Miestne názvy na Slovensku sú často uvádzané v troch
jazykoch: slovensky, nemecky, maďarsky. Keďže mapy
boli tajné, bol vyhotovený jeden originál a jedna kópia.
V súčasnosti je prvé vojenské
mapovanie jeden z najvýznamnejších prameňov historickej geografie
pre naše územie. Na západnom
Slovensku sa kartografické práce
vykonali až v rokoch 1782 — 1784.
Stupava aj s okolím je na stĺpci číslo
V. a v piatej sekcii. Západná časť
chotára aj s hradom Pajštún je ale
v šiestom stĺpci a v siedmej sekcii.
List piatej sekcie zachytáva priestor
od rieky Moravy až k západnému
okraju mestečka a od Devínskej
Novej Vsi k Zohoru. Stupava je tu
zaznamenaná ako Stompfa oder
Mark Stampfen, Mást je pod názvom
Máaszt. Mapa poskytuje množstvo
podrobných údajov či už o zástavbe
v intraviláne alebo o jednotlivých
stavbách v extraviláne, ako sú mlyny,
hájovne či rôzne poľné prístrešky. Stupava na mape prvého vojenského mapovania
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Mapa je nemecká, s titulom General
Plan in der Looblichen Pressburger
Geschpanschafft gelegenen und
der Hochgraeflich Leopold Palffyschen Familie erblich zugehorigen
Herschaft Stampfen, aufgenommen von der herschaftlichen
Ingenieur Franz Gottvald 1810. Má
rozmery 58 x 90 cm a celé panstvo
zachytáva v mierke 1 : 28 800. Mapa
je kolorovaná deviatimi farbami,
pričom jednotlivé farebné plochy
označujú dubový, bukový alebo
borovicový les, pasienky, remízky,
polia, lúky, vinohrady, rieky a jazerá, domy a cesty. Pomerne podrobne
popísané chotárne názvy sú cenným
prameňom pre výskum toponymií.
Zachytáva prakticky všetky terénne
objekty ako mlyny, majere, mosty,
Stupava na mape Jána Lipského
rybníky atď.4
Už na začiatku 19. storočia sa
z 24 stĺpca a 43 sekcie zachytil priestor od Mástu po Pernek
začali práce na druhom vojenskom mapovaní. Rakúske
a od Devínskeho Jazera po Limbach. Pohľad na situáciu
cisárstvo súperilo s Napoleonom a na optimálne vedenie
vojny boli potrebné nové mapy. Práce však napredovali
v Stupave potvrdzuje, že bola významným regionálnym
pomaly, lebo ich prerušovali vojnové udalosti a finančná
strediskom, a to nielen preto, že tu stál kaštieľ a pôsobila tu
kríza. Mapovanie celej monarchie bolo úplne dokončené
správa celého Stupavského panstva. V katastri mestečka sa
až v roku 1869. Odstránili sa chyby z predchádzajúceho
nachádzalo viacero majerov, na potoku bola píla a niekoľko
mapovania, ale princíp kladenia mapových listov zostal
mlynov, tehelňa, na hraniciach s obcou Borinka bola ešte
zachovaný, i keď v číslovaní a rozsahu došlo ku zmenám.
v prevádzke aj pracháreň. Zástavba mestečka sa v porovnaní
Použila sa základná mierka z prvého mapovania 1 : 28 800
s rokom 1782 o niečo rozšírila. Murované domy sú
alebo aj 1 : 14 400.
vyznačené červenou farbou, čiernou sú zachytené drevené
stavby. V Stupave ich bolo pomerne veľa, keďže na humnách
Na západnom Slovensku sa meracie a kartografické práce
sedliackych domov nechýbali stodoly. Drevené obytné domy
uskutočnili koncom 30. rokov 19. storočia pod dozorom
v tom čase stáli v jednom rade na ľavej strane cesty smerom
majora von Schonermark. Priestor Stupavy zakresľovali
na Malacky. Po veľkej cholerovej epidémii v roku 1831
nadporučík Sonnenstein a poručík Spilmann. Mapový list
pribudol v západnej časti mestečka
nový cholerový cintorín. Cesty na
Devínske Jazero i do Devínskej Novej
Vsi lemovali stromoradia.
V roku 1848 už dožil feudálny
systém. Zákony prijaté na sneme
v Bratislave v marci 1848 aspoň na
papieri zrovnoprávnili všetkých
občanov nielen v právach, ale aj
povinnostiach. To znamenalo, že
aj dane musel platiť každý, bez
výnimky. Dovtedy totiž šľachta
a cirkev požívali rôzne daňové
privilégiá. Najdôležitejším zdrojom
príjmu štátu sa po roku 1849 stala
pozemková daň, a preto sa začali
presne vymeriavať a evidovať všetky
pozemky a ich vlastníci. Navyše od
roku 1853 sa vykonávali zdĺhavé
komasačné a segregačné práce.
Detail Gottvaldovej mapy stupavského panstva
Voľakedy poddanými i panstvom
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Stupava na mape druhého vojenského mapovania

sa premietla do farebnej škály
mapy, kde sú jednotlivé časti
poľnohospodárskej a lesnej pôdy
odlíšené
siedmimi
odtieňmi.
Prvá bonitná trieda je vyznačená
najtmavším a posledná, siedma,
najbledším odtieňom okrovej
farby. Toto nesmierne podrobné
kartografické dielo nám okrem
mnohých podrobností umožňuje aj
rekonštrukciu pôvodnej akosti pôdy
a porovnať ju so súčasným stavom.5
V čase, keď sa v Stupave
dokončievali komasačné práce,
cisársko-kráľovské
ministerstvo
vojny rozhodlo o treťom vojenskom
mapovaní. Za vojny s Pruskom v roku
1866 sa mapy z druhého vojenského
mapovania ukázali nedostatočné
najmä pre delostrelectvo. Pri
treťom mapovaní bola už zavedená
metrická sústava, keďže od roku
1870 sa v monarchii namiesto míľ, siah a palcov používali
kilometre, metre a centimetre. Základné mapy sa vyhotovili
v mierke 1 : 25 000. Práce boli skončené v roku 1885
a spracované mapy boli už vytlačené vo veľkom množstve
exemplárov. V priebehu rokov sa neustále aktualizovali
a armáda ich používala aj počas prvej svetovej vojny. Na
Slovensku sa mapovanie dokončilo roku 1882. Novinkou
bolo vymeranie výšok. Pri meracích prácach sa využili
rôzne technické novinky, meralo sa trigonometricky
i barometricky. Pre svoju presnosť boli mapové podklady
z tretieho vojenského mapovania využívané na tvorbu
ďalších máp až do polovice 20. storočia. Na rozdiel od diel
uhorskej kartografie tohto obdobia, kde dominujú výlučne

spoločne užívané pozemky ako pasienky a lesy bolo treba
oddeliť – segregovať a pozemkové vlastníctvo jednotlivca
roztrúsené po chotári sceliť, teda komasovať. V Stupave
sa komasácia vykonávala v 60. rokoch 19. storočia. Po jej
ukončení vznikla v roku 1870 špeciálna mapa stupavského
chotára, ktorá zachytávala nový pozemkový stav po
segregácii a komasácii. V ľavom dolnom rohu má maďarský
názov Tekintetes Pozsony vármegyében kebelezett Stomfa
mezováros határának tagosítási térképe (Komasačná mapa
chotára mestečka Stupavy ležiaceho v ctihodnej Bratislavskej
župe). Rukopisné a pekne kolorované kartografické dielo
s rozmermi 209 x 88 cm bolo výsledkom niekoľkoročnej práce
panského inžiniera-merníka Jozefa Sýkoru a jeho viacerých
pomocníkov. Vzhľadom na to, že mapa
predstavovala dôležitý dokument
pozemkovoknižnej evidencie, od
ktorého závisela výška daní každého vlastníka pozemku, podpísali
ju hlavný župný inžinier Leopold
Kišš, druhý podžupan Ľudovít Ollé,
slúžny Albert Tóth a prísažný Karol
Lukáč. Svoje podpisy potvrdili aj
pečaťami. Mapa zachytáva nielen
presnú situáciu terénu v stupavskom
chotári, ale aj členenie jednotlivých
parciel. Drobné, ale dobre čitateľné
parcelné čísla nám s pomocou
zachovanej pozemkovoknižnej evidencie umožňujú aj s odstupom sto
štyridsiatich rokov presne vyhľadať
a určiť vlastníka každej parcely
v chotári alebo aj nehnuteľnosti
v intraviláne mestečka. Keďže výška pozemkovej dane sa odvíjala
od bonity pôdy, aj táto skutočnosť Stupava na mape tretieho vojenského mapovania
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maďarské alebo pomaďarčené
zemepisné
názvy,
vojenská
kartografia monarchie uvádza
okrem oficiálnych aj názvy sídiel
v jazykoch tam žijúceho obyvateľstva
– Stampfen, Stomfa, Stupava.
Od začiatku 90. rokov 19.
storočia v Stupave opäť vykonávali
zememeračské práce pod vedením
inžiniera Eduarda Diendorfera.
Meračský tím pracoval na novom
zameraní chotára a na novej,
dokonalejšej a presnejšej evidencii
parciel. V roku 1896 bolo toto veľké
kartograficko-pozemkovoknižné
dielo dokončené. Jeho hlavnou
súčasťou je súbor 31 mapových
listov zobrazujúcich jednotlivé časti
katastrálneho územia Stupavy. Detail katastrálnej mapy Stupavy z roku 1896
Hoci už bola bezmála štvrťstoročia
v platnosti metrická sústava, mapy sú
máp sa môžeme detailne oboznámiť so stavom Stupavy
vyhotovené ešte na základe starých mier. Jednotlivé mapové
a jej okolia na sklonku 19. storočia. Na základe mapových
listy majú rozmery 25 x 20 palcov, čo je 65 x 52 cm. Každý z nich
a pozemkovoknižných údajov vieme rekonštruovať nielen
zachytáva plochu 500 štvorcových katastrálnych jutár, teda
rozsah a situáciu jednotlivých parciel, ale aj ich vtedajších
287,7 ha. Mierka máp je 1 : 2 880. Súčasťou týchto rozsiahlych
majiteľov. Súčasťou mapovacích prác bol aj presný opis
zememeračsko-evidenčných prác bolo spracovanie presných
a označenie hraníc so susednými obcami. Katastrálne mapy
pozemkovoknižných údajov o každej parcele, jej bonite
a poľné náčrty z konca 19. storočia predstavujú z hľadiska
a majiteľovi. Ďalšia skupina meračov zhotovila detailné
historickej geografie najcennejší prameň k poznaniu
plány celého katastra v mierke 1 : 1 440. Nazývajú sa poľné
sídlištných, urbanistických, prírodných aj majetkových
náčrty a pre Stupavu ich bolo potrebné vyhotoviť 111, každý
pomerov Stupavy a jej obyvateľov.6
s rozmerom 34 x 25 cm. Kreslil ich inžinier Gabriel
Soboslaj, ale každý list svojimi podpismi overili stupavskí
Tento výpočet je len čiastkovým prehľadom mapového
prísažní Martin Beleš, Karol Benca a Pavol Maroš. Na jemne
zobrazovania Stupavy a jej okolia. Ďalšie zaujímavé
kolorovaných poľných náčrtoch sú zaznamenané nielen všetky
dokumenty sú súčasťou zbierky pálfiovských máp a plánov
podrobnosti ako boli vtedajšie názvy ulíc, číslovanie domov
uložených v Slovenskom národnom archíve v Bratislave.
ba aj presné rozmery jednotlivých stavieb. Z katastrálnych
O nich však niekedy nabudúce.

Redakcia ďakuje firme Antikvariatik.sk z Banskej Štiavnice za dodanie skenov máp G. Mercatora a W. J. Blaeua.
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Poznámky
1
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Tabula Hungariae ad quatuor latera per Lazarum quondam Thomae
Strigonien. Cardin. Secretariu. virum expu. congesta. a Georgio
Tanstetter Collimitio reuisa auctiorq. reddita. atque iamprimu. a Jo.
Cuspiniano edita Serenissimo Hungariae et Bohemiae Regi Ferdinando
principi et infanti Hispaniarum, Archiduci etc. sacra auspitio maiestatis
suae, ob reip. Christiane usum, opera Petri Apiani de Leyssnigk
Mathematici Ingolstadiani invulgata Anno Dni 1528.
Regni Hungariae tabula generalis ex Archetypo Mulleriano S.C.M. Capit.
Et Ing. Desumpta et in hanc formam contracta et variis veredariis aucta
Novissimaeque Pacis Passaroviensis confiniis illustrata a J. Baptisti

3
4
5
6

Homan S.C. M. Geographo. Norimbergae).
A Magyar Országos Levéltár, térképtára II. Helytartótanácsi Térképek
(1735 – 1875), DVD verzia.
Mapa je uložená v Krajinskej Sečéniho knižnici (Országos Széchényi
könyvtár) v Budapešti pod signatúrou TK 1873.
Mapa aj so súborom urbársko-komasačných písomností je uložená
v Štátnom archíve Bratislava, fond Urbarialia, mapy a plány, inv. č. 646.
V súčasnosti sú mapy, poľné náčrty a pozemkovoknižné záznamy
Stupavy ale i Mástu uložené v archíve Slovenského úradu geodézie,
kartografie a katastra v Bratislave.
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LISTINA O PREDAJI STUPAVSKÉHO
PANSTVA Z ROKU 1603
Tomáš Tandlich

Rímsko-nemecký cisár a uhorský kráľ Rudolf II. vydal na
Pražskom hrade 7. júla 1603 listinu o tom, že za sumu 180 000
uhorských zlatých predal panstvo a hrad Stupava alebo inak
Pajštún, ktorý sa volal Stomffa, nemecky Peilenstein a maďarsky Borostianko v Bratislavskej stolici. Kupujúcimi boli dedičia
po zosnulom grófovi Mikulášovi Pálffym, teda vdova Mária
Magdaléna Fuggerová a jej synovia Štefan Pálffy, bratislavský
župan a kapitán Bratislavského hradu a jeho súrodenci Ján,
Pavol, Mikuláš, Katarína, Magdaléna a Sofia. Panstvo spolu
s mestečkom Stupava získal do zálohu pôvodne gróf Július Salm
v roku 1592 za sumu 84 150 uhorských zlatých.1
Dokument potvrdzoval, že Mikuláš Pálffy na základe
svojho testamentu odkázal všetkým svojim deťom a manželke
aj panstvo Stupava, ktoré získal za verné služby cisárskej
armáde pri obrane Uhorska proti tureckému nepriateľovi.
Bolo to v rokoch 1593 až 1600, keď dobyl späť hrad a mesto
Ráb (Győr), ďalej Ostrihom, Novohrad a hrad Drégely.
Bojoval na čele vojska proti tureckým sultánom Amuratovi II.
a Mehmedovi III.
Gróf Mikuláš Pálffy bol cisárskym radcom, uhorským
kráľovským komorníkom, rytierom rádu Zlatého rúna,
pánom hradu Červený Kameň, županom Bratislavskej stolice
a kapitánom rovnomenného hradu, cisárskym generálom
a kapitánom Naddunajského vojenského dištriktu a Kapitanátu
siedmich stredoslovenských banských miest, ako aj Ostrihomu
a Novohradu. Jeho náhle úmrtie znamenalo značnú stratu
nielen pri vojenskej obrane proti Turkom. Uhorská šľachta
prišla v jeho osobe o človeka, ktorý bol schopný tlmiť rozpory
medzi Uhorskom a cisárom Rudolfom II.
Mikuláš Pálffy z Erdődu bol zakladateľom postavenia
rodu Pálffyovcov medzi najvyššou uhorskou aristokraciou
s tradične dobrými vzťahmi k Habsburgovcom a s rešpektom
medzi uhorskými šľachticmi. 1. februára roku 1595 zložil
ako záloh sumu 84 156 zlatých grófovi Júliusovi Salmovi
z Neuburgu za panstvo Stupava, spolu s mestečkom Stupava so
všetkými súčasťami majetku, ktorými boli polia, lúky, rybníky,
potoky a riečky s právom rybolovu, vinice a vinohrady na
svahoch Malých Karpát, šľachtické kúrie, lesy, mlyny, mýtne
a tridsiatkové stanice.
Ešte v roku 1592 povolil Rudolf II. Júliusovi Salmovi, aby
panstvo Stupava spolu s rovnomenným mestečkom zálohoval
za sumu 80 000 zlatých práve Mikulášovi Pálffymu. Menovaný
člen rodu Salmovcov dostal tento majetok do vlastníctva od
Rudolfa II. 16. augusta roku 1583 po zložení zálohovej sumy
20 000 uhorských zlatých.2 Panstvo Stupava sa však postupne
dostalo do dlhov, a preto panovník prostredníctvom Uhorskej
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komory vyžadoval zaplatenie obrovskej sumy 180 000 zlatých.
Mikuláš Pálffy ešte za svojho života uhradil v roku 1595
okrem zálohu v horeuvedenej čiastke aj sumu 10 105 zlatých
Uhorskej komore ako preddavok na zaplatenie zistených dlhov
v účtovníctve zemepanskej správy tohto majetkového celku.
Gróf Július Salm dostal okrem 80 000 zlatých aj vrátené
peniaze vo výške 4 156 zlatých, ktoré investoval do výstavby
šľachtickej kúrie v Stupave a použil ich aj na iné výdavky spojené
s fungovaním panstva. Mária Fuggerová musela ešte okrem
sumy 30 420 zlatých v roku 1603 uhradiť ešte aj dve splátky po
20 532 zlatých a 7 200 zlatých.
Peňažné prostriedky na zaplatenie týchto požadovaných
záväzkov Mikuláša Pálffyho a Júliusa Salma voči Uhorskej
komore získali Pálffyho dedičia z ostatných rodinných majetkov
a z podielov na ziskoch z vojnovej koristi z prebiehajúcej vojny
s Osmanskou ríšou. Sumu 26 692 zlatých dostala jeho vdova
spolu so svojimi deťmi v testamente od svojho zosnulého
manžela. Túto finančnú čiastku použili dedičia po grófovi
Mikulášovi Pálffym na úplné vyplatenie kúpnej ceny za
stupavské hradné panstvo 31. januára roku 1603.
Cisár Rudolf II. z dynastie Habsburgovcov vydal túto
donačnú listinu, ktorá síce znamenala prevod vlastníctva
predajom panstva Stupava spolu s mestečkom Stupava
a ostatnými časťami tohto majetku do rúk magnátskeho
rodu Pálffyovcov ako predstaviteľov nastupujúcej šľachtickej
generácie v Uhorskom kráľovstve, ale bolo to najmä za zásluhy
zosnulého grófa Mikuláša Pálffyho v boji proti osmanskému
nepriateľovi na prelome 16. a 17. storočia. Panovník spečatil
tento dokument cisárskou tajnou pečaťou, ktorú habsburskí
panovníci používali ako uhorskú kráľovskú pečať, v 31. roku
svojej vlády na uhorskom tróne a v 28. roku panovania na
trónoch Svätej ríše rímskej národa nemeckého a Českého
kráľovstva.
Tento príspevok považujem za zaujímavú sondu do dejín
mesta Stupava a hradu Pajštún v období pätnásťročnej vojny
s Turkami na prelome 16. a 17. storočia a do vzťahov uhorských magnátskych rodov ako predstaviteľov štátotvorného
politického uhorského národa ako súčasti dejín Slovenska
v ranom novoveku.
Poznámky
1
2

Maďarský krajinský archív (Magyar Országos Levéltár), fond Uhorská
kráľovská kancelária (Magyar Kancelláriai Levéltár), Kráľovské knihy
(Libri Regii), kniha č. 5, s. 598 – 602.
Tamže, kniha č. 4, s. 360 – 362.
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PEČATE STUPAVSKÉHO
ZEMEPÁNA PAVLA PÁLFFYHO
Frederik Federmayer

Pečate patria k významným historickým prameňom.
Historici sa nimi zaoberajú najmä pri skúmaní starých listín,
heraldici zase pri hľadaní a výskume erbov. Osobné úradné
a súkromné pečate sú tiež zdrojom dôležitých informácií
o živote a kariére historických osobností. Treba však
konštatovať, že sa zatiaľ v biografickom výskume využívajú
len veľmi zriedkavo. Tento nezáujem istotne pramení
v tradíciách samotnej sfragistiky, pomocnej historickej vedy,
ktorá skúma pečate.
Sfragistika sa pomerne dlho považovala za súčasť
diplomatiky, pečate sa teda skúmali najmä v súvislosti
s dokumentom, ktorý pečatili. Z funkcií pečatí sa zdôrazňovali
predovšetkým tri základné – poverovacia, uzatváracia
a overovacia. Prvá sa využívala najmä v stredoveku, keď bola
väčšina obyvateľstva negramotná a správy sa odovzdávali
ústne. Odtlačená panovnícka pečať bola vtedy dôkazom,
že človek, ktorý sa ňou preukázal, je skutočne poverený
tlmočiť jeho nariadenie. Ďalšou dôležitou funkciou pečatí
bola ich schopnosť uzatvoriť dokument tak, aby ho bez ich
rozlomenia nebolo možné čítať. Tým sa zabránilo tomu,
aby sa s textom písomnosti oboznámili nepovolané osoby
a text sa nemohol sfalšovať. Samozrejme, pečať dokument aj
overovala, teda potvrdzovala jeho platnosť a hodnovernosť.
Pre biografický a archontologický výskum je však
dôležitá najmä identifikačná funkcia pečate. Každá pečať
totiž poskytuje dôležité informácie o jej majiteľovi, a to
najmä obsahom obrazu v pečatnom poli. Okrem znamenia
(symbol, erb, značka, portrét) obsahoval pečatný obraz
aj nápisy, často dokonca od obrazu oddelené v osobitnom
kruhopisovom poli.1 Práve informácie z pečatných nápisov
nám dnes slúžia ako vynikajúci prameň pri poznávaní
kariérnych biografií významných osobností minulosti.2
Pečate odtlačené ich pečatidlami mali totiž podobnú
funkciu ako majú dnes vizitky. Informovali o spoločenskom
a funkčnom zaradení dotyčnej osoby.
V minulosti historici predpokladali, že pre značnú
finančnú náročnosť bola výroba pečatidiel skôr luxusom.
Najnovšia digitálna fotografická technika nám ale odhalila
úplne inú skutočnosť. Zdá sa, že používanie pečatidiel
bolo pre každého vtedajšieho gramotného človeka nielen
nevyhnutnosťou, ale aj otázkou prestíže. Najmä novovekí
vzdelanci a úradníci dokonca pečatidlá často striedali, aby
mohli na každom svojom novom typáriu vyjadriť zmenu vo
svojej kariére a spoločenskom zaradení.
Používanie osobných pečatidiel je známe už zo
stredoveku, avšak najviac sa rozšírilo v novoveku, najmä 16.

až 18. storočí. V tomto období bežný šľachtic či mešťan počas
života vystriedal priemerne tri pečatidlá, vzdelanci a kariérni
úradníci až 10 pečatidiel. Významní krajinskí hodnostári,
ktorí stáli na čele úradov vydávajúcich písomnosti, mali
typárií ešte viac. Napríklad známy uhorský palatín gróf
Juraj Thurzo († 1616) si ich počas života nechal vyhotoviť
až 18.3 Jedným z uhorských rekordérov v tejto oblasti bol aj
stupavský zemepán gróf Pavol Pálffy, ktorý za svoju kariéru
vystriedal až takmer tri desiatky rôznych pečatidiel. Na
základe analýzy jeho pečatí predstavíme v tomto príspevku
najzaujímavejšie z nich.
Pálffyovci patrili k novej, prohabsburskej aristokracii,
ktorá sa v správe krajiny presadila až v pomoháčskom
období. Za vojenské, ale aj dvorské a úradnícke zásluhy získali
barónsky (1581) a následne grófsky titul (1634).4 Ich majetky
sa rozprestierali najmä v Bratislavskej stolici (panstvá
Prešporok – dnes Bratislava, Červený Kameň, Plavec, Devín,
Svätý Jur, Pezinok). Panstvo Stupava získali ako záloh v roku
1592, dedične od roku 1603 a v držbe ho mali takmer tri

Pavol Pálffy (1589/1592 – 1653)
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storočia. Prvým významnejším členom rodu, ktorý v Stupave
trvalejšie sídlil, bol Pavol Pálffy (* 1589/1592 – † 1653).
Panstvo získal v roku 1619 pri rodinnej deľbe majetkov.
Často tu pôsobil najmä v 20. a 30. rokoch 17. storočia. Keď
neskôr získal susedné panstvá Marchegg a Plavec (Detrekő)
a potom, ako si po zisku postu župana (1641) v Prešporku
vybudoval luxusnú rezidenciu v Podhradí, chodil do Stupavy
už len sporadicky. Napriek tomu sa s menom Pavla Pálffyho
spájajú rozsiahle stavebné aktivity v mestečku Stupava,
najmä prestavba miestneho kaštieľa a farského kostola.

Z dôvodov pretrvávajúceho vojenského ohrozenia zo strany
Osmanskej ríše a uhorských a ríšskych protihabsburských
vojsk počas tridsaťročnej vojny sa tiež rozhodol takmer od
základov prebudovať neďaleký hrad Pajštún na moderné
opevnené aristokratické sídlo.5 Pavol Pálffy sa tak natrvalo
zapísal do stupavských dejín.6
Prvé vlastné pečatidlo si Pavol Pálffy nechal vyhotoviť
nepochybne počas svojich dlhoročných štúdií na gymnáziách
a univerzitách vo Viedni, Olomouci, Ingolstadte (v Bavorsku)
a v severotalianskej Padove.7 Jeho podobu predbežne
nepoznáme, predpokladáme ale, že išlo o malé súkromné
prsteňové pečatidlo, ktoré používal najmä pri súkromnej
korešpondencii. Mohlo byť totožné s prsteňovým pečatidlom,
ktoré užíval neskôr v 20. rokoch 17. storočia. Pečate ním
odtlačené mali oktogonálne pečatné pole veľkosti 10 mm,
v ktorom bol štít pálffyovského erbu a po jeho bokoch
iniciály P. P. D. E. (Paulus Pálffy de Erdeod).8
Po návrate zo štúdií si Pavol Pálffy nechal vyhotoviť
reprezentačné pečatidlo strednej veľkosti, ktoré používal
aj v úradnom styku po zisku významného postu prednostu
Uhorskej komory (1625).9 Jeho podobu poznáme z pečate
ním odtlačenej z roku 1626. Pečať má oválne pečatné
pole, v jeho strede je zobrazený rodový erb Pálffyovcov.
V kruhopisovom poli je legenda: PAVLVS PALFFY DE
ERDEOD L(iber) B(aro), ktorá predstavuje majiteľa pečate
ako baróna, teda príslušníka aristokracie. Zaujímavé je
porovnanie obsahu tejto Pavlovej prvej úradnej pečate
s pečaťou jeho otca Mikuláša z roku 1586.10 Vidieť pomerne
značný rozdiel v remeselnom vyhotovení pečatidiel. Kým
Mikulášovo pečatidlo bolo produktom priemerného rytca
a poskytuje len minimum informácií o majiteľovi (iniciály
N. P.), pečatidlo jeho syna Pavla malo už výrazne vyššiu
výtvarnú kvalitu. Treba si všimnúť aj zmenu v rodovom

Pečať baróna Mikuláša Pálffyho, 1586

Súkromná pečať baróna Pavla Pálffyho, 1634

Stredná pečať baróna Pavla Pálffyho, 1626
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Stredná pečať grófa Pavla Pálffyho, 1638

Prsteňová pečať grófa Pavla Pálffyho, 1642

erbe. Na Mikulášovej pečati vidieť ešte pôvodný erb rodu
v renesančnom výtvarnom vyhotovení. V ranobarokovom
erbe Pavla je štít vložený do kartuše a do poľa štítu pribudlo
trojvršie.
Hoci boli Pálffyovci etnicky maďarským rodom, od konca
16. storočia sa na ich dvore, ako aj v súkromnom rodinnom
živote objavuje nemčina. Keďže nielen Pavlova matka Mária
Fuggerová, ale aj jeho manželka a švagriná boli nemeckého
pôvodu, významná časť jeho súkromnej korešpondencie
bola v nemčine. Pre tieto listy si Pavol nechal vyhotoviť
osobitné súkromné pečatidlo. Poznáme ho z pečate z roku
1634.11 Na pečati sú iniciály P. P. F., ktoré treba rozviesť Paul
Pálffy Freiherr. Na pečati si treba všimnúť aj rodový erb,
ktorý je renesančný a bez trojvršia v štíte. Dokladá, že toto
Pavlovo „nemecké“ súkromné pečatidlo muselo pochádzať
už z jeho mládeneckých čias.
Rok 1634 bol v kariére Pavla Pálffyho veľmi úspešný.
Získal do dedičnej držby bohaté feudálne panstvo Plavec
(dobovo Detrekő) na Záhorí, ktoré susedilo s jeho panstvami
Stupava a Červený Kameň. Zároveň 13. februára 1634 ho
cisár Ferdinand III. povýšil do grófskeho stavu a udelil mu
titul dedičného grófa z Detrekő.12 Tento výrazný postup
na spoločenskom rebríčku si Pavol ihneď vyjadril zmenou
svojich pečatidiel. Jeho nové veľké úradné pečatidlo poznáme
z pečate, ktorú odtlačil v roku 1638.13 Jej výtvarné a obsahové
vyhotovenie vychádzalo z predchádzajúcej strednej pečate,
zmenil sa len text v kruhopisovom poli COMES PAVLVS PALFY
DE ERDEOD PERPE(tuus) A. DETREKEO, ktorý už vyjadroval
Pavlovo nové spoločenské postavenie a tituly. Rovnako bolo
v tomto období zmenené aj Pavlovo súkromné prsteňové
pečatidlo, určené na bežnú korešpondenciu, tak ako je
vidieť na jeho pečati z roku 1642.14 Pečate sú zaujímavé aj
z heraldického hľadiska. Dokladajú, že ziskom grófskeho

stavu nedošlo k žiadnej zmene pálffyovského rodového
erbu, čo je pomerne neobvyklé.
V roku 1641 sa Pavol Pálffy stal županom Bratislavskej
stolice a v roku 1646 krajinským sudcom.15 Zisk týchto
postov si Pavol opätovne premietol do vyhotovenia nových
aktuálnych pečatidiel. Z priestorového hľadiska sa im však
v tejto štúdii nemôžeme detailne venovať. Z tohto obdobia
však osobitne stojí za zmienku nové „nemecké“ súkromné
pečatidlo, ktoré si Pavol nechal vyhotoviť už ako bratislavský

Prsteňová pečať grófa Pavla Pálffyho, 1650
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Stredná palatínska pečať grófa Pavla Pálffyho, 1650

Stredná palatínska pečať grófa Pavla Pálffyho, 1653

župan. Doložené je na jeho pečati, ktorú odtlačil v roku 1650.16
Z kompozície pečatného obrazu, najmä vyhotovenia erbu
je zrejmé, že jeho predlohou bolo Pavlovo predchádzajúce
nemecké pečatidlo. Zmenil sa však pečatný nápis na P. P. V.
E. G. V. V. Z. P. (Paul Pálffy von Erdeod Gespan von und zu
Pressburg), ktorý identifikuje majiteľa pečate ako župana
Bratislavskej stolice.
Vrchol kariéry dosiahol Pavol Pálffy v roku 1649, keď
ho zvolili za uhorského palatína, najvyššieho predstaviteľa
uhorských stavov a miestodržiteľa panovníka. Palatín mal

rozsiahle kompetencie v politickej, vojenskej a najmä súdnej
oblasti. Jeho rozsiahlu úradnú diplomatickú činnosť spravovala jeho kancelária, na ktorej čele stál palatínov tajomník. Tento
palatínsky úradník opatroval aj palatínove úradné pečatidlá,
ktorých bolo viacero.17 V kancelárii boli k dispozícii najmä
jeho dve veľké pečatidlá (na pečatenie súdnych rozhodnutí
a majetkovoprávnych listín) a stredné úradné pečatidlo na
mandáty a úradné politické písomnosti. Samotný palatín mal
u seba menšie úradné pečatidlo a svoje súkromné prsteňové
pečatidlá, ktoré používal na bežnú korešpondenciu.
Krátko po 24. marci 1649 si Pavol Pálffy ako čerstvo
zvolený palatín nechal vyhotoviť kompletnú novú sadu
svojich úradných pečatidiel. Ako vidieť z jeho zachovaných
pečatí, išlo o rytecky veľmi kvalitne vyhotovené produkty,
pravdepodobne viedenských (ríšskych) rytcov, v ktorých
sa už odrážala nová baroková móda. Pozoruhodné sú
najmä zložitými kruhopismi rozdelenými do dvoch,
niekedy až troch riadkov, do ktorých sa musela zobraziť
kompletná palatínova titulatúra. Publikujeme pečať
z roku 1650, vyhotovenú stredným úradným pečatidlom
Pavla Pálffyho.18 V dvoch riadkoch kruhopisového poľa
nachádzame nasledujúci text kruhopisu: COM(es) PAVLVS
PALFFY AB ERDOD REG(ni) HVN(gariae) PAL(atinus)
IVDEX CVMANO(rum) P(er)P(etuus) A(rcis) DETREKO ET
COMITAT(tus) POS(oniensis) SUP(remus) COM(es) ARCIS
EIVS(em) CAPITAN(eus) S(acrae) C(aesareae) R(egiaeque)
M(aiestatis) INTIM(us) CON(siliarius) ET P(er) HVNG(ariam)
LOCVMTENENS.19
Úradná životnosť pečatidiel však bola pri elitných
uhorských hodnostároch len veľmi krátka. Akonáhle
hodnostár získal nový významnejši titul alebo funkciu, musel
si toto zohľadniť v kruhopise svojich úradných pečatidiel,
a preto ich všetky spravidla opätovne vymenil za nové.

Malá palatínska pečať grófa Pavla Pálffyho, 1652

24

história
Toto sa stalo Pavlovi Pálffymu už
nasledujúci rok 1650. Vtedy ho cisár
Ferdinand III., v ktorého vláde sa ako
tajný radca tešil náležitej vážnosti,
poctil mimoriadnou milosťou a udelil mu habsburský dynastický rad
Zlatého rúna. V 17. storočí ho získalo
v Uhorsku len niekoľko najvyšších
predstaviteľov kráľovstva, zväčša
uhorských palatínov. Palatín Pavol
Pálffy si ako rytier Zlatého rúna
ozdobil svoj grófsky erb rádovou
kolanou s insígniou radu. Tento erb
sa potom objavil aj v jeho nových
úradných pečatidlách. Vynimočné
na ňom je stvárnenie kartuše
v štíte zdobenej hlavami grifa, ktoré
prevzal z erbu predchádzajúceho
palatína grófa Mikuláša Esterházyho, tiež člena radu.
Záverom tejto štúdie publikujeme pečate, vyhotovené troma úradnými pečatidlami Pavla Pálffyho
(malým, stredným, veľkým), ktoré
používal na konci svojho života
v rokoch 1651 – 1654.20 Sú nepochybne dokladmi vrcholného ryteckého umenia na našom území
v 17. storočí.
Autorom fotografií pečatí je Frederik
Federmayer ©.

Veľká palatínska pečať grófa Pavla Pálffyho, 1651
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PAJŠTÚNSKY HRAD
Ivan Mrva
Dominantou horského hrebeňa, skláňajúceho sa severozápadným smerom z vrcholu Kozliska je bezpochyby hrad Borinka,
ktorému sa dnes hovorí Pajštún. Hrad mal viacero názvov. Latinsky sa v prameňoch označoval ako castrum Stompha (hrad
Stupava), Nemci ho nazývali Paulenstein, Pfeilstein, Ballenstein, ale i Borustein, Maďari ho nie celkom v súlade s logikou
pomenovali Borostyánkő, čo znamená jantárový kameň. Slováci ho dávnejšie menovali Stupavský zámek, neskôr však
skomolili nemecké pomenovanie na Pajštún. Také meno mala aj osada pod hradom.

priam ideálnym miestom na opevnenie. Skalný masív na
temene kopca so širokým výhľadom na Záhorskú nížinu
a Moravské pole bol priam ideálnym miestom pre
vybudovanie opevnenia. Iste neušiel pozornosti už pravekým
ľuďom, ktorí vyhľadávali takéto polohy pre svoje útočiská.
Ešte staršie opevnenie v tomto priestore jestvovalo na
mieste dnešného Dračieho hrádku, stojaceho kedysi na
vyvýšenine nad Medenými Hámrami. Povrchový archeologický prieskum tejto lokality naznačuje, že tu ľudia mali
útočisko už v mladšej kamennej aj vo veľkomoravskej dobe.
Ešte v 19. storočí ľud toto miesto nazýval Starý zámek, čo
naznačuje, že tu stála staršia kamenná stavba ako na Pajštúne.
Obytná kamenná veža vznikla už v 12. storočí a chránila ju
priekopa a obranný múr. Na spájanie muriva bola použitá
kvalitná malta, čo naznačuje, že stavba zohrávala významnú
úlohu. Opevnenie ale zaniklo násilným spôsobom v 13.
storočí. Hroty šípov objavené vo veľkom množstve i niektoré
strelky uspôsobené aj na nesenie zápalných látok môžeme dať
do súvislosti s vojnovými výpravami českého kráľa Přemysla
Otakara II. v rokoch 1271 a 1273. Napriek tomu, že v 13. storočí
došlo k zničeniu opevnenia, Dračí hrádok či Starý zámek
úplne nespustol a bol obývaný až do 17. storočia.2
Vojsko Přemysla Otakara II.
dobylo a poškodilo aj Pajštún, ale
hrad bol čoskoro obnovený, lebo do
začiatku 14. storočí slúžil ako stredisko pohraničného Stupavského
komitátu. Až do roku 1390 zostával
kráľovským majetkom, keď ho kráľ
Žigmund daroval grófovi Petrovi zo
Svätého Jura aj so všetkými dedinami
a mestečkom Stupava.
Grófi zo Svätého Jura a Pezinka
vlastnili hrad poldruha storočia, až
kým v roku 1541 nevymreli po meči.
Z tohto času máme o hrade málo
správ. Okrem funkcie ochrany hraníc
a cestných spojov slúžil tiež ako sídlo
správy celého stupavského panstva.
Po vymretí grófov zo Svätého Jura
a Pezinka hrad pripadol kráľovi
Ferdinandovi I., ale ten ho vzápätí
Pajštúnsky hrad na kresbe Johanna Ledenta z polovice 17. storočia. Pohľad zo západnej strany.
V registri ku Generálnej mape Uhorska kartografa Jána
Lipského z roku 1808 má hrad hneď niekoľko mien. Maďarsky
bol Borostyánkő, nemecky Ballenstein i Paulenstein,
slovensky Stupavský zámek. Obec Borinku vtedy Slováci
nazývali Slováci Stupavský Podzámek alebo aj Pajštun,
Maďari Borostyánkő a Nemci Ballenstein či Paulenstein.1 Po
skončení druhej svetovej vojny sa na Slovensku odstraňovali
alebo poslovenčovali názvy nemeckého, ale aj maďarského
pôvodu. Hochštetno sa stalo Vysokou pri Morave, Dimburg
premenovali na Suchohrad, Rárbok na Rohožník, Miklašov
sa stal Mikulášovom a naši lingvisti urobili z obce i hradu
Pajštún Borinku. Navyše krátky čas sa hrad oficiálne volal
Kvetov, ale toto pomenovanie sa akosi nechcelo uchytiť.
Jeden a ten istý hrad v priebehu niekoľkých storočí mal
až desať mien, čo celkom logicky spôsobilo dosť zmätkov.
Historici si ho dokonca splietli so stupavským kaštieľom,
Ostrým Kameňom, ale aj s hradom Bernstein v rakúskom
Burgenlande, lebo aj tento Maďari nazývali Borostyánkő.
Počiatky hradu nie sú známe, ale jeho poloha naznačuje,
že tu mohlo jestvovať aj oveľa staršie opevnenie. Vápencové
bralo v tvare podkovy dvíhajúce sa do výšky až 300 metrov
nad okolitý terén a prudko klesajúce svahy do údolia sú
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pravdepodobne zapatrošil, a tak
v súčasnosti existuje len jeho čiernobiela kópia. Po prestavbe a prezbrojení boli obranné kvality
hradu podrobené zaťažkávajúcej
skúške. V roku 1683 poskytol
úkryt pred Tököliho povstalcami,
ktorí rabovali okolie. Posádku
tvorilo sto mušketierov a velil im
hradný kastelán. Okrem prefekta
stupavského panstva na hrad ušli
všetci úradníci vrátane účtovníka,
stupavského a gajarského špána
i hlavného obilníka. Miesto sa našlo
aj pre panských remeselníkov, ktorí
inak trvale bývali v Stupave. Za
pevnými hradnými múrmi sa ukryli
aj viacerí šľachtici z okolia so svojimi
rodinami. Na začiatku 18. storočia
Pajštúnsky hrad na kresbe Johanna Ledenta z polovice 17. storočia. Pohľad z južnej strany.
bol hrad ešte vo veľmi dobrom
dal do zálohu svojmu vojvodcovi Gašparovi Serédymu a po
stave, vyzbrojený strelnými zbraňami rôzneho kalibru. Jeho
jeho smrti ho v roku 1552 zálohoval Eckovi zo Salmu
výzbroj sa osvedčila za povstania Františka II. Rákociho
a Neuburgu. Dňa 16. augusta 1583 sa zálohovým majiteľom
(1703 – 1711).
hradu i panstva stal Eckov mladší brat Július. Cisár Rudolf II.
Už na jeseň roku 1703 sa na Záhorí sformovalo niekoľko
v roku 1592 súhlasil s tým, aby bolo záložné právo prevedené
samostatných povstaleckých skupín, ktorým velil prefekt
na Mikuláša Pálfiho (Pálffy). Musel však Júliusovi zo Salmu
pálfiovského panstva Malacky Gašpar Turóci. Správca
a Neuburgu vyplatiť záložnú sumu 80 tisíc zlatých. Istý
stupavského majetku Juraj Paluška zostal však svojmu
čas však hrad aj panstvo užívala Mikulášova staršia sestra
zemepánovi aj cisárovi Leopoldovi I. verný a utiahol sa
Katarína spolu so svojím manželom, neskorším palatínom
na hrad Pajštún aj s viacerými panskými úradníkmi a ich
Štefanom Ilešházim. Vlastníctvo hradu definitívne vyriešila
rodinami. Turóci sa pokúsil ovládnuť hrad a začal vyjednávať.
formálna kráľovská donácia zo 7. júla 1603. Panovník daroval
Palušku vyzval, aby sa pridali k povstaniu, ale ten odmietol.
hrad aj so všetkými dedinami a mestečkami Márii FuggeroPo povstaní bol odmenený povýšením do šľachtického stavu
vej, v tom čase už vdove po Mikulášovi Pálfim,ako aj ich deťom
a dostal aj skonfiškované majetky na okolí Zlatých Moraviec.
Štefanovi, Pavlovi, Jánovi a Mikulášovi. Po delení všetkých
Pred hroziacim nebezpečenstvom sa na hrade ukryli aj
pálfiovských majetkov v roku 1619 pripadol hrad Pavlovi
Pálfimu. Vzhľadom na to, že od polovice 16. storočia prešiel
vlastníctvom viacerých majiteľov, bola stará stredoveká
stavba pôvodného hradu takmer v ruinách. Ale Pavol Pálfi
nezanedbal hradnú stavbu (aj keď si na pohodlné bývanie
nechal v Stupave prestavať panskú kúriu na kaštieľ) a pustil
sa do rekonštrukčných prác. Okolo roku 1640 sa začalo
s veľkou prestavbou a modernizáciou Pajštúna. Zámerom
bolo zmeniť stredoveký hrad na modernú renesančnú
pevnosť tak, aby odolala delostrelectvu. Doba bola veľmi
nepokojná a tak sa predpokladalo, že investície do prestavby
nebudú vynaložené zbytočne. To sa v priebehu niekoľkých
desaťročí aj potvrdilo. Stavebné návrhy a dozor mal
pravdepodobne na starosti taliansky staviteľ Filiberto, ktorý
pracoval v službách Pálfiovcov. V máji 1644 žiadal Pavol
Pálfi svojho mladšieho brata Štefana, aby Filiberta poslal
z Pezinka na Pajštún, kde ho súrne potrebuje a ak bude môcť,
nech i sám príde pozrieť na priebeh stavebných prác.3
Celá prestavba bola dokončená okolo roku 1650 a hrad
bol vyzbrojený moderným obranným delostrelectvom.
Z tohto času sa zachoval aj cenný návrh prestavby hradu
zachytávajúci jeho pôvodný pôdorys. Žiaľ, farebný originál
Visiaci zámok (výška 18 cm, šírka 13 cm, hrúbka 7 cm) patriaci
projektu, ktorý sa nachádzal ústrednom archíve rodu Pálfi
pôvodne rodine Tenglerovcov, majiteľov borinskej prachárne.
v Slovenskom národnom archíve sa počas sťahovania
Pochádza vraj z Pajštúnskeho hradu. Foto: Jaroslav Pavlíček, 2009.
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Návrh prestavby Pajštúnskeho hradu asi z polovice 17. storočia

šľachtici z okolia aj s rodinami, mnísi z pavlínskeho kláštora
v Marianke na čele s generálom rehole. Na hrad doniesli aj
zázračnú sošku Panny Márie a mnohé cennosti. Od decembra
1703 bol hrad preplnený a jeho obyvatelia trpeli nedostatkom
potravín a pitnej vody. Podľa záznamov z matriky zomrelo
počas prvého roku blokády 8 dočasných obyvateľov hradu.
Naproti tomu sa tu počas roka 1704 narodilo 16 detí. Z toho
možno usudzovať, že Pajštún bol útočiskom značného počtu
ľudí.4 Kuruci si netrúfli podniknúť útok, aj keď sa im väčšinu
hradov v Malých Karpatoch podarilo dobyť. Po čiastočnom
upokojení pomerov sa v roku 1705 mnohí utečenci vrátili do
svojich domovov. V júli 1705 Johann Schwarz spísal inventár
hradu na základe starších predlôh, ale aj nových skutočností.
Je celkom pochopiteľné, že najväčšiu pozornosť venoval
práve výzbroji.5 Niektoré údaje nám umožňujú urobiť si
základnú predstavu o jeho obrannej funkcii. V strieľňach na
múroch západnej, teda najzraniteľnejšej časti hradu číhali
na nepriateľa štyri ťažké delá a dve ľahšie, zvané falkonety.
V polkruhových baštách bolo šesť ťažkých poľných kanónov.
Tri poľné delá a dva falkonety sa nachádzali v zbrojnici.
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Okrem toho v hradnom areáli čakalo
na prípadné použitie ešte osem
ťažkých a osem ľahkých húfnic, 7
mažiarov a niekoľko ľahších diel.
V zbrojnici bolo 94 muškiet, 50
pušiek zvaných hákovnice, 36
párov pištolí a iné ručné zbrane
v celkovom počte 234 kusov. Liatych
delových gulí s hmotnosťou 6,3 a 1,5
funta (funt má hmotnosť asi 0,5 kg)
tu napočítali 1 600. Gulí a patrónov
menšieho kalibru vhodných do
pušiek a hákovníc zo železa a olova
bolo vyše 8 tisíc. Obrancovia mali
k dispozícii aj 162 ručných granátov
aj kartáčové (kartáč – delová guľa
naplnená
guľkami) a zápalné
strelivo. Výzbroj dopĺňali chladné
zbrane: 45 halapartní, 50 útočných
oštepov aj kamene na vrhanie
z hradieb. V zbrojnici boli okrem
toho aj staré meče a štíty, zápalné
šnúry, prilbice, časti brnení
a zástavy. Pušný prach sa uchovával
v prachárni, ktorá z bezpečnostných
dôvodov ležala mimo hradu.
Pri hornej bráne bolo hradné
väzenie aj s potrebným vybavením:
väzenské okovy – štyri kusy, taký
istý počet okov na ruky a jedny aj
na krk. Ďalej sa tu nachádzalo šesť
väčších alebo menších visiacich
zámkov. O stave väzňov nás
inventár neinformuje, no vzhľadom
na občasné výpady posádky
a šarapatenie kurucov môžeme
predpokladať, že hradná väznica
prázdna nebola.
Dominantou hradného nádvoria bola cisterna a pri nej
niekoľko lavíc na posedenie. Dvadsať kožených mechov bolo

Letopočet vytesaný na severnej bašte hradu.
Foto: Milan Greguš, 2007.
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pripravených na naberanie vody
najmä v prípade náhleho požiaru.
Na nádvorí sa nachádzal aj zvonec na
vyhlásenie poplachu a hlásna trúba
na vydávanie rozkazov alebo aj na
dorozumenie s neznámymi osobami
v blízkosti hradieb. Súčasťou hradu
bola kaplnka, ktorá však stratila
svoj pôvodný význam, keď bol Pajštún rezidenciou zemepána a strediskom správy panstva. No v časoch
Rákociho povstania sa tu zdržiavali
pavlíni z kláštora v Marianke na
čele s generálom rehole, a tak sa
bohoslužby konali oveľa častejšie
ako v mierových časoch. V lodi
kaplnky boli drevené lavice pre
veriacich. Hlavný a jediný oltár
zdobil veľký maľovaný obraz sv.
Pavla. Hoci inventár nič bližšie
neuvádza, pravdepodobne to nebol
obraz sv. Pavla apoštola, ale prvého
pustovníka, ktorého mali pavlíni
v osobitnej úcte. Ďalší maľovaný
obraz visel na bočnej stene. V lodi
bola aj drevená socha Panny Márie
v životnej veľkosti. Omšová výbava
kaplnky bola pomerne skromná, no
zodpovedala účelu. Tvorili ju dve
základné liturgické knihy – misál
a rituál, pozlátený kalich zo striebra
s paténou, malý krucifix, štyri drevené svietniky, dve antependiá, dva
zvony, portatil na transport najsvätejšej sviatosti, rúcha, opasky,
korporále, humerále, rôzne oltárne Časť inventára Pajštúnskeho hradu z roku 1741
prikrývky a šatky na utretie kalicha.
Osobitná miestnosť v areáli
Pajštúna bola kováčska dielňa, no v čase inventarizácie len
hradu nazývaná Quadroba slúžila na úschovu potrieb
s malým zariadením. V obytnej časti hradu bolo dvadsať
rôzneho určenia, najmä cestovného, ale jej obsah
miestností. Jedna rozľahlá miestnosť nazývaná aj „panská“
trochu pripomínal skladisko. Bola tu veľká truhla so
bola vybavená veľkým stolom s rozmermi 4 x 6 siah, teda 7,5
železnými rukoväťami, zasklené okenné krídla, dva staré
x 11,5 metra, ďalej sa tu nachádzala veľká sála, už spomínaná
pozinkované kostolné svietniky, dve truhlice na koč, tri
kaplnka aj s vedľajšou miestnosťou, ďalšia veľká miestnosť
písacie stolíky a do vybavenia hradu patrili aj štyri medené
slúžila ako ubytovňa mušketierov, vo vedľajšej menšej izbe
vane, ktoré sa nachádzali na rôznych miestach hradu.
mal príbytok ich veliteľ. V tomto priestore sa nachádzala
V hradnom areáli sa nachádzala aj ovčiareň – schäfferey.
ďalšia izba pre prefekta panstva, ktorý bol v tom čase aj
O počte oviec a ich ustajnení inventár nič nehovorí, no
najvyšším hradným veliteľom. V nasledujúcej miestnosti
ovečky iste zostávali mimo hradu a za jeho bránu sa zahnali
býval panský účtovník. Do vedľajšieho klenutého priestoru
len v prípade nebezpečia. Takže ovčiareň bola len dočasným
sa vchádzalo z nádvoria točitými schodmi. Tento sa nazýval
príbytkom ovčiara, kde mal uložených niekoľko nástrojov
učtáreň (Rendtamt), a iste slúžil ako pracovňa panského
potrebných pri chove oviec ako vedrá, sekery, mažiare na
účtovníka. Vo veľkej miestnosti, do ktorej sa vchádzalo
drvenie, kotlík a niekoľko drobností. Existencia ovčiarne
taktiež z nádvoria, boli dočasne ubytovaní pavlínski mnísi
však potvrdzuje, že okolie hradu bolo odlesnené a celý
z Marianky. Niekoľko ďalších priestorov slúžilo ako ubikácie
hradný vrch i susedný kopec Kozlisko pokrývali rozsiahle
utečencov, ale nachádzal sa tu aj sklad protipožiarnej
lúky. Bolo to z vojenského hľadiska nevyhnutné, lebo kríky
výbavy. Stručný inventár teda potvrdzuje, že Pajštúnsky
a stromy v blízkosti hradných múrov by poskytli výhodu
hrad naďalej plnil obrannú funkciu a pre nepokojné časy sa
nepriateľovi. A tak aj ovce a iste i kozy pomáhali zvyšovať jeho
tu sústreďovala aj časť hospodárskej agendy.
obranyschopnosť. Ďalšou súčasťou hospodárskej výbavy
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Rákociho povstanie sa skončilo
kompromisným mierom v Satmári,
podpísaným na sklonku apríla
roku 1711. Na dlhší čas zavládol
pokoj zbraní. V tomto období sa
Viedenská vojenská rada rozhodla
demolovať hrady a pevnosti, ktoré
stratili svoju vojenskú funkciu
a neboli obsadené stálou posádkou.
Viaceré hrady boli preto vyhodené
do vzduchu, donedávna kľúčové
pevnosti ako Nové Zámky alebo
košická citadela boli rozobrané
a materiál z nich využili na stavbu
obytných domov. Pajštúnsky hrad
však nepostihol tento osud najmä
vďaka príslušníkom pálfiovského
rodu, ktorí počas kuruckého
odboja preukázali Habsburgovcom
neoceniteľné služby. Najmä Ján
Pálfi, i jeho starší brat Mikuláš (IV.) Kolorovaná kresba Pajštúnskeho hradu z roku 1828
Pálfi sa v bojoch proti kurucom
veľakrát vyznamenali.
Mikuláš
Pálfi sa v roku 1714 stal uhorským palatínom a Ján zastával
habsburskému rodu. Ten vykonal viaceré dôležité vojenské
hodnosť bána Chorvátska. Na ich majetky sa demolačný
opatrenia, aby zamedzil možnej pruskej invázii. Na hraniciach
plán viedenských vojenských kruhov nemohol vzťahovať.
s Moravou a Sliezskom sa budovali provizórne opevnenia,
A tak Pajštún zostával zachovaný aj so svojou vojenskou
opravili sa múry Trenčianskeho hradu a Leopoldova. V rámci
výzbrojou, hoci jeho význam zo strategického hľadiska bol
vojnových príprav 3. novembra 1741 kráľovský zbrojmajster
prakticky nulový. Na sklonku roka 1740 sa však situácia
Jozef Rakomcaj vykonal revíziu palných zbraní na Pajštúne.
radikálne zmenila. V októbri nastúpila na habsburský trón
Najväčšiu pozornosť venoval kanónom a najmä ich lafetám
Mária Terézia a viacerí európski monarchovia odmietli
a kolesám, ktoré najviac opotreboval zub času. Pravdepouznať jej dedičské nároky. Ako prvý podnikol proti mladej
dobne to však bolo preto, že sa mali použiť ako poľné delá.
panovníčke vojenské ťaženie pruský kráľ Fridrich II. Ešte
Na hrade bolo spolu 32 kanónov rôzneho kalibru, čo bol
začiatkom roka 1741 obsadil Sliezsko a pri Molviciach porazil
pomerne vysoký počet. Všetky s výnimkou najmenších mali
cisárske vojsko. Prusi ohrozovali Moravu a očakával sa ich
na hlavni pálfiovský znak a rok výroby. Najťažším kalibrom
vpád do Uhorska. Uhorské stavy však Máriu Teréziu podporili,
boli štyri pevnostné delá kalibru 12 palcov (30 cm). Dve boli
prisahali jej vernosť a prisľúbili vojsko aj finančnú pomoc.
uliate v roku 1649 a dve roku 1650. Ďalej sa tu nachádzali
Za palatína si zvolili Jána Pálfiho, muža absolútne oddaného
štyri 6-palcové kanóny uliate v roku 1644 a 1647. Kanónov
s kalibrom 3 palce (7,5 cm) bolo
na hrade najviac, spolu až 9 kusov.
Rovnako ako predchádzajúce boli
uliate v roku 1644 a 1647. Menších
kanónov s kalibrom 2,5 palca (6,2
cm) vyrobených v roku 1649, sa na
hrade nachádzali spolu štyri kusy.
Kanónov ešte menšieho kalibru
– 1 palec (2,5 cm) bolo 7, uliali ich
v roku 1644 a 1647. Napokon tu boli
štyri kanóniky strieľajúce náboje
s hmotnosťou 8 lótov (120 gramov).
Na nich nebol dátum výroby.
Ďalšou delostreleckou zbraňou boli
húfnice a mažiare. Väčšina z nich
bola pevne zabudovaná v baštách
alebo strieľňach na múroch. Húfnic
s kalibrom 12 palcov (30 cm) bolo
spolu 8 a uliali ich v roku 1644
Letecká snímka Pajštúnskeho hradu, okolo roku 1930. Archív Mgr. Petra Horanského.
a 1647. Osem malých húfničiek
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Pajštúnsky hrad na ocelorytine Leopolda Burckarta, 1828

s kalibrom 1 a 2/3 palca (4,2 cm) nemalo dátum výroby.
Posledným druhom delostreleckej zbrane boli mažiare. Nad
všetky vynikal obrovský 53- palcový (132 cm) mažiar s erbom
rodu Pálfi, ale bez dátumu liatia. Taká zbraň sa však sotva
hodila na obranu hradu, skôr na dobýjanie pevnosti. Posledným typom delostreleckej výbavy bolo 6 mažiarov kalibru
12 palcov (30 cm), vyrobených v roku 1644. Zbrojmajster
napokon uviedol, že na Pajštúne je ešte 8 dobrých ťažkých
pušiek zvaných dvojhák, ktorých celkom krátke hlavne
strieľajú 24-lótové gule, majú však staré luntové uzávery
a tie by bolo treba vymeniť. Hodia sa na kartáčovú streľbu.
Spolu 55 kusov delostreleckých zbraní rôzneho typu
a kalibru a niekoľko ťažkých pušiek dokazujú, že Pajštún
patril v tom čase k najlepšie vyzbrojeným hradom

v celom Uhorsku. Množstvo
výzbroje ďaleko prevyšovalo jeho
strategický význam a viaceré zbrane
sa na obranu hradu nehodili, ako
napríklad 132-centimetrový mažiar,
a preto je oprávnený predpoklad, že
niektoré kusy tu boli len uskladnené.
Vďaka údajom v súpise však
vieme, že kanóny uliali v dobe
prestavby a modernizácie Pajštúna,
ktorá prebiehala v 40. rokoch
17. storočia z iniciatívy Pavla
Pálfiho. Do tohto obdobia spadá aj
modernizácia Bratislavského hradu
vykonaná tiež na jeho pokyn, keď
bol vo funkcii bratislavského župana
a kapitána Bratislavského hradu.6
Aj takmer po sto rokoch po nutnej
oprave zubom času poškodených
drevených lafiet a kolies mohli byť
delá zaradené do výzbroje uhorských
poľných jednotiek, ktoré sa práve
zhromažďovali, aby z Moravy
a Čiech vyhnali Prusov, Bavorov a Francúzov. Či boli z Pajštúna odvezené a nasadené do boja, o tom už dokumenty mlčia.
Aké boli ďalšie osudy hradu? Dňa 4. februára 1759
popoludní do jeho hornej časti udrel blesk a veľká časť
zhorela na popol. Zemepáni na ňom ale nechali vykonať
drobné opravy, a tak ešte do roku 1795 slúžil na hospodárske
účely, aj ako príležitostné väzenie a na uskladnenie archívu
stupavskej vetvy pálfiovského rodu. Po prehratej vojne
s Napoleonom roku 1809 Francúzi na múroch hradu robili
pokusné odstrely a ešte viac ho poškodili. Už v roku 1815
si obyvatelia Stupavy aj Borinky nosili z hradu opracované
skaly a tehly na výstavbu svojich príbytkov.7 Tak bol osud
hradu spečatený. Zhubné dielo ohňa, strelného prachu
i prírody dovŕšili ruky človeka.

Poznámky
1
2
3
4

Lipsky, J.: Repertorium Locorum Objectorumque regnorum
Hungariae... Budín 1808, s. 610.
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 1995. Archeologický
ústav SAV Nitra, s. 45.
Jedlicska, P.: Eredeti részletek gróf Pálffy – család okmánytárhoz 1401
– 1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai. Budapest 1910, s. 382.
Štátny archív Bratislava, zbierka cirkevných matrík. Matrika stupavskej
farnosti z rokov 1670 – 1747, rok 1704.
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Dokument s názvom Inventarium im Schloss Painstein. Ausgezogen
aus dem alten und jetzt von neuen beschrieben Anno 1705 die 25.
Juli. Slovenský národný archív Bratislava, Ústredný archív rodu Pálfi
(ďalej SNA ÚPA), Armarium VI. Lad. 2, Fascikel 1, nr. 5.
SNA, ÚPA, Panstvo Stupava: Armarium VI. Ladula 2, Fascikel I. Nr. 6,
Inventarium tormentorum et mortariorum in arce Stomffensi
existentium...
Taschenbuch für vaterländische Geschichte, 1829 , s. 365 – 369.
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PAPIEREŇ V BORINKE
Mária Kršková
Ľudia vždy hľadali spôsob ako zachytiť svoje myšlienky, dôležité udalosti. Na tento účel im slúžili spočiatku prírodné
materiály: kameň, kôra stromu, hlinené tabuľky a neskôr už vyrobené látky ako papyrus, pergamen a papier, ktorý ostal
dodnes neprekonaným materiálom určeným na písanie.

Dejiny výroby a používania papiera siahajú do 2.
storočia nášho letopočtu, keď ho v Číne po prvý raz začali
používať ako náhradu za pomerne drahú písaciu látku
– hodváb. V roku 105, v období dynastie Ham eunuch a neskôr minister Tsai-Lun vytvoril na site prvý list papiera.
Výroba papiera ostala tajomstvom až do 8. storočia, keď
Arabi v boji o Tibet roku 751 porazili čínsku armádu
a zajali pri tom veľa vojakov. Medzi zajatcami boli
pravdepodobne aj ľudia ovládajúci výrobu papiera,
ktorí ju Arabom prezradili. V arabskom svete sa výroba
a používanie papiera veľmi rozšírila a v roku 793 bola
v Bagdade založená štátna papiereň. Kontakt európskej
kultúry s arabskou prináša papier aj do Európy.1 Najprv ako
nákupný artikel a od 13. storočia vznikajú v Európe prvé
papierne: papiereň v španielskom meste Xatíve (1238),
v talianskom Fabriane (1268), vo francúzskom Troyes
(1338) a nemeckom Norimbergu (1390).2 Talianske
papierne mali takmer monopolné postavenie vo výrobe
papiera pre celú Európu až do konca stredoveku.3 Práve
z týchto výrobní sa k nám papier dostáva najprv ako
import začiatkom 14. storočia. Samotná výroba papiera
sa na Slovensku začína až v 16. storočí, medzi najstaršie
patria papierne v Poprade, Ružomberku a v Harmanci.4
Z prvej polovice 16. storočia sa zachovali správy o papierni
v Levoči a Bardejove.
Výroba ručného papiera bola pomerne dlhým
procesom. Na výrobu sa používali staré handry
roztriedené a zbavené gombíkov, ktoré sa rozbíjali
v stupách pomocou kladív a rozomieľali sa v tzv.
holanderi.5 Kaša, ktorá z handier vznikla, ostala medzi
rozbíjaním a rozomieľaním niekoľko dní stáť vo vode
alebo v roztoku vápna. Potom sa dala do načieracej
kade, z ktorej tovariš načieral masu do formy. Z formy
sa hárok papiera uložil na plsť a po naukladaní približne
181 hárkov papiera sa tieto vkladali do lisu, ktorý hárky
papiera preložené plsťami zbavil vody. Takto zlisované
hárky sa následne sušili, po vysušení sa papier ešte glejil
a hladil. Na záver sa roztriedil podľa kvality, zabalil a bol
pripravený na prepravu a predaj.6
Papiereň v Borinke bola založená zemepánmi
stupavského panstva Pálfiovcami (Pálffy) na konci
17. storočia. Nebola jediná, pretože v Bratislavskej
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stolici Pálfiovci založili papierne aj v Pezinku (1620),
Častej (1675) a Rohožníku (1757).7 Papiereň v Borinke
bola malá, s dvoma vodnými kolesami. Ležala na
Stupavskom potoku pretekajúcom cez Borinku, na
ktorom bolo v obci Borinka celkovo až päť mlynských
kolies.8 Papiereň mala malú stupu s 15 kladivami
a pracovala s jednou načieracou kaďou. Vyrábala písací
i tlačový papier a svoje výrobky predávala v okolí.
Jej tlačový papier používala trnavská a bratislavská
kníhtlačiareň.9 Podľa zmluvy s grófom Pálfim vyrábala
tlačiareň v polovici 18. storočia aj kancelársky a poštový
papier.
Papierenský mlyn (mola chartacea) sa uvádza
v matrike obce Borinka roku 1739.10 Pôvodne mal panský
mlyn v Borinke slúžiť len na spracovanie obilia, až neskôr sa zameral na výrobu papiera. Potvrdzuje to údaj

Ručná výroba papiera na drevoreze zo 16. storočia
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mlyna s rozlohou približne 8 alebo
9 meríc,16 situovaná na návrší
vedľa cesty pre peších vedúcej
k obci Marianka.
Zmluva v deviatich bodoch
upravovala postavenie vlastníka
papierenského mlyna a jeho
vzťah k panstvu. Všetky úpravy,
prístavby a vylepšenia, ktoré
boli potrebné, mal vykonávať
Ján Ecker a jeho nasledovníci
na vlastné náklady. Každý rok
mal povinnosť zaplatiť panstvu
nájomné (činžu) vo výške 30
zlatých, a dodať mal aj šesť rysov17
poštového papiera a 10 rysov
kancelárskeho papiera. V prípade,
že by mal vlastník papierenského
mlyna v úmysle akýmkoľvek
spôsobom tento majetok predať,
Detail z odpisu zmluvy medzi grófom Pálfim a Jánom Eckerom z roku 1754
malo sa tak stať len pod dozorom
a so súhlasom panstva. Gróf
z roku 1743, keď sa spomína mlynár Ján Hitner,
Leopold Pálfi oslobodil papiernika od všetkých robôt,
mlynár na panskom mlyne s papierňou (chartificina).11
povinnosti ubytovať vojsko, všetkých dávok a služieb voči
K papierni patril aj mlyn na mletie obilia. Podľa
panstvu. Ján Ecker mohol podobne ako ostatní poddaní
svedectva stavebného majstra z roku 1838 môžeme
panstva užívať pastviny panstva a vytínať stromy. Drevo
usudzovať, že budova mlyna na mletie stála mimo
a materiál na prestavbu mlyna mali Ján Ecker a jeho
papierenského mlyna.12 Mlyn na mletie obilia spravoval
nasledovníci nakupovať od panstva za primeranú cenu.
mlynár zamestnaný u papiernika. Dosvedčuje to
Prečiny papiernika mali byť stíhané a trestané rovnako
i zápis z roku 1778, keď sa uvádza záznam o úmrtí Juraja
ako ostatných poddaných na stupavskom panstve. Spory
Fuxa (Fux), mlynára u pána Ekera (majstra papiernika).13
medzi stupavským panstvom a papiernikom mali riešiť
Prvým známym papiernikom (chartifex) bol Ján
nadriadené úrady. Papiernik nemal právo vybudovať
Ecker,14 ktorého manželku Zuzanu pochovali v Borinke
nijakú inú papiereň na panstve. Táto kúpna zmluva
roku 1748.15 Papiereň bola vo
výhradnom vlastníctve Pálfiovcov
až do polovice 18. storočia.
Spomínaný Ján Ecker, prípadne
jeho syn rovnako Ján, uzavreli
dohodu so stupavským panstvom
o užívaní papierenského mlyna
v Borinke. V Stupave bola 1.
januára 1754 spísaná zmluva
medzi grófom Leopoldom Pálfim,
majiteľom stupavského panstva
a Jánom Eckerom (Joan Ecker),
papiernickým majstrom. Na
základe tejto zmluvy získal Ján
Ecker, jeho dediči a nasledovníci za
5 000 zlatých v Borinke pod
kostolom situovaný papierenský
a mlecí mlyn spolu s priľahlou
budovou, dve ovocné záhrady,
z ktorých jedna sa nachádzala pod
mlynom. Okrem záhrad patrila Mapa Borinky podľa prvého vojenského mapovania so zakresleným papierenským
k papierni aj orná pôda neďaleko mlynom (1782 – 1784)
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Priesvitka papierne v Borinke (1760 – 1762)

s uvedenými podmienkami bola vyhotovená v dvoch
rovnopisoch, jedna patrila predávajúcemu a druhá
kupujúcemu.18 Meno papiernického majstra Jána Eckera
nesie aj priesvitka (filigrán)19 z borinskej papierne z roku
1757. Na priesvitke je v ľavej polovici hárku umiestnený
erb Pálfiovcov a iniciály majstra IE – Ján Ecker.20
Papiernikmi v Borinke boli ďalšie dve, respektíve tri
generácie rodu s nositeľom mena Ján Ecker. Ján Ecker
s manželkou Annou, ich syn Ján Ecker s manželkou
Barborou, ktorý pravdepodobne zomrel, prípadne
nemohol vykonávať svoje remeslo, pretože na konci 18.
a na začiatku 19. storočia bol papiernikom v Borinke
Frederik Akert († 1802).21 Syn Jána Eckera a Barbory,

Anton Ecker, sa ako papiernik spomína až od roku
1816.22 Okrem samotného majstra papiernika pracovali
v papierenskom mlyne aj tovariši. V polovici 18.
storočia sa uvádza papierenský tovariš, učeň pôvodom
z Moravy Anton Falk, neskôr Fridrich Kostuc,23 v časoch
majstra Antona Eckera sa spomínajú tovariši František
Mušik (Muscik) a Mikuláš Vingencz.24
Už v prvej polovici 19. storočia sa papiereň v Borinke
dostala do značných existenčných problémov. Od roku
1826 si Anton Ecker a jeho manželka Rozália, rod. Praglová,
začínali požičiavať peniaze. Ako spomína svedectvo zo
strany obce Borinka z roku 1841, za stav v papierni niesol
zodpovednosť predovšetkým samotný papiernik Anton,
ktorý bol nedbanlivý a zvyšok rodiny doviedol do zúfalej
situácie. Po jeho smrti v roku 183625 všetky záväzky ostali
na vdove Rozálii a ich troch synoch – Františkovi, Jánovi
a Ernestovi. Vnútorné vybavenie papierne bolo poškodené,
všetko náradie bolo opotrebované a poznačené zubom
času. Papiernik Anton sa zadlžil u obyvateľov obce
Borinka aj mimo nej. Podľa súpisu z roku 1840 celkové
dlhy borinskej papierne činili až 6 700 zlatých. Situácia už
bola taká neudržateľná, že celý spor začal riešiť stoličný
občiansky súd. Majiteľka mlyna Rozália Eckerová bola
obvinená z neschopnosti splatiť svoje dlžoby, a preto
bol spísaný celý jej nehnuteľný i hnuteľný majetok. Zo
súpisu sa dozvedáme o presnej výbave mlyna a o majetku
eckerovskej rodiny. Súčasťou technického vybavenia
papierne bol v roku 1842 jeden holander, jeden vodný lis,
jeden suchý lis, jeden rezač handier a jedna jednotka stúp,
tzv. Geschirr. Holander a stupu poháňalo vodné koleso.
Budova papierne mala jedno poschodie, ktoré sa využívalo
na sušenie papiera. Kedysi zrejme patrila medzi výnosné,
keďže obloky budovy boli zasklené aj napriek tomu, že
v tom čase sa na uzavretie okien zvyčajne využíval papier.

Katastrálna mapa Borinky z roku 1896 so zakreslením papierenského mlyna
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Majster sklenár hodnotu použitého
skla na okná stanovil v roku 1842
na viac ako 80 zlatých. K papierni
a mlynu na mletie obilia patrili
v roku 1842 aj dve záhrady, jedna pri
mlyne a druhá pri obecnom dome
s ovocnými stromami – jabloňami,
slivkami, čerešňami, hruškami
a orechmi. Aj pri samotnej papierni
sa nachádzala malá záhradka
v dokumentoch zapísaná ako
kuchynská. Rodina Eckerovcov
okrem toho vlastnila pôdu
s rozlohou 40 meríc, na ktorej sa
pestovala raž, jačmeň a na malej
časti boli zasadené aj zemiaky.
K papierni patrili ešte voz, dva
kone, dve kravy, dve teliatka a štyri
svine.
Budova bývalého papierenského mlyna v Borinke, okolo roku 1963. Foto: Jozef Muráni.
Vlastníčka papierne v Borinke
vdova Rozália Eckerová sa nevzdala
ani v tejto ťažkej situácii. Nakúpila materiál, získala všetky
sa nám však nepodarilo nájsť. Je však preukázateľné,
potrebné nástroje na výrobu, začala opäť vyrábať a postupže papiereň v Borinke fungovala ešte aj v roku 1857.
ne boli vyplatené všetky dlhy v dedine.26 Rozália Eckerová
V roku 1860 sa spomína najmladší syn Antona a Rozálie
zomrela v roku 1847,27 papiereň vtedy vyrábala písací,
Eckerovcov Ernest, a to ako majster mlynár v Borinke
tlačový, pijavý a baliaci papier.28 Jej najstarší syn František
a nie už ako výrobca papiera.30
bol už minimálne od roku 1843 nájomným mlynárom na
Papiereň v Borinke ukončila svoju činnosť v druhej
panskom mlyne v Stupave.29 Je pravdepodobné, že papiereň
polovici 19. storočia, vtedy sa objekt papierne už nevyužíval
v Borinke svojimi schopnosťami a vedomosťami podporil
a v prevádzke zostal len mlyn na mletie obilia. Príčinou
prostredný syn Ján Ecker, ktorý bol od roku 1839
úpadku papierne bola na jednej strane jej zadĺženosť
v cudzine, kde sa učil umeniu výroby papiera. Dokumenty
a rovnako aj technický rozvoj, ktorý ručnú výrobu papiera
potvrdzujúce jeho pôsobenie v papierni po matkinej smrti
úplne nahradil strojovou výrobou.
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PREMENY
STUPAVSKÉHO PARKU
Ivan Klas, Barbora Halásová
Rozvoj Stupavy bol od samého začiatku úzko spätý s okolitým prírodným prostredím. Geografické podmienky možno
charakterizovať ako priaznivé. Západný chrbát Malých Karpát poskytoval surovinovú základňu a nadväzoval na pomerne
málo členitý terén Záhorskej nížiny. Hydrologické pomery ovplyvňoval blízky tok rieky Moravy. Formovanie vegetačných
zón juhozápadného Slovenska sa prirodzene odvíjalo od ľudskej činnosti. Práve v nížinných polohách, kde dochádzalo
k intenzívnemu odlesňovaniu, sa táto činnosť prejavovala novou výsadbou prispôsobenou potrebám človeka. Tá menila
krajinný obraz a tým aj celkovú estetiku krajiny.

Počiatky úžitkových záhrad na Slovensku spadajú do
obdobia stredoveku, keď sa zriaďovali pri kláštoroch.
Pestovala sa v nich zelenina a ovocie. Keďže kláštory
boli v tých časoch aj nemocnicami, dopĺňali ich
liečivé byliny. Táto záhrada sa nazývala hortulus,
herbarius alebo herbolarius. Mnísi sa snažili priblížiť
skutočnosť k ideálu vysnívanej rajskej záhrady, a tak
k účelovým funkciám pridali aj funkciu okrasnú. Na
dekoratívne účely sa používali najmä ruže a ľalie,

Stupavský kaštieľ na litografii Jozefa Holzera, okolo roku 1860
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ktoré mali pre kresťanskú symboliku kľúčový význam.
Červená ruža symbolizuje Krista a jeho preliatu krv.
Ľalia sa pre svoj vznešený vzhľad a bielu farbu stala
symbolom čistoty a nevinnosti. Takéto záhrady boli
vymedzené a obmedzené kláštornými múrmi alebo
ohradami a mali pravidelný pôdorys. Postupom času
sa do popredia dostávala ich dekoratívna funkcia.
V neskoršom stredoveku sa záhrady začali objavovať aj
vo vtedajších strediskách moci, hradoch. Boli vysádzané
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Nový sloh sa u nás presadil
na konci 17. a začiatkom 18.
storočia. V tom čase bol už barok
vo svete vyzretým umeleckým
prúdom. U nás jeho uplatňovanie
prebiehalo súčasne s pominutím
tureckej hrozby a skončením
protihabsburských povstaní. Opevnenie kaštieľov, nového typu
šľachtických sídiel, stratilo svoje
opodstatnenie. Pri úprave ich
okolia tak vystupuje do popredia
dekoračný účel. Namiesto vodnej
priekopy sa v okolí kaštieľa
vysádzali záhrady, ktoré plnili
spoločenskú funkciu. Do tohto
obdobia môžeme zaradiť aj vznik
záhrady v Stupave. Jej podoba je
Stupavský kaštieľ na pohľadnici zo začiatku 20. storočia. V popredí záhradná úprava bývalej
zachytená na pláne z 18. storočia
vodnej priekopy.
(Plan
Des
Herchaftlichen
Schlosses Stamphen, mit den
nechgst daran ligenden garten), ktorý je uložený
na nádvoriach a mali prevažne dekoratívnu funkciu.
v Slovenskom národnom archíve. Na ňom je zobrazený
Dopĺňali ich úžitkové záhrady vysádzané za hradbami.
kaštieľ v pôvodnej štvorkrídlovej uzavretej dispozícii. Ten
Vo svetovej periodizácii nasleduje po stredovekých
dal v prvej polovici 17. storočia postaviť Pavol IV. Pálffy
hradných a kláštorných záhradách obdobie renesancie.
(1590 – 1653), ktorý v ňom zriadil aj ústrednú správu
U nás však nachádzame iný termín – parterová záhrada.
svojich majetkov. Na kaštieľ nadväzovala baroková
Zaviedol ho maďarský botanik Raymund Rapaics (1885
záhrada. Jej plochu vymedzovalo murované oplotenie
– 1953), ktorý sa ako prvý systematicky venoval vývoju
budovy kaštieľa, mlyna a niekoľkých hospodárskych
záhrad starého Uhorska. Vytvoril kategorizáciu jednotlibudov. Plán je doplnený aj popisom.
vých druhov, prispôsobenú špecifickým podmienkam UZáhrada mala tvar lichobežníka, s dlhšou základňou
horska. Parterovú záhradu nazýva aj záhrada kvetinových
pri dnešnej Slovenskej ulici. Hlavná os prebiehala medzi
tabúľ. Dobou vzniku patrila do raného baroka, ale svojím
stredmi základní. Kolmo na ňu boli vedené chodníky
charakterom spadala do obdobia renesancie. Kvetinové
a upravené koryto potoka. Priečne trasy delili záhradu
tabule boli usporiadané súmerne podľa ústredného
bodu. Na rozdiel od stredovekých
záhrad bola budova so sadovou
úpravou architektonicky spätá
a bola zakomponovaná do obrazu
záhrady. V strede kompozície boli
umiestňované fontány alebo sochy.
Kvety vytvárali zložité vzory. Do
rohov kvetinových štvorcov boli
vysádzané stromčeky, ktorých
tvary boli upravované strihaním.
Na okraji záhrady sa vytvárali
podlubia z ohnutých vetiev dvoch
radov stromov alebo viniča, ktorý
sa vinul po mrežovej konštrukcii.
Ukončenie podlubia tvoril obraz
pokračovania tunela, maľovaný
v perspektíve na múr alebo
dosky. Viacero prvkov použitých
v parterovej záhrade predznamenáva nový typ sadovníckych
úprav, barokovú záhradu.
Vodopád v stupavskom parku. Pohľadnica zo začiatku 20. storočia.
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Plán kaštieľa s priľahlou záhradou z 18. storočia. Slovenský národný archív, Bratislava.
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Záhradný altánok v zámockom parku v Buchloviciach.
Foto: Ivan Klas, 2011.

Záhradný altánok v Stupave, rekonštrukcia podľa staršej fotografie.
Vizualizácia: Ivan Klas, 2011.

na jednotlivé časti s rôznymi sadovníckymi úpravami.
Z nákresu vyplýva, že v časti nadväzujúcej bezprostredne na
kaštieľ boli kvetinové záhony. Kvetinová výsadba vytvárala
geometrické útvary nepravidelných štvoruholníkov.
Chodníky lemovali stromoradia, pričom vzrast drevín
závisel od hierarchie kompozičných línií. Ústredným bodom
tejto časti bolo kríženie hlavnej osi a osi kaštieľa, ktorej
pokračovanie sa zalamovalo a tvorilo jednu z priečnych osí
záhrady. Zo severnej strany uzatváral kvetinové záhony potok s dvojicou rovnobežných chodníkov lemujúcich jeho
koryto. Trasy chodníkov boli opäť zvýraznené stromoradiami, tentoraz doplnenými strihanými živými plotmi. Pre
obdobie baroka je používanie živých plotov zo vždyzelených
drevín typické. Živý plot tvoril aj ústredný motív ďalšej
časti, kde vymedzoval intímne oddychové zóny doplnené
kvetinovými záhonmi. Nasledovala dvojica obdĺžnikov
s pravidelnou a dvojica obdĺžnikov s nepravidelnou
výsadbou drevín. Vodná priekopa bola vypustená.
V jej severnej časti bola situovaná jazdiareň. V časti pred
vstupom do kaštieľa bola na jej dne vysadená okrasná
záhrada s dvojicou fontán, ktoré zvýrazňovali hlavný vchod
do zemepanského sídla.
Barokovú záhradu neskôr nahradil anglický park. Ten
sa u nás začal objavovať koncom 18. storočia. Z pôvodnej
výsadby zostala zachovaná len úprava priekopy. Zánik
pravidelnej záhrady možno datovať do rozmedzia rokov
1840 – 1851. V roku 1840 bolo totiž vyhotovené tzv.
druhé vojenské mapovanie, ktoré zachytáva aj Stupavu.
Z mapového vyobrazenia je zrejmé, že pri kaštieli sa
nachádzala záhrada tvaru lichobežníka, teda tá, ktorá je
zachytená na pláne z 18. storočia. V popise mesta z roku 1851
sa však už pri kaštieli spomína anglický park. Jeho podobu
môžeme vidieť na katastrálnej mape Stupavy z roku 1870.
Plocha záhrady bola zväčšená a siahala do miest pri dnešnom
rybárstve. Pričlenená bola aj plocha pred kaštieľom,
siahajúca po vyústenie dnešnej Marcheggskej ulice. Vznikol
tu výbežok, ktorému sa prispôsobilo trasovanie Hlavnej
ulice. Za kaštieľom bolo vyhĺbené jazero, ktoré dodnes tvorí

jeden z ústredných prvkov parku. Na tejto mape však nie
je zachytený park v jeho vrcholnej károlyiovskej podobe.
Z uvedených skutočností sa však dá usudzovať, že jej základy
položil posledný pálffyovský majiteľ Stupavy, Ferdinand
Leopold Pálffy-Daun (1807 – 1900).
Alojz Károlyi (1825 – 1889) odkúpil panstvo v roku 1867.
Investoval nemalé finančné prostriedky do jeho zveľadenia.
Podobu parku v jeho vrcholnom období môžeme vidieť na
katastrálnej mape z roku 1896. Park bol rozšírený o ďalšie
pozemky smerom k úpätiu Malých Karpát. Tu nadväzoval
na rozsiahlu zvernicu. V blízkosti kaštieľa bol situovaný
dendrologický park. Bol ohradený tehlovým múrom
končiacim pri pivovare a dnešnom vstupe na štadión.
Smerom na východ bol múr prerušený a park voľne
prechádzal do krajiny. Trasovanie chodníkov bolo kľukaté.
Otvárali sa na ňom obrazce skupín drevín, zasadených do
prírodnej scenérie. Introdukované boli vzácne a exotické
druhy. Ďalej na východ sa chodníky narovnávali. Táto časť
parku mala úžitkový charakter. Prirodzenú os vytvorila aleja
z pagaštanov konských (Aesculus hippocastanum), ústiaca
až do svahov pod Pajštúnom. Plody stromov poskytovali
krmivo pre poľovnú zver. Rovnako aj lúky na konci parku.
Situovaná tu bola práčovňa a záhradná chata. V časti, kde
sa dnes nachádza hotel a športová hala, bol rozsiahly sad
ovocných stromov.
Park, najmä v jeho okrasnej časti dopĺňali aj prvky
drobnej architektúry. Pri dnešnom štadióne možno
nájsť zvyšky kamenného altánku z roku 1898. V blízkosti
kaštieľa bol vytvorený vodopád. Vznikol na mieste mlyna,
ktorý bol zakreslený už na pláne barokovej záhrady
z 18. storočia. Mlyn bol zakreslený aj na katastrálnej mape
z roku 1896, takže jeho zánik spadá až do 20. storočia. Na
jeho napájanie slúžil mlynský náhon. Pri byte záhradníka,
ktorého poloha sa od 18. storočia nezmenila, bol
vybudovaný skleník. Na mape z roku 1895 je zachytený
v prvej vývojovej etape, keď ho tvorila dvojica presklených
krídel spojených murovaným jadrom. Neskôr k nim
pribudla kotolňa a ďalšie krídlo, zvierajúce s pôvodnými
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ktoré spolu s nedostatočnou údržbou viedli k výraznej degradácii
drevín. V roku 1995 sa počas záplav
vyliala voda z koryta potoka do
parku a podmočila kaštieľ. Prúd
podomlel cestu na Hlavnej ulici,
popod ktorú viedol tehlový kanál.
V úsilí predísť v budúcnosti
podobným škodám sa rozhodlo
o vybudovaní hrádzí pozdĺž potoka
a malého vodného diela pri jeho
vyústení z parku. Na korune jednej
z hrádzí bolo inštalované oceľové
oplotenie. V takejto podobe sa park
zachoval do dnešných dní.
Budúcnosť parku sa bude odvíjať
najmä od starostlivosti o zeleň, keďže
Stupavský kaštieľ s priľahlým parkom. Letecká snímka, okolo roku 1930.
je nositeľom väčšiny hodnôt územia.
Nie je len dekoráciou, ale dobre
tupý uhol. Ich vznik tiež spadá do 20. storočia. Skleník
dostupnou a potrebnou parkovou zeleňou, vhodnou na
slúžil na uskladnenie teplomilných druhov rastlín
relax a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta. Dnešnú
v nepriaznivých podmienkach. Bez náležitého využitia
starostlivosť a údržbu môžeme nazvať len najnutnejšou.
a údržby sa postupne zmenil na ruinu. V súčasnosti sa
Opačným príkladom môže byť park v Buchloviciach, ktorý
rozbehli práce na jeho záchranu a pamiatkovú obnovu.
v historickom kontexte súvisí so stupavským.2 Dôležitým
podmieňujúcim faktorom budú aj majetkovoprávne
Koncom druhej svetovej vojny bol posledný majiteľ
vzťahy a to, akým spôsobom bude vedieť mesto
parku gróf Ľudovít Károlyi (1872 – 1965) nútený pred
a príslušné orgány pamiatkovej starostlivosti zabezpečiť
príchodom Červenej armády odísť. Po jeho odchode
metodickú správnosť jeho obnovy. Preto by bolo potrebné
kaštieľ postihlo rabovanie, počas ktorého bola zničená
vypracovať pre mesto a park víziu rozvoja s dôrazom na
alebo odcudzená väčšina mobiliáru. Následne sa do jeho
zachovanie hodnôt parku a ostatnej urbánnej vegetácie
priestorov nasťahovala vojenská milícia. Károlyiovské
a zároveň dbať na úspešnú a atraktívnu reguláciu verejného
majetky boli zoštátnené. Zmena majiteľa mala negatívny
priestoru. Pri vytváraní, ale aj dotváraní takéhoto
efekt v podobe zanedbania údržby a rozdrobenia dovtedy
špecifického prostredia je veľmi dôležité rešpektovať určité
celistvého parku. Koncom 40. rokov bol odčlenený
zásady s dôrazom na zachované hodnoty a ich zachovanie
výbežok pred kaštieľom. Stal sa obeťou skrátenia
pre budúce generácie.
a narovnania Hlavnej ulice, ktorá ho predtým musela
obchádzať. Na oddelenej časti neskôr vyrástli objekty
predajní odevov a textilu. V mieste, kde sa nachádzala
práčovňa, vzniklo štátne rybárstvo. Parkové úpravy padli
Literatúra a prameň
za obeť pravidelným nádržiam na chov rýb. Podnik sa
tiahol popri potoku až k záhradnej chate, ktorá sa nachádza
Hieke, K.: Moravské zámecké parky a jejich drěviny, Státní zemědělské
pri Jánošíkovom rybníku. V povojnových rokoch bolo
nakladatelství, Praha 1985.
Tomaško, I.: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku, VEDA, Bratislava
rozhodnuté, že táto časť parku bude v rámci mesta využitá
2004.
na športovo-rekreačné účely. Na ploche ovocných sadov
Steinhübel, G.: Slovenské parky a záhrady, Vydavateľstvo Osveta, Martin 1990.
Sedlák, F. – Žudel, J. – Palko, F.: Sprievodca po archívnych fondoch I. Oddelenie
postupne vyrástlo kúpalisko (1973), hotel (1988) a športová
feudalizmu, Slovenská archívna správa, Bratislava 1964.
hala (1993). Bližšie ku kaštieľu, v okrasnej časti parku bol
Plan Des Herchaftlichen Schlosses Stamphen, mit den nechgst daran ligenden
garten. Zbierka pálffyovskych máp a plánov, Archív rodu Pálffy, SNA, Bratislava.
vybudovaný futbalový štadión s murovanými tribúnami
a šatňami. K štadiónu patrila aj tréningová plocha. Ďalej tu
Poznámky
bolo postavené hádzanárske ihrisko s murovaným objektom šatní a sauny.
1 Munkáč bol názov pre zahĺbenú uličku, ktorá spája dnešnú Dukliansku
V roku 1958 bol kaštieľ prestavaný a adaptovaný
ulicu so Slovenskou. Pred vybudovaním parku tadiaľto viedol
chodník, ktorý zostal zachovaný, avšak bol zahĺbený, aby sa zamedzilo
na domov dôchodcov. Najbližšia časť parku po Munkáč1
vizuálnemu kontaktu prechádzajúcich s parkom.
bola oplotená a uzavretá. Otvorená pre verejnosť bola až
2 Ferdinanda, sestra posledného majiteľa Ľudovíta Károlyiho, sa vydala
za Leopolda II. Berchtolda, majiteľa kaštieľa a parku v moravských
začiatkom 90. rokov 20. storočia. Po odstavení vodopádu
Buchloviciach. Spojitosť medzi stupavským a buchlovickým parkom
bolo zmenené usporiadanie prítoku do jazera. Po sprístupje badateľná na architektúre altánkov, ktoré vykazujú známky
není verejnosti sa začali prejavovať následky vandalizmu,
spoločného autorstva.
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BITÚNOK
NA BITÚNKOVEJ ULICI
Milan Greguš
Bitúnková ulica sa nachádza v severnej časti mesta. Vedie naprieč terénnym zárezom, v ktorom preteká Stupavský potok.
V minulosti to bola len bezmenná, neudržiavaná cesta cez potočný brod. Podľa katastrálnej mapy z roku 1896 bol na tejto
ceste len jeden murovaný dom, v ktorom boli zriadené nájomné byty a patril do majetku veľkostatku grófa Károlyiho.

Ulica dostala svoje pomenovanie Bitung, Bitungova
cesta, neskôr Bitúnková ulica až začiatkom 20. storočia.
Vtedy tu totiž na brehu potoka postavili modernú
tehlovú stavbu určenú na porážanie zvierat a spracovanie
mäsa – bitúnok. Stupavský kronikár Jozef Krištoffy
uvádza, že bitúnok (jatku) v Stupave postavil Katolícky
občiansky kruh, založený v 90. rokoch 19. storočia.
V krátkej zmienke o nej ďalej uvádza, že podľahla židovskej
konkurencii.1 Ide s určitosťou o spomínaný bitúnok
na Bitúnkovej ulici, postavený pravdepodobne okolo
roku 1910. Dnešným pamätníkom staršie okolnosti už
nie sú známe, podľa ich vyjadrení bol bitúnok obecný.
Výstavba bitúnku spadá do obdobia stavebného rozmachu
v Stupave v rokoch 1909 – 1910. V tomto čase bola postavená
aj obecná pastiereň, hasičská zbrojnica a obecný úrad.2
Bitúnok
Tehlová stavba bitúnku stála pri potoku, v mieste
vyústenia dnešnej ulice Pri potoku na Bitúnkovú ulicu.
Situovaná bola zámerne na brehu potoka, tečúca voda
bola nevyhnutná na jeho prevádzku. Budova mala podľa

Pred bitúnkom na Bitúnkovej ulici, 1926

pamätníkov pôdorys približne s rozmermi 14 x 6 metrov.
Orientovaná bola v smere sever – juh, dlhšou stranou
rovnobežne s cestou. Postavená bola z pálenej tehly,
strecha bola pokrytá škridlou. V uličnom priečelí sa v strede
nachádzali vstupné dvojkrídlové drevené dvere, z obidvoch
strán bolo jedno okno. Vnútorné vybavenie mäsiarskej
prevádzky bolo jednoduché a účelné. Okrem veľkého
dreveného koryta tu stál mäsiarsky drevený stôl pokrytý
plechom, klát na sekanie mäsa, kotlina s 80-litrovým
kotlom na ohrev vody a plechové škrabáky na sťahovanie
srsti. Vnútri sa nachádzala aj kopaná studňa, ktorá slúžila
ako zdroj vody. Stavba nemala strop, vnútorný priestor
bol otvorený do podstrešia. Na tráme boli nabité železné
háky na vešanie mäsa. Vnútorný priestor bol vyspádovaný
a ústil odpadovou rúrou do potoka.3 Pri väčších porážkach
sa potok splachovanou krvou farbil do červena. To bolo
lákadlom nielen pre potočné pstruhy, ale aj pre stupavské
deti na skvelú rybačku.
Bitúnok bol z hygienického hľadiska pre väčšiu
obec nevyhnutný. V minulosti bol chov domácich zvierat
veľmi rozšírený. Ošípané, vodná a hrabavá hydina boli
takmer „povinnou“ výbavou každej
domácnosti. Roľnícke rodiny
okrem nich chovali aj kravy a ťažné
zvieratá, ktoré využívali na poľné
práce. Na ilustráciu možno uviesť
počet domácich zvierat, ktoré
napočítali v Stupave v roku 1933:
464 kusov hovädzieho dobytka,
318 koní, 56 ošípaných, 251 kôz
a 2 ovce.4 Bitúnok bol určený najmä
na porážku a spracovanie jatočného
hovädzieho dobytka. Vzhľadom na
jeho veľkosť a hmotnosť bolo jeho
porazenie a spracovanie v domácich
podmienkach veľmi obtiažne. Svoj
zvierací život tu končili aj zvieratá
poranené pri poľných prácach.
Zlomeniny či iné vážne poranenia
boli zväčša dôvodom na ich nútenú
porážku. Hovädzí dobytok určený na
porazenie priviedol po dohode jeho
majiteľ na bitúnok, kde ho mäsiar
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za poplatok porazil, odkrvil, stiahol
z kože a naporcoval. Za prvej
republiky pracovali na bitúnku
stupavskí mäsiari Adolf Nasch,
neskôr krátko jeho syn Ľudovít,
Albert Myslovič, Jaroslav Chytil,
Max Geiringer a Alexander Jelínek. Vtedajšie podmienky neumožňovali surové mäso dlhodobo
skladovať. Majiteľ si ponechal
len také množstvo, ktoré mohol
v krátkom čase spotrebovať.
Zvyšné mäso sa rozpredalo
záujemcom priamo na bitúnku,
o čom včas informoval obecný
bubeník. Ošípané spočiatku na
bitúnku porážali len ojedinele,
gazdovia ich dokázali zabiť a spracovať v domácich podmienkach.

Výstavba betónového mostu na Bitúnkovej ulici, 1937

Bitúnková ulica
Význam Bitúnkovej ulice postupne narastal. Po roku
1918 pribúdala na ulici a v jej okolí nová zástavba, zvyšovala sa frekvencia prechádzajúcich Cesta v svahovitom
teréne s pretekajúcim potokom bola najmä v nočných
hodinách nebezpečná. Poza bitúnok viedla ponad potok
len drevená lávka pre peších. Potok nemal spevnené brehy,
širokým a plytkým tokom prechádzal cez cestu. Zvieratá,
povozy a často aj ľudia, prechádzali priamo cez brod na
ceste. Situácia sa zhoršovala najmä počas prívalových
dažďov, keď bol priechod cez potok naozaj nebezpečný. Pri
plánovaní osvetlenia ulíc v roku 1928 navrhovalo obecné
zastupiteľstvo osvetlenie Bitúnkovej ulice počas celej
noci.5 Na menej dôležitých miestach svietili svetlá len do
polnoci. Napriek tomu sa osvetlenie ulice pre nedostatok
financií nerealizovalo. Lampa sa tu prvýkrát rozsvietila
až o päť rokov neskôr, v roku 1933.6 Opakované sťažnosti
obyvateľov na nevyhovujúci stav cesty boli dôvodom
aj na jej celkovú úpravu. Naplánovaná bola už v roku
1933,7 opäť sa však neuskutočnila pre nedostatok financií.
V zápisnici obecnej rady z roku 1936 sa uvádza, že potok má
vymyté brehy, v zime zamŕza a dobytku komplikuje prístup
na bitúnok. Rada navrhla realizovať úpravu cesty formou
subvencie na núdzové práce.8 Oprava cesty sa uskutočnila
v letných mesiacoch roku 1937. Išlo o pomerne nákladný
projekt. Odhadovaná suma predstavovala 110 000 Kč,

približne polovicu z toho tvorila štátna subvencia. Skutočné náklady zápisnice neuvádzajú. Materiál na stavbu
mosta dodala stupavská cementáreň na základe zmluvy
s obcou. Prácami bol poverený pre svoju najvýhodnejšiu
ponuku (ofertu) stavebný podnikateľ František Domitrek.9 Pod jeho vedením postavili betónový most,
cestu splanírovali, štrkovali a po oboch stranách cesty
vybudovali dažďové rigoly ústiace do potoka. Zo
zápisníc vyplýva, že predstavitelia obce nezískali štátnu
subvenciu včas. Časť prác v sume 50 000 Kč preto zaplatili
z fondu na výstavbu meštianskej školy. Po získaní subvencie
mala byť táto suma vrátená späť.10 Cesta sa touto úpravou
v porovnaní s pôvodnou úrovňou výrazne zvýšila.
Niekoľko mesiacov po úprave cesty obec riešila ďalšiu
sťažnosť. Tentoraz sa sťažovali bývalí urbárnici, že pred
vchodom do bitúnku vznikol vysoký násyp, ktorý sťažuje
prístup. Navrhovaná úprava spočívala vo vybudovaní
múru so zábradlím („šrankami“). Polovicu nákladov
prisľúbili uhradiť urbárnici, druhú polovicu mala zaplatiť
obec, ktorá s týmto riešením súhlasila.11 Objekt bitúnku
sa využíval aj po roku 1945, v porovnaní s minulosťou
však pribúdali aj porážky ošípaných. Začiatkom 60.
rokov 20. storočia sa však jeho prevádzka skončila a začal
slúžiť ako sklad umelých hnojív miestneho JRD. Budovu
bitúnku zbúrali okolo roku 1965, tehly sa opäť použili
na výstavbu súkromných domov. Jedinou pamiatkou na
bývalý bitúnok ostal dnes už len názov ulice, kde objekt
kedysi stál.

Poznámky
1
2
3
4

5
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Pamätná kniha obce Stupava 1932 – 1942, kronikár Jozef Krištoffy,
s. 90 – 91. Archív MÚ Stupava.
1880 – 1930. K pamiatke 50. výročia trvania Sboru dobrovoľných
hasičov v Stupave. Rkp., nestranované.
Za informácie ďakujem p. Márii Murániovej (nar. 1920).
Pamätná kniha obce Stupava 1932 – 1942, kronikár Jozef Krištoffy,
s. 137. Archív MÚ Stupava. (Počet ošípaných bol určite vyšší, uvedený
nízky počet je zrejme chybný zápis v kronike. Pravdepodobne išlo
o 560 kusov.)
Zápisnica obecnej rady v Stupave z 21. marca 1928. ŠA Bratislava,
pobočka Modra.

6

Zápisnica obecnej rady v Stupave z 28. júla 1933 a 7. augusta 1937. ŠA
Bratislava, pobočka Modra.
7 Zápisnica obecnej rady v Stupave z 15. septembra 1932. ŠA Bratislava,
pobočka Modra.
8 Zápisnica obecnej rady v Stupave z 21. januára 1936. ŠA Bratislava,
pobočka Modra.
9 Zápisnica obecnej rady v Stupave z 30. marca 1937 a 7. augusta 1937.
ŠA Bratislava, pobočka Modra.
10 Zápisnica obecnej rady v Stupave z 8. novembra 1937. ŠA Bratislava,
pobočka Modra.
11 Zápisnica obecnej rady v Stupave z 8. novembra 1937. ŠA Bratislava,
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MÁSTSKA PEKÁREŇ
Milan Greguš
Pred polstoročím sa výrazná a príjemná vôňa pečeného chleba šírila z mástskej pekárne každodenne. Tamojšia pec patrila
medzi najdlhšie fungujúce pekárenské pece vykurované drevom v okolí. Dnes už má málokto predstavu, čo všetko musel
pekársky majster ovládať a koľko namáhavej práce bolo potrebné vykonať, kým prišiel hotový chlieb na stôl. Pekárski
majstri sa zaslúžene tešili veľkej úcte. Spolu s mástskou pekárňou zaniklo aj toto staré remeslo v pôvodnej podobe.

Pekársky učeň Martin Vanek
Martin Vanek sa narodil vo viacdetnej stupavskej
rodine 3. novembra 1906. Mal ešte päť súrodencov – dve
sestry a troch bratov. Ako osemročnému mu zomrel otec
a rodina sa tak dostala do ťažkej existenčnej situácie. Mama
musela poslať štyri najstaršie deti do služby. Martina dali
vyučiť k pekárskemu majstrovi na Marcheggskú ulicu
v Stupave (dnes č. domu 6). O krátky čas sa však pekár
pustil do prestavby pece a tak Martina dočasne poslal
k svojmu kolegovi pánovi Reichovi. Ten mal pekáreň na
Hlavnej ulici, v zadnej časti pozemku, na ktorom dnes
stojí budova drogérie (č. domu 41). Podľa spomienok sa
v židovskej rodine pekára Reicha o učňa Martina dobre
starali. Aj majster bol s jeho učením a prácou spokojný,
za prácu mu poskytoval stravu a ošatenie. Po vzájomnej
dohode sa už k svojmu pôvodnému majstrovi nevrátil
a vyučil sa u Reichovcov. Potom odišiel pracovať do Bratislavy,
zamestnaný bol u viacerých súkromných pekárov. Spoločne
s ďalším Stupavčanom, cukrárskym majstrom Jánom
Šemberom, pracovali aj v jednej viedenskej kaviarni. Dobré
základy remesla v Stupave a prax u viacerých pekárov z neho
urobili zdatného a šikovného pekárskeho majstra. Zoznámil
sa so Stupavčankou Martinou Buchtovou. Okrem sympatií
ich spájal aj podobný osud. Obaja vyrastali v skromných,
chudobných pomeroch. Martinu spolu so súrodencami
starostlivo vychovával okrem mamy aj nevlastný otec.
V pätnástich rokoch išla do služby – opatrovala deti
v majetnejších rodinách. Najprv v Dúbravke a Lamači, neskôr
pracovala u židovského obchodníka v Gajaroch. Odtiaľ sa
vrátila do Stupavy, kde prijala službu u dentistu Šomla.1
V roku 1939 sa konala svadba. Mladomanželia Vanekovci
zostali bývať v Stupave, kde si chceli prenajať pekáreň
a prevádzkovať živnosť. Na zriadenie vlastnej pekárne
nemali finančné prostriedky, mali však čosi dôležitejšie:
vytrvalosť, pracovitosť a šetrnosť.
Ťažké začiatky
V tom čase bolo v Stupave asi päť – šesť pekární, všetky
mali len jednu menšiu pec. S priateľom, cukrárskym
majstrom Jánom Šemberom, ktorý mal v tom čase
v Stupave už zavedenú cukráreň, mali spoločný problém.

Nemali kde piecť svoje výrobky. Mladomanželom
Vanekovcom sa podarilo získať do prenájmu pekáreň
od pána Mezeya. Nachádzala sa v zadnej časti domu na
dolnom konci Hlavnej ulice.2 U Mezeyovcov piekli chlieb
a sladkosti pre Šemberovu cukráreň. Prenajaté a stiesnené
priestory im nevyhovovali, hľadali preto ďalšie možnosti
pre svoj rozvoj. Po krátkom čase sa im v roku 1940
naskytla možnosť spoločne zakúpiť dom v Máste. Bol to
jednoduchý roľnícky dom vedľa obecného domu, dnes
č. domu 46. V prednej časti sa nachádzala jednoduchá
menšia izba a kuchyňa, za ňou pokračovala maštaľ
a šopa. Martin Vanek si podľa svojich skúseností a predstáv
navrhol väčšiu dvojkomorovú pec. Jej stavbu zveril
odborníkovi peciarovi. Postavená bola z tehál a hliny,
dvere s mechanickým uzatváraním dodala firma Františka
Stejskala z Brna. Vlastné priestory a nová priestranná
pec vniesli do pekárskej práce viac energie, ale i väčšie
pracovné nasadenie. Pekárska výrobňa s pecou zabrala
veľký kus stavby, na bývanie im zostala len jedna izba.
Spočiatku nemali žiadnych pomocníkov, všetky pomocné
práce vykonávala majstrova manželka, pani Vaneková.
Postupne sa zapracovala a zakrátko zvládala všetky
práce spojené s pečením chleba. Manželia ťažko pracovali
a snažili sa krok za krokom zlepšovať svoje existenčné
podmienky. V novej pekárni sa piekol chlieb a perníky,

Hlavná ulica v Stupave, vpravo v popredí Reichov obchod s pekárňou
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prípadne iné zákusky pre Šemberovu cukráreň. Po dohode
s pánom Šemberom vyplácali po
splátkach jeho podiel. V roku 1942
bol podiel vyplatený, Ján Šembera si
zriadil vlastnú menšiu pec v zadnej
časti domu s cukrárňou.
Mástska parcela s domom bola
pôvodne prejazdná, z hlavnej
cesty nestál dnešný dom ani
brána. Mášťania si zvykli skracovať
cestu na polia cez tento pozemok.
Často tadiaľ prechádzali ľudia
a povozy, situácia sa zmenila až
zahradením pozemku od hlavnej
cesty. Prisťahovaným pekárom
to prinieslo okrem oprávneného
súkromia aj nepríjemnosti. Ľudia
sa spočiatku ťažko vzdávali
skratky, na ktorú boli zvyknutí.
V roku 1945 si Vanekovci postavili Pekársky majster Martin Vanek s manželkou a deťmi
od hlavnej cesty aj nový dom
s bránou. Život sa neustále točil
okolo namáhavej práce v pekárni, výchovy šiestich
Práca v pekárni
detí, zháňania surovín. Podmienky sa im postupne
Práca v pekárni bola fyzicky veľmi namáhavá. Majster
zlepšovali. Darilo sa im to len vďaka skromnosti
pekár pracoval po nociach, v horúčavách zo sálajúcej pece,
a každodennej usilovnej práci. Spomienky na toto namá12 až 16 hodín denne. V nedeľu bolo síce voľno, chlieb sa
havé a ťažké obdobie má pani Vaneková živé dodnes.
nepiekol, ale už večer sa muselo chystať drevo na nočné
pečenie. Súčasťou práce pekára bolo aj zadováženie si
dreva, múky a ostatných surovín. Spotreba dreva bola
veľká, jeden až dva kubíky denne. Objednávali sa najmä
bukové metrovice, tvrdé bukové drevo dosahovalo najlepšiu
výhrevnosť. Kúrilo sa však aj agátovým, prípadne mäkkým
drevom ihličnanov. Nevýhodou tohto mäkkého dreva
bola jeho živičnosť (masnota), nižšia výhrevnosť a väčšie
množstvo popola po zhorení. Preto musel pekársky majster
pri nedostatku tvrdého dreva voliť rôzne kombinácie aj
s inými druhmi. Dodávateľom dreva bol väčšinou lesný
úrad grófa Károlyiho, ale aj iní súkromníci. Spotrebovali
sa aj veľké množstvá múky, kupovala sa vo vreciach po
metrákoch a pekár musel dbať na jej kvalitu.
Prípravy na pečenie chleba sa robili už v predchádzajúci
deň. Martin Vanek začínal prácu okolo tretej – štvrtej
hodiny poobede štiepaním dreva. Meter dlhé polená
bolo potrebné naštiepať po dĺžke na tenšie kusy (špalky).
Sekera sa v tvrdom a širšom dreve často zasekávala,
vtedy bolo potrebné používať kliny na jej uvoľnenie.
Naštiepané drevo potom naložil do oboch pecí. Po tejto
práci sa umyl a pravidelne chodieval na prechádzku
z Mástu na koniec gaštanovej aleje v stupavskom parku.
Po návrate nasledoval odpočinok a krátky 5 – 6 hodinový
spánok. Okolo desiatej, jedenástej hodine večer namiešal
kvások (nácestek, kvásek). Na jeho výrobu si odkladal
trochu surového cesta z predchádzajúceho pečenia,
Pekársky majster Martin Vanek v manipulačnej jame pred pecou
ktoré premiešal s vodou. Po premiešaní v nádobe prikryl

44

história
kvások ľanovou utierkou a nechal zakrytý kysnúť.
V noci, okolo jednej hodiny zapálil v peci drevo, venoval
sa peciam a reguloval v nich teplotu uzávermi (typlami)
v pecových dymovodoch (cúchoch). Typle boli klapky
v tváre kónických štupľov, ktoré sa zasúvali do pecových
dymovodov pod sopúchom a tým sa dal regulovať,
prípadne úplne zastaviť ťah z pece do komína. Dymovody
s uzávermi boli štyri, pre každú pec dva. Štvoricu uzáverov
dopĺňal ešte jeden, ktorý odvetrával teplo priamo
z pekárenskej výrobne. Pri vykurovaní pece zostávali
uzávery pre lepší ťah otvorené, pri pečení sa zatvárali,
aby pece rýchlo nevychladli. Teplotu pece odhadoval
pohľadom na rozpálené tehly, prípadne priložením dlane
na pec. Pec sa vykúrila na žiadanú teplotu o 2 – 2,5 hodiny.
Záviselo to od druhu a vlhkosti používaného dreva.
V týždni sa pieklo trikrát za deň, v sobotu dvakrát a pred
veľkými sviatkami (Vianoce, Veľká noc a pod.) dokonca
až štyri- až päťkrát. Pred každým ďalším pečením sa pec
musela opäť naložiť drevom, zapáliť a dohriať do želanej
teploty. Do roku 1952 sa v mástskej pekárni pieklo okrem
chleba aj pečivo – rožky a žemle. Tie sa piekli v prvej várke,
k zákazníkom sa rozvážali v skorých ranných hodinách.
Po skontrolovaní teploty pece nasledovalo miesenie
cesta na pečivo. Rožky sa vyrábali obyčajné a maslové. Pre
hostince sa vyrábal aj tretí druh – rožky posypané hrubou
lámanou soľou a rascou. Žemlí bolo tiež viac druhov. Piekli
sa staré osvedčené bikle, čo boli žemle oválneho tvaru,
dvakrát šikmo nakrojené. Ďalej kajzerky, ktoré mali pri
pohľade zvrchu hviezdicovitý tvar. Svoje pomenovanie
získali údajne preto, lebo ich mal rád aj cisár (Kaiser)
František Jozef. Na jarmoky sa piekli rezané žemle.
Odoberali ich trhovníci s občerstvením, žemle mali dlhší
tvar a po narezaní do nich vkladali pečienky. Medzi mástske
pekárske výrobky patril aj sendvič, ktorého základom bolo
cesto z ľahkej múky a väčšieho množstva vody. Na Vianoce
sa piekli aj sladké vianočky v troch rôznych veľkostiach.
Cesto miesil majster Vanek spočiatku ručne,
v drevenom dva metre dlhom koryte. Do koryta vysypal
celé vrece vopred preosiatej múky, do ktorej pridal
spomínaný kvások, soľ a na lepšie kysnutie vlažnú vodu.
Ostatné prísady sa líšili podľa druhu pekárenských
výrobkov. Do cesta na sladké rožky sa pridával cukor, počas
vojny sa nahrádzal tekutým umelým sladidlom Diamalt.
Do cesta na maslové pečivo sa pridával tuk. Slané rožky
mali zásadne rovný tvar, sladké mali konce mierne ohnuté
k sebe. Cesto sa po vymiesení spracovávalo na drevenom
stole (table). Tvorila ho veľká pekárenská pracovná doska
zhotovená z hobľovaných dosiek. Stála opretá o stenu vedľa
koryta na miesenie. Po sklopení sa položila na koryto, čím
vznikol pracovný stôl. Cesto na rožky a žemle sa muselo
nožom rozdeliť na kusy, ktoré hmotnosťou zodpovedali
požadovanému rožku či žemli. Nasledovalo vaľkanie cesta
a tvarovanie. Rožky sa krútením vyvaľkaného cesta stáčali
(folinkovali) do správneho tvaru. Žemľové cesto sa po
vytvarovaní ešte hladilo v dlaniach (šlajfovalo). Žemle si

tak aj po upečení zachovali hladký povrch. Každý jeden kus
rožka či žemle sa robil ručne. Miesenie a tvarovanie cesta
bolo fyzicky veľmi namáhavé, najmä po predchádzajúcom
káľaní dreva.
Hotové a vypracované cesto v tvare žemlí a rožkov sa
ukladalo na plechy a vkladalo do pece. Pečenie rožkov
na rozdiel od chleba trvalo kratší čas, približne 20 minút.
Pekár plechy s pečivom neustále kontroloval a podľa
potreby typlami reguloval teplotu v peci. Po dopečení sa
pečivo aj s plechmi vybralo a preložilo do prútených košov.
Po vychladnutí nasledoval rozvoz a predaj.
V druhej a tretej várke sa piekol chlieb. Postup na
výrobu a miesenie cesta bol podobný ako pri pečive. Na
chlieb sa používala ražná múka, do ktorej sa pridávali asi
3 % hladkej bielej múky, ktorá dodávala chlebu ľahkosť.
Nasledoval opäť kvások, soľ, vlažná voda a rasca. Po
premiesení cesta ho nechal pekár v pokoji kysnúť ešte pol
hodiny. Potom cesto spracoval a nakrájal nožom na dvoj- až
trojkilogramové kusy. Tie ešte raz preváľal v rukách a uložil
do slamených košíkov – ošitiek. Majster Vanek piekol svoj
vlastný chlieb len v oválnej, podlhovastej forme, zvanej
štricla. Tomuto tvaru zodpovedali aj jeho košíky. Pred
vložením cesta ich bolo potrebné posypať múkou, inak by
sa cesto na ne lepilo. Rovnako posypal múkou aj vrch cesta.
Naplnené košíky poukladal do drevených políc a opäť
nechal kysnúť.
Po vykúrení pecí na správnu teplotu nastal čas
vyhrabať z nich tlejúce zvyšky dreva a popol. Ideálne

Pekárska majsterka Martina Vaneková
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Pečenie koláčov na svadbu

bolo, ak drevo zotlelo na uhlíky a nie úplne na popol.
Dalo sa to docieliť len praxou, výberom správnej vlhkosti
dreva, prípadne kombináciou jeho druhov. Pri spálení
dreva na popol bolo jeho vyhrabávanie a vymetanie
prácnejšie, hrozilo aj ušpinenie celej pekárne od sadzí.
Pri dennom, viacnásobnom pečení bolo veľmi dôležité
správne odhadnúť čas potrebný na vyhriatie pece. Všetko
muselo na seba nadväzovať v želanom tempe. Inak by
mohli nastať časové sklzy, spálenie či nedopečenie chleba,
prípadne prekysnutie cesta. Pekár pred vymetaním
zatvoril typle, aby z pece zbytočne neunikalo teplo.
Dreveným ohreblom (tvarom podobným širšej tupej
motyke) namočeným vo vode vyhrabal žeravú pahrebu
do plechových sudov. Žeravé uhlíky sa potom využili
v kuchynskom sporáku. Na jemné vyzametanie popola
z pece slúžilo ometlo (ometuo, viš). Bola to v podstate
metla na rukoväti (húli) dlhej až štyri metre. Ometlo na jej
konci tvoril trs dlhej trávy, ktorý bol k držadlu priviazaný
ľanovým špagátom. Tráva rástla v močaristom teréne
v Hajpróde pri rieke Morave. Na ometlo sa kosili asi 60 cm
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dlhé steblá. Iným materiálom na ometlo bol vymlátený
a usušený ražný snop. Musel byť však vymlátený ručne
cepmi, strojová mláťačka by jej dlhé stonky polámala.
Jediným dodávateľom takejto slamy bol v tom čase mástsky
gazda František Slezák. Na svojich roliach dlho dodržiaval
tradičné poľnohospodárske postupy. Obilie kosil a mlátil
výhradne ručne – kosou a cepmi. Ometlo sa pred použitím
namočilo do vedra (škopka) s vodou. Na mokrý trs trávy
sa pri vymetaní prilepili zvyšky popola, ktoré zostali po
vyhrabaní ohrablom. Tým sa pec vyčistila a pripravila na
sádzanie chleba. Čistenie pece bola špinavá a namáhavá
práca. Na spotené telo sa od sálajúcej pece popol doslova
lepil. Pekár výzorom pripomínal skôr kominára a pred
ďalšou prácou sa musel poumývať.
Ako prvá sa nakladala chlebovým cestom spodná pec.
Pri jej vstupnom otvore bola vyhĺbená jama široká 90 cm,
dlhá 120 cm a hlboká jeden meter. Pri sádzaní do pece sa
preto nebolo treba zohýbať, otvor do pece bol približne vo
výške očí. Pekár pri nakladaní chleba do spodnej pece stál
v jame a na drevenú lopatu s dlhou rukoväťou si po jednom
kuse vyklápal z košíkov chlebové cesto. Na lopate ho potrel
mokrou kefou s dlhším jemným vlasom a následne sádzal
do pece. Najprv sa nakladala ľavá strana po 30 pecňoch,
potom s rovnakým počtom pravá. Nasledovalo nakladanie
hornej pece. Tá mala vstupný otvor mierne posunutý
vzhľadom k zvislej osi pece. Pekár tak pri sádzaní stál na
okraji vyhĺbenej jamy. Do hornej pece sa sádzal chlieb
v opačnom poradí, najprv sa nakladala pravá strana
a potom ľavá. Chlieb sa musel uložiť tak, aby bola medzi
pecňami dostatočná medzera, približne v šírke jedného
pecňa. Pri pečení cesto napuchlo a výrazne zväčšilo svoj
objem. Ak bola teplota pece príliš vysoká, pekár na jej dno
prskol trochu vody. Vďaka vzniknutej pare sa chlebové
pecne vo veľkom teple rýchlo nevysušili. Asi po pol
hodine nastalo dopekanie chleba, keď sa pecne vzájomne
poprehadzovali. To znamená, že pecne z ľavej spodnej
pece išli do hornej na pravú stranu,
ostatné naopak. Bolo to preto, aby
sa chleby rovnomerne dopiekli zo
všetkých strán. Pec nemala rovnakú
výhrevnosť v každom mieste, iná
teplota sálala v strede pece, iná
v blízkosti stien. Najvyššia teplota
však bola vpredu, pri vstupnom
otvore. Pri prehadzovaní pecňov
ich opäť potreli mokrou kefou,
čím chlieb získal lesklý povrch.
V hornej peci pri dopekaní chleba
pekár ešte pecne z ľavej a pravej
strany navzájom poprehadzoval.
V tejto fáze musel byť zručný
a rýchly, pri pomalej práci sa mohol
chlieb spáliť. Priam majstrovský
výkon bolo sádzať, v peci ukladať
a opäť vyberať bochníky chleba cez
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malý otvor do pece. Vstup do nej kryli masívne liatinové
dvierka v ráme, so zvislým pohybom. Ich šírka bola len 63
cm. Horný okraj mal poloblúkový tvar, v strede dvierka
dosahovali maximálnu výšku len 23 cm.
Po úplnom dopečení sa chlieb z pece vybral a tretíkrát
potrel mokrou kefou. Zabránilo sa tým rýchlemu vysušeniu
pecňa. Chlieb sa uložil do drevených regálov pozdĺž steny
pekárne a nechal chladnúť. Po vychladnutí sa mohol
predávať zákazníkom. Postupne boli do pekárskej práce
zapájané aj staršie deti. Mášťania ich často nepoznali podľa
priezviska. Všeobecne ich oslovovali pekarek, prípadne ku
krstnému menu pridávali pomenovanie od pekarku. Deti
a širšie príbuzenstvo roznášali v prútených košoch
(krošňách) na bicykli pečivo a chlieb ku zákazníkom,
prípadne štiepali drevo, alebo čistili pece. Vanekova
pekáreň bola skutočným rodinným podnikom.
Po roku 1952 sa v pekárni piekol len dvoja trojkilogramový chlieb. Obe pece mali rovnakú
kapacitu, na jednu várku sa do nich vmestilo 120 kusov
trojkilogramového chleba. Pri dvojkilogramovom chlebe
bola kapacita o 40 kusov väčšia. Dĺžka pečenia chleba
závisela od akosti dreva, trvala asi jednu hodinu, prípadne
o pätnásť minút viac. Prvá várka bola dopečená o tretej
hodine v noci. V týždni po nej nasledovali ešte ďalšie dve
várky. V piatok sa piekol chlieb na víkend a vtedy boli
žiadané väčšie, trojkilové pecne chleba.
V takomto rytme išla práca šesť dní v týždni. Mást
bola typická roľnícka dedina. Jej obyvatelia sa takmer
výlučne venovali poľnohospodárstvu. Na poľné práce bolo
potrebné pripraviť dostatok stravy. Základnou potravinou
bol chlieb. Vedieť namiesiť cesto na chlieb patrilo v
minulosti k základnej výbave každej sedliackej gazdinky.
Asi v každom pätnástom mástskom dome bola zriadená
menšia pec na pečenie chleba. Sedliacky domáci chlieb
mal okrúhly tvar a veľkú hmotnosť, ktorá dosahovala
5 až 8 kg. Vyššiu hmotnosť neovplyvňovala len väčšia
veľkosť bochníka, ale aj fakt, že do
cesta niektoré gazdiné pridávali
varené zemiaky. Po zriadení
Vanekovskej pekárne si Mášťania
prestali piecť chlieb doma. Vlastné
vymiesené cesto si nechali upiecť
v pekárni. To bývalo tak dvakrát
do týždňa – v utorok a piatok.
Cesto si gazdiné pripravovali cez
noc, majster pekár pri jeho sádzaní
používal väčšiu lopatu. Celkovo ich
mal sedem, každú inej veľkosti.
Domáci sedliacky chlieb sa pre
jeho veľkosť piekol v druhej várke,
keď boli pece dobre vykúrené,
hotový bol o šiestej hodine ráno.
Spôsob pečenia bol rovnaký,
okrem jedného detailu. Veľké
pecne sa pred sádzaním minimálne Príprava cesta na koláče

Pečenie hydiny

päťkrát popichali dvojitou ihlou, inak by počas pečenia
popraskali. Niekedy sa ale stávalo, že gazdiná priniesla
už prekysnuté cesto na chlieb. Pekársky majster Vanek
to často poznal už pohľadom a gazdinú na to upozornil.
Takéto cesto ešte raz pred pečením v rukách preváľal,
peceň však pri pečení viac či menej aj tak spľasol (zgrgél),
čo spôsobovalo nepríjemnosti pri jeho preberaní. Vtedy
musel nespokojnú gazdinú pekársky majster poučiť,
aby si nabudúce začala pripravovať cesto neskôr – až
v neskorých večerných hodinách. Stávalo sa totiž, že
gazdiné si niekedy z pohodlnosti alebo zaneprázdnenosti
pripravili cesto skôr a kým ho priniesli do pekárne, tak im
prekyslo.
K dôležitej výbave pekárne patrila aj komora.
Uskladnená v nej bola najmä múka a pekársky majster jej
venoval veľkú pozornosť. Komoru bolo potrebné chrániť
pred hlodavcami a vlhkom. Vlhkom zaparená (stuchnutá) múka sa na výrobu cesta nepoužívala. Výsledkom
by bol chlieb nepríjemnej, kyslej chuti. O množstve
vymiesenej múky dáva predstavu fakt, že za deň upiekol
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Pecové dvierka s označením výrobcu. Foto: Milan Greguš, 2011.

pekár niekedy aj 680 pecňov chleba, na ktoré sa minulo
1 500 kilogramov múky. Túto prácnu a zdĺhavú robotu
neskôr pomohla zvládnuť technika. Do pekárne bola
zavedená elektrina, inštalované svetlá, zakúpená delička
na cesto, formovač rožkov a miešacie stroje. Pri práci
už nebolo potrebné ani svietiť petrolejkami. Elektrické
svetlá nahradili aj petrolejky v svetlíkoch v pece. Boli
dva, pre každú pec jeden a nachádzali sa vedľa pecových
dvierok. Svetlík tvoril výklenok s preskleným otvorom
v liatinovom ráme. Do výklenku sa položila petrolejka,
ktorá cez presklený otvor osvetľovala vnútro pece, aby
pekár videl na dopekané pecne. Uľahčením bolo aj
zavedenie obecného vodovodu v roku 1950. Dovtedy sa
voda čerpala zo studne na dvore a nosila sa vo vedrách
do kuchyne na zohriatie a odtiaľ do pekárne. Po zavedení
vodovodu bola na kraj pece primurovaná väčšia nádrž na
vodu (bečka). Teplej vody bol tak vždy dostatok nielen pre
pekáreň, ale aj pre kuchyňu a kúpeľňu.
Údržba pece
Pekárski majstri ovládali viacero fígľov, ako dorobiť
chutný a voňavý chlieb s dokonalým vzhľadom. K tomu
prispievala, samozrejme, aj údržba pecí – vymetanie sadzí
a drobné opravy. Aj tieto činnosti patrili k pekárskemu
majstrovstvu. Čistenie od sadzí bolo veľmi dôležité
a robilo sa každé dva týždne. Vymetal sa komín, typle
a cúchy. Sadzami zanesené cúchy hrozili vznietením,
čo sa aj párkrát stalo. Oheň vtedy šľahal vonku aj vnútri
a z komína sa stala doslova sopka. Komín chrlil oheň
a sadze do niekoľkometrovej výšky, ktoré potom pokryli
okolité strechy. Súčasťou tohto neželaného divadla bolo
aj silné hučanie v peci, ktoré majstrovým deťom umocnilo
nezabudnuteľný zážitok. Pece sa opravovali podľa potreby,
niekedy aj viackrát do roka. Ich oprava tiež patrila do
pekárskeho remesla. Väčšinou išlo o výmenu vypadnutých
alebo poškodených tehál v stenách pece. Dno bolo
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vymazané hlinou. Poškodzovalo
ho ukladané a spaľované drevo,
odieralo sa šúchaním lopaty pri
sádzaní a vyberaní chleba. Hlina
na vymazávanie dna, lepenie
a škárovanie tehál sa ťažila na
viacerých miestach v okolí.
Tradične najlepšia hlina bola
v bývalej tehelni v Borinke. Iným
zdrojmi bolo aj hlinisko v Máste
pri výmoľovej ceste smerom na
Mástsku seč alebo ílové ložisko na
Žabárni, odkiaľ sa hlina ťažila aj
pre potreby stupavskej cementárne.
Posledným hliniskom v blízkom
okruhu bol areál tehelne v Devínskej Novej Vsi. Vymazávanie pece
hlinou robili majstri z bratislavského
Prievozu, väčšinou pán Dálecký,
niekedy aj pán Pagačovič. Pán Dálecký bol bývalým
pekárom, pôvodné remeslo v staršom veku zanechal
a venoval sa len opravám pecí. Hlinu musel najprv
dobre vymiešať s vodou. Pec počas pekárskej prevádzky
nikdy nevychladla úplne. Preto ju najprv musel ochladiť
vystriekaním studenou vodou. Pec tým samozrejme
nevychladla úplne, dalo sa v nej však krátky čas pracovať.
Okrem schladenia spôsobovali vlhké vnútorné steny pece
aj lepšiu priľnavosť novej hliny. Vnútorné rozmery pece
neboli veľké. Dolná pec mala dĺžku približne 4 m, šírku 2 m
a výšku asi len 80 cm. Vrchná pec mala podobné rozmery,
ale vďaka dymovodom vedeným v zadnej časti bola jej
hĺbka kratšia asi o meter. Stropy pece tvorili klenbové
tehlové oblúky. Peciar si po vystriekaní pece vodou položil
na jej dno vrecia a vsunul sa dnu cez malý vstupný otvor.
V polohe na bruchu vymazával dno pece hlinou. Naopak,
keď opravoval poškodené a vypadané tehly v stenách
pece, ležal na chrbte. Na uhladenie povrchu hliny na dne
pece používal kovovú hladičku, podobnú murárskemu
hoblíku. V peci bol pre dospelého človeka stiesnený priestor.
V práci si peciarsky majster musel robiť prestávky, počas
ktorých si stŕpnuté a prepotené telo vystieral na podlahe
pekárne. Neskôr bolo dno pece vyložené šamotovými
tehlami s rozmermi asi 30 x 30 cm, kládli sa nasucho, bez
hlineného výmazu. Ich najväčšou výhodou bolo však to, že
sa šúchaním lopaty nezodierali.
Znárodnenie pekárne
Po skončení druhej svetovej vojny bol zavedený
lístkový prídelový systém na potraviny. Majster pekár
Vanek sa po vojne rozhodol zmodernizovať svoj podnik.
U firmy Stejskal si objednal parnú pec. Jej výhodou bolo
vykurovanie pece parou, ktorá sa produkovala ohrievaním
vody uhlím. Odpadlo by tak prácne zháňanie dreva
a jeho úmorné štiepanie. Druhou veľkou výhodou by
bola väčšia čistota práce. Na parnú pec vyplatil aj zálohu,
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z realizácie však napokon nebolo nič.
Montéri síce chceli splniť objednávku
a pec inštalovať, doba sa však zvrtla.
Na scénu prichádzal komunistický
režim a živnostníci strácali odvahu
kupovať nové zariadenia na splátky.
V roku 1948 skutočne nastala zmena politického systému, štátnu moc
uchopila komunistická vláda. Jedným z jej hlavných bodov programu
bol zákaz súkromného vlastníctva.
Postupne
boli
znárodňované
továrne od tých väčších až po
drobné živnostnícke prevádzky.
V roku 1952 prišiel rad aj na mástsku
pekáreň. V tom čase nebola ešte
vybudovaná zásobovacia sieť Dom s pekárňou v súčasnosti, Hviezdoslavova ulica č. 46. Foto: Milan Greguš, 2011.
s potravinovými obchodmi ako to
poznáme dnes. Preto ju komunistický režim nemohol odstaDevín. Stupavčania, Mášťania, ba aj ľudia zo vzdialenejších
viť. Po novom sa však pracovalo z pridelených, a nie
obcí prichádzali s prosbou o pečenie svadobných koláčov.
vždy kvalitných surovín. V pekárni sa mohol piecť už len
Chlieb teda v peci napokon vystriedali koláče, torty,
chlieb, všetky výrobky museli byť odovzdané do okolitých
cukrovinky. Nechýbalo ani pečené mäso – husi, kačice
obchodov. Zisk z predaja patril štátu a pekárom vymerali
a menšie prasiatka. Väčšie kusy sa zmestili cez úzky pecový
plat. Predávať pekárenské výrobky priamo v pekárni už
otvor len polené, prípadne porciované. Majster Vanek však
nemohli. Rozvoz chleba mnoho rokov vykonával pán
pre lepšiu chuť vykuroval pec pri pečení bravčového mäsa
Gramblička so svojou manželkou na nákladnom aute. Starší
brezovým drevom. Pani Vaneková zostala v domácnosti
pamätníci si ešte pamätajú ich modré pracovné plášte aj ich
a spolu s manželom vo voľnom čase pekávali na súkromné
zručnosť pri hádzaní chleba – vždy po dva bochníky spojené
aj „polosúkromné“ účely. Pečenie sladkostí sa odhadovalo
plochou stranou. Obvod mali veľký, okrem Stupavy a Mástu
podľa počtu použitých vajec. Tomu zodpovedal aj počet
vozili chlieb aj do Lozorna, Vysokej pri Morave, Marianky
pomocníkov a výrobný čas. Na menšiu svadbu sa pieklo zo
a Záhorskej Bystrice. Pre zaujímavosť možno uviesť aj ceny,
600 kusov vajec, na svadbu s veľkým počtom pozvaných
za ktoré si bolo možné kúpiť chlieb z mástskej pekárne.
hostí sa minulo aj 1 200 vajec.
Dvojkilogramový chlieb stál 2,10, trojkilogramový 2,70
Pekársky majster Martin Vanek v roku 1986 zomrel.
korún. Vo vlastnej pekárni pracovali „pre štát“ pekársky
Skúsená pani Vaneková pokračovala v pečení ďalej
majstri Martin a Martina Vanekovci takmer celé desaťročie.
s osvedčenými pomocníčkami, napríklad Máriou
Piekli každý deň v troch várkach, v prvej dvojkilový,
Romanovou, rod. Belzárovou, Máriou Blaškovou, Máriou
v druhej trojkilový a v tretej pre väčší dopyt opäť
Veselou, Emíliou Seleckou a jej neterou Evou Buchtovou
dvojkilový chlieb. Niekoľkokrát do roka bola pre poruchu
z Lozorna. Martina Vaneková pracovala vo svojej
či drobné opravy odstavená plynová pekáreň v Malackách.
rodinnej pekárni až do roku 1993, keď sa tejto práce zo
V tom čase museli zvládnuť upiecť viac várok. Situácia
zdravotných dôvodov musela vzdať. V roku 2006 bol dom
sa pre mástsku pekáreň vybudovaním obchodnej siete
aj s pekárňou predaný, nový majiteľ si v ňom zriadil inú
s bratislavskou veľkopekárňou zhoršila. Pribúdali nové
prevádzku – prenájom stavebnej techniky. Pri stavebných
predpisy, výkazy, nariadenia a komplikácie so zásobovaním.
úpravách domu zadný trakt s pekárňou zbúrali. Pamiatkou
Prevádzka mástskej pekárne sa tým stávala nehygienickou
na ňu okrem niekoľkých fotografií zostali len dvierka
a nerentabilnou, práce ubúdalo. V roku 1958 bola pekáreň
s firemným označením výrobcu. Vôňa a chuť chleba, ktorý sa
úradným zásahom zatvorená, pekársky majster Martin
tu piekol výhradne z kvalitnej ražnej múky v peci vykurovanej
Vanek dostal prácu miešača v bratislavskej pekárni JEDĽA.
drevom, sa, žiaľ, uchovať nedá.
Aj tu pracoval dvanásť hodín denne, šesť dní v týždni, až do
Spracované na základe spomienok pekárskej majsterky Martiny Vanekovej
veku 68 rokov.
a jej synov Ivana (* 1942) a Jozefa (* 1939).
Mástska pec nevychladla
Pečenie koláčov a mäsa v malom na súkromné účely
neskôr komunistický režim s prižmúrením oka toleroval.
Veď sa pieklo aj na dožinkové slávnosti, poľovnícke plesy,
výročné schôdze JRD a niekedy aj pre bratislavský hotel

Poznámky
1
2

Meno zapísané vo fonetickej podobe, správnosť zápisu mena sa
nepodarilo overiť.
Dom aj s pecou zanikol pri asanácii časti zástavby Hlavnej ulice koncom
šesťdesiatych rokov minulého storočia.
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MAJÁK NAD STUPAVOU
Štefan Horský

V minulých číslach ročenky sme už zmapovali
niektoré výletné miesta Stupavčanov a Záhorákov.
Tentoraz zamierime na miesto celkom zabudnuté, mladej
generácii takmer neznáme. A veru, voľakedy výnimočné,
priam unikátne, po nociach svetielkujúce doďaleka. Keď
nám po nežnej revolúcii vrátili záhradu nad Stupavou
a v aute sme zabočili do dnešnej Školskej ulice obrátenej
ku Karpatom, vnučky spustili, čo im hrdlo ráčilo: Pajstún
vidím, hrad Pajstún! Čudovali sa ale, keď som im povedal,
že ja som z tohto kúta Stupavy ako chlapec videl nielen
hradné múry, ale večer aj naozajstný maják svietiaci na
všetky sveta strany. Československo nemá more, učil
nás vtedy na obecnej ľudovej škole naproti kostolu pán
učiteľ Benca na hodine vlastivedy a pokračoval: ale my
v Stupave predsa máme niečo, čo nikde nemajú, aj keď
nie sme morský národ a usmieval sa: Máme maják ako
prístavné mestá na brehu mora. Pravdaže, vedeli sme, že
ide o maják nad hradom Pajštún, ktorý nevaruje kapitánov
lodí, ale lietadiel. K vysokému stožiaru nás doviedol
chodník popri hradnom paláci. Naľavo vysoko nad nami
sa škerili mohutné levie hlavy a my sme k majáku stúpali
prudko do vrchu. Podľa majáka kontrolovali letci smer
a výšku letu. Po nociach krúžilo svetlo jeho reflektora

nad vrcholkami stromov. Neslúžilo lodným kapitánom,
hoci pravdu povediac, keby sa pán učiteľ pohyboval
v čase o dákych pätnásť miliónov rokov dozadu, bol by
maják na brale Karpát ako vyšitý. Pretože ich západné
úpätie nad dnešnou Stupavou obmývalo more. V zátokách
z jemného piesku sa tvorili pláže, ako sa o tom ešte dnes
môžeme presvedčiť na vlastné oči na stráňach Vrchnej hory,
nad Kaplnkou svätého Urbana, na poľnej ceste zo Stupavy
do Marianky, na uloženinách neogénneho mora. Svah je
podobný chýrnemu Sandbergu – Pieskovcu nad Devínskou
Novou Vsou.1
Je paradoxom, že ničivé vojny bývajú akcelerátormi
technického rozvoja. Prvá svetová vojna tak urýchlila
rozmach leteckej dopravy aj v Československu.
Históriu leteckej dopravy začalo lietadlo linky ČSA
– Československých aerolínií na trati Praha – Bratislava.
Štartovalo v roku 1923 s jedným cestujúcim a poštou, ktorá
vážila trištvrte kilogramu. Na začiatku to boli lietadlá, ktoré
Československo získalo po rakúskej armáde. Lietali len za
dobrej viditeľnosti a pri zemi tak, aby pilot mohol kontrolovať let podľa železníc a ciest. Postupne na linke pribúdali
väčšie stroje, anglický De Havilland, československé Aero-23 pre sedem cestujúcich, potom Ford pre 14 pasažierov

Praha
A

1

2
3

4

5

6

7
8

9

Brno

10
B

11
12
13
14
15
16
17

Bratislava
C

Poloha

A.
1.
2.
3.
4.

Letisko Praha
Třebohostice
Krymlov
Žandov
Dědice

Nadmorská Výška
výška majáka
(m)
(m)

283
388
438
556
547

42
15
15
25
25

Poloha

5.
6.
7.
8.
9.

Tis
Česká Bělá
Sázava
Bobrůvka
Heřmanov

Nadmorská Výška
výška majáka
(m)
(m)

581
566
643
644
666

15
15
25
25
25

Vyznačenie trasy leteckých svetelných majákov. Zakreslil: Ivan Klas.
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Poloha

10. Deblín
B. Letisko Brno
11. Měnín
12. Kurdějov
13. Přítluky

Nadmorská Výška
výška majáka
(m)
(m)

512
423
218
401
292

25
20
15
20
15

Poloha

14. Lanžhot
15. Moravský Svätý Ján
16. Malacky
17. Borinka
C. Letisko Bratislava

Nadmorská Výška
výška majáka
(m)
(m)

160
178
160
546
135

25
25
25
25
15
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a ďalšie.2 Letecká doprava sa rozširovala a v roku 1930 bola
hlavná letecká trasa Praha – Brno – Bratislava vyznačená aj
traťovými svetelnými majákmi.3 ČSA sa pripravovali lietať aj
v noci. Trasa sa zhodovala s dennými letmi. Dovtedy bola
charakteristická porovnávacia navigácia, letecká posádka
sledovala terén. Pomáhali jej aj nápisy viditeľné na zemi
z výšky. Boli to veľké betónové písmená názvov obcí
a miest. V roku 1929 ich bolo na trase spolu štyridsaťpäť.4
Rád by som vedel, či s tým nesúviseli aj rovnaké veľké
písmená STUPAVA-MÁST na peróne železničnej stanice
v Stupave. Dodnes sú tam, zanesené zeminou a burinou. Ak
raz budú stanicu likvidovať, mali by sa v mestečku dostať
na vhodné miesto, napríklad k múru kaštieľa na námestí.
Pravdaže, postojačky. Doteraz si tam ležia a nikomu ani
na um nezišlo, že mohli voľakedy zaujímať aj pilotov
v „eroplánoch“.
Letecká doprava vstupovala do novej éry, k letom
bez viditeľnosti terénu. V roku 1930 to však boli len
prvé kroky, definitívne vyznačili miesta na stavby
majákov. Vykupovali pôdu pod budúcimi stožiarmi,
napríklad pozemok vo vinohrade v Přítlukoch na
Morave neďaleko Veľkých Pavlovíc s rozmermi
7 x 4 m vtedy ohodnotili na 28 Kč. Veže aj majáky kolaudovali
až v auguste 1931. Na leteckej trase z Prahy do Bratislavy
ich bolo 17. Priložená tabuľka uvádza ich prehľad, ale aj
nadmorskú výšku miesta na ktorom stáli, aj výšku stožiara.5
Podľa dokumentácie škodovákov z Plzne, veže zhotovila
firma Františka Chválu z Prahy. Na každej veži bola na
vrchole plošina s vlastným majákom. Svetelný zdroj tvorili
dve chrómované zrkadlá s priemerom 60 cm a žiarovky 120
V, 1 kW. Žiarovky boli v ohnisku zrkadla. Elektromotor otáčal
bubon majáka so zrkadlami rýchlosťou 6 otáčok za minútu.
Súčasťou majáka na zemi bola plechová búdka, strojovňa
s rozvodovou doskou a spínacími hodinami na automatické
zažíhanie a zhasínanie majáka, lebo maják nesvietil celú noc,
ale len v čase pravidelných letov ČSA. Celý systém jedného
majáka stál vtedy 819 000 Kč.
Podobná trasa bola v roku 1931 dokončená aj medzi
Prahou a Přimdou pri Rozvadove pre lety Praha – Paríž.
Postupne sa majáky uviedli do života, ba využívala ich aj
firma Baťa, odstránili sa problémové miesta a majstri dokázali
zautomatizovať aj systém výmeny spálenej žiarovky bez
prítomnosti montéra. V tom čase sa otáčal deň čo deň v istých
intervaloch aj maják nad hradom Pajštún, na vrchu Kozlisko.
Ba ktovie, či si najstarší Stupavčania nepamätajú pekelný
deň, 23. februára 1935. Ničivá víchrica s rýchlosťou vetra 120
km za hodinu vytrhla maják z kotvových šráub a vychýlila ho
o dva a pol metra, čo neskôr stálo nemálo síl a nákladov.6
V tých rokoch až do ťažkého obdobia v roku 1938 bola
prevádzka majákov spoľahlivá. V roku 1939 aktívna činnosť
majákovej trasy definitívne skončila a časom majáky celkom
stratili význam.
V Bratislave bolo letisko vo Vajnoroch. Piloti po štarte
naberali výšku a hrebeň Karpát prekračovali v miestach
okolo hradu Pajštún, kde najvyššie vrchy neprekračujú 600-

metrovú nadmorskú výšku. Preto bol prvý svetelný otočný
maják na linke do Prahy práve tam, na začiatku Trúbskej
cesty, ktorá vedie k Dračiemu hrádku na vrchu Kozliska.
Cez deň maják trčal doďaleka ponad vrcholce bukov akoby
kričal, tu som, tiež v noci, čáry-máry fuk, roztočil sa jeho
reflektor a šľahal svetlo na všetky sveta strany. Bol to otočný
maják. Pamätám si ako dnes, zhora som po prvý raz videl
tieto miesta z nezvyčajného bodu a mohol som sa dovôle
vynadívať. Ako reportér Československého rozhlasu bol
som takmer na vrchole prvého pokusného televízneho
vysielača Bratislavy na Kamzíku, vo výške 110,975 m.
Stál som v železnom sude zavesenom na nitke oceľového
lana a nahrával som rozhovor s oceliarmi z Vítkovíc. Na
stožiar pripevňovali máj, zelenú vetvu, hotovo – glajcha.
Pohľad pre bohov, kruhoráma. Videl som celý náš svet,
rozvlnený chrbát Karpát, šíru rovinu otvorenej Trnavskej
tabule, mútny kľukatiaci sa Dunaj. Bratislavu pri nohách,
Kobylu tróniacu na západe, pod ňou Bratislavskú bránu
s rozhodenými dedinami. V diaľke sa jagal Schneeberg
v rakúskych Alpách. Rovno na severe, akoby vystrelil,
dákych desať kilometrov – stožiar majáka. Vtedy sa veľa
hovorilo o katastrofe nášho dopravného lietadla pri Levoči, ktoré vraj narazilo do balóna. Spýtal som sa na to montéra,
ktorý len tak, stál na „vinkli“ oceľovej konštrukcie, istený
remeňom. Tož, to víte, jak to je, já bych do letadla nesed!
Není nad to, když má člověk vinkl pod nohama, povedal
mi za všeobecnej veselosti členov celej party oceliarov.

Svetelný maják pri Českej Bělej. Rovnaký typ majáka bol nad Borinkou.
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Ján Chvála s manželkou. Foto: Štefan Horský, 2011.

Z lietadla som sa na hrad a maják díval o dáky rok neskôr,
keď som v starej dobrej Dakote cestoval do Prahy. Stožiar
tam ešte stále trónil, hoci, pravdupovediac už nikomu
neslúžil, chátral. Letecká technika po druhej svetovej vojne
tak poskočila, že strážcovia majákov na pevnine prestali
existovať.
No keď hovorím o pohľade z neba na tento krásny
sveta kút, mal som takmer možnosť pozrieť sa Pajštúnu aj
pod sukne. Práve v tých rokoch, ktoré spomínam, patrilo
slovenské jaskyniarstvo do záujmovej sféry národného
podniku Turista. Jeho poprednou osobnosťou bol vedúci
profesor Leonard Bláha a Ján Majko, jaskyniar, objaviteľ
svetoznámej Domice. S Jánom Majkom som urobil niekoľko
reportáží z podzemného sveta Slovenska. Jedného dňa ma
pozval do jaskynného systému Pajštúnskeho krasu. Začali tam
robiť veľký prieskum. Rozširovali chodby, nachystali rebríky,
laná, lávky. Bude to dobrodružstvo pre odvážnych. Mám sa
však pripraviť, je tam mnohé z toho, čo v jaskyni má byť, aj
výzdoba, ktorú už v roku 1942 skúmal profesor Karol Silnický
a mnohí športovci – nadšenci. Vojna dala na ich snahy pečať
zabudnutia. Lež, zdá sa, kľúča na odkliatie niet. Nevedno,
v ktorom storočí všetko vzalo skazu, zemetrasenie nenechalo
kameň na kameni ani pod zemou. No deň pred mojou
cestou do podzemia Prepadlého sa nebo nad Pajštúnom
rozbesnelo, prietrž mračien rozpútala peklo na zemi aj
pod zemou, skaly pukali a piesok sa lial, voda bubnovala
v hrncoch, ako hovoria jaskyniari, valila sa cestounecestou, vtekala závrtmi a škárami do podzemia, zaplavila chodby, zaplnila ich skálím, zeminou. Rozmetala všetko,
čo jaskyniari pripravili. Nemožno tam vstúpiť. Skvelý
znalec slovenskej prírody, jej hôr a riek Daniel Gabriel
Lichard, gazda gazdov, ako ho nazval Hviezdoslav v 19.
storočí, dal tomuto podzemnému potoku názov Stupavka,
kvaple v podzemí nazýval kvapníky.7 Ten potok sa
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premenil na divokú horskú riavu, bral, čo mu do cesty
prišlo. Najstarší Pajštúnčania si na ten deň zaiste pamätajú.
A ja som mal takú krásnu predstavu ako priblížim zakliaty
kút, aj keď smrteľne ranený. Márna snaha, už sa Pajštúnu
nikdy pod sukne nepozriem.8 Roky leteli. Rádiotelegrafisti,
ktorí sa stali členmi leteckých posádok s aparátmi
pracujúcimi v pásme stredných a dlhých vĺn, rádiokompasy
a napokon radar, dali rázne bodku za vysokými stožiarmi
– majákmi, ktoré voľakedy ukazovali letcom správny
smer. Hrdzavejúce železné veže zostali zabudnuté. No
výletníci predsa len vychádzali nad pajštúnske hradisko až
k majáku. Môj priateľ, spolužiak Stupavčan Ondro Škrovan,
tiež túto cestu nikdy nevynechal. Ako skauti lašovali po jeho
„vinkloch“ až hore na plošinku, záhradku, kde bolo zariadenie
majáka. Odtiaľ viedli aj kotviace laná, ktoré zabezpečovali
statiku konštrukcie. Ba maják vždy lákal aj jeho deti, lebo
neskôr sa na uvoľnených lanách vždy do vôle „pohinčali“.
Predpokladá sa, že laná tam dali po spomínanej nehode,
lebo na hrebeni Karpát nie je víchrica podobná uragánu nič
výnimočné. No a osud stožiara či stožiarov? Pokúšal som sa
získať dáky písomný zdroj. Ani v archíve na letisku v Ivanke,
na internete, u koničkárov letectva, nič. V Stupave, Borinke,
v Malackách či v Moravskom Svätom Jáne. Ba uverejnili mi
aj oznam v miestnych rozhlasoch. Ozvali sa len pamätníci:
Ha, há, maják, pamatám, lozili sme po nem, stál tam ešče
aj po vojne... Aj sa točil a svícil, reagovali takmer navlas
rovnako. Ten v Borinke, na Kozlisku, vraj skončil v réžii
hasičského zboru. Autogénom odpálili železné nohy pri
pätkách, odviezli ich do šrotu a bolo na hasičskú zábavu.
Zostal tam len betónový základ a neďaleko sú jamy od bômb
z vojny. Ba niektorí mládenci sa aj vychvaľujú, že rozobrali
zariadenie, čo už bolo, pravdaže, poriadne zhrdzavené
a nanič. To isté – neisté aj v Stupave a v Malackách. Najviac
som sa dozvedel „v Jánech“. Tam stál maják na dohodenie
kameňom od peróna železničnej stanice, na Pláňavskej
ceste vedúcej na Tomky. Literatúra ho uvádza jednou vetou: V lokalite zvanej Šibenica bol v roku 1931 postavený svetelný maják, slúžiaci nočnej leteckej doprave.9

Z otočného majáka zostala v Moravskom Svätom Jáne len táto
mosadzná tabuľka s údajmi výrobcu. Foto: Štefan Horský, 2011.
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Isteže aj doprave vo dne, lenže vo
dne sa pilot len ubezpečil, že má
správny smer nielen podľa majáka,
ale aj podľa železničnej trate, cesty
a podobne. Zasmejete sa, keď vám
poviem, ako nielen Jánčania, ale
aj Záhoráci lietadlo vtedy volali:
he, he, hén, ojíčko s raménkama.
Tak oznamovali svojim blízkym,
keď im vrčalo nad hlavou. Maják
v Moravskom Svätom Jáne stál ešte
aj po vojne. Bol na poriadne vysokom pieskovom vŕšku s mohutným
betónovým základom 4 x 4 m. Väčšia
časť stála na parcele pána Sokola.
Keď parcelu v sedemdesiatych Zakreslenie polohy majáka nad Borinkou. Foto: Ferdinand Draškovič, 2008.
Vizualizácia: Martin Muráni.
rokoch získali, poriadne sa natrápili.
Stožiar už tam nebol, ale betón
som vám ten maják aj nakreslil. A veľmi sa veru nemýlil.
museli rozbiť a fúry s pieskom, čo odviezli, ani nerátali, aby
Vďaka za spoluprácu, všetkým.
získali rovnú stavebnú parcelu, ako mi zduplikovala pani
Sokolová, keď mi ukazovali mapku z katastra. Dozvedel
Veža nad Stupavou, na vrchu Kozlisko bola
som sa toho viac. Priateľka z detstva Anna Linderová našla
zrkadlovým obrazom všetkých ostatných majákov na
pamätníka Jána Chválu, ktorý nosí svedectvo o majáku
ceste lietadla z Bratislavy do Prahy či nazad. A celý ten
v hlave. Napísal mi: Ako deti sme na maják lozili a jedného
reťazec železných stožiarov nad krajinou bol na malú
dňa sme ho aj zamerali pásmom. Výška aj s hromozvochvíľu dejín ľudstva svedkom krôčika letcov k dnešným
dom bola 28 metrov, konštrukcia bola nitovaná z dielov,
lietajúcim kolosom na modrej oblohe. Zvolanie čo to
dolu v skrini bolo zariadenie na ovládanie majáka. Hore
je, už nikto nečaká, už nikto ani nepovie, letí lietadlo.
na plošine bol otočný valec, na koncoch bolo parabolicNevďačníci. Takže poéziu onoho záhoráckeho ojíčka
ké zrkadlo. Sklá rozstrieľali vojaci vo vojne. Bol to dobrý,
s raménkama – neprekonáme.
zďaleka viditeľný cieľ. Spomínam si, že ložiská na
Už je to dávno, čo sme sa s manželkou a deťmi túlavali
otáčanie boli švédskej výroby, z relátok sa uvoľnila ortuť.
po Československu. A deti, kedykoľvek sme sa blížili
Dolu bola aj tabuľka z mosadze: František Chvála, Praha.
k dákemu hradu sa rozkričali hrad, vidím hrad. Beckov,
Túto tabuľku sme zachovali na rodičovskom dome.
Trenčín, Strečno, Spišský hrad, Hluboká či Rábí. Ale vedeli
Jedného dňa však bolo všetko preč, aj zhora aj zo skrine,
si poriadne zakričať aj zadarmo, vezieme sa zadarmo, keď
niekto to potiahol, zostal len rebrík v búdke. V jeden deň
sme sa ocitli na vrchole kopcov nádherných juhočeských či
prišla veľká búrka, blesky križovali Svätý Ján a bili aj do
slovenských hojdačiek na Spiši, „zadarmo“, keď sme uháňali
majáka, žiaľ jednu ženu zasiahol bolestivo aj blesk. Bolo
dolu kopcom. Ako sa stalo, že to zdedili aj vnučky, neviem.
to asi v roku 1965, prišli vojaci, odpílili kotviace šrauby
No keď schádzame v Stupave od strelnice dolu do mestečka,
a vétrieskou stožiar zhodili, putoval zrejme do šrotu.
úzkym zvažujúcim sa úvozom k cintorínu a vnučky sa
Premýšľal som o jeho slovách aj o tej hre mien.
rozkričia zadarmo, zadarmo, zavrátim ich. Tu sa zadarmo
Firma Chvála Praha, postaví majákovú vežu div nie vo
nedá, tu sa poriadne vynadívajte na krásnu Stupavu,
dvore iného Chvála, päťsto kilometrov inde, bodaj by
stúlenú pod Karpatmi, na hrad Pajštún, na majestátnu
Ján Chvála tú tabuľku nestrážil. A nakoniec mi dodal:
Kobylu, tento krásny kút Dolného Záhoria v Bratislavskej
Bol som technikom-údržbárom v Konzervárni Slovlik
bráne, dívajte sa otvorenými očami, to bude vždy zadarmo,
v Moravskom Svätom Jáne, mám vzťah k technike, a tak
a na brehoch vašich myšlienok – ako maják.

Poznámky
1
2
3
4
5

Vrchná hora – prírodný klenot Stupavy. Vydalo Občianske združenie
Pre Záhorie, 2006.
Hons, J.: Dejiny dopravy na území ČSR. Bratislava, Alfa 1975, s. 254.
Internet: http://www.lps.skgenerate page.php? id-149.
Letectví a kosmonautika č. 22, 2003, s. 1478, príspevok PhDr. Miloša
Sedlářa, CSc. Letecké traťové majáky.
Tamže, s. 1482.

6
7
8
9

Tamže, s. 1481.
Lichard, D. G.: Letopis Matice slovenskej VIII/1871, Z topografie Malých
Karpatov.
Horský, Š.: Obluda na koľajniciach. Bratislava, Print servis 2007, s. 49;
Malé Karpaty, turistický sprievodca ČSSR. Bratislava, Vydavateľstvo
Šport 1966.
Moravský Svätý Ján. Vydalo Záhorské múzeum Skalica 1999, s. 29.
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BAROKOVÉ NÁHROBNÍKY
NA STAROM CINTORÍNE
Jozef Lenhart, Milan Greguš
Starý katolícky cintorín slúži svojmu účelu nepretržite už takmer 250 rokov. Stal sa miestom posledného odpočinku
viacerých významných osobností, ktoré svojím životom a prácou presiahli náš región. Najstaršie cintorínske náhrobníky
pochádzajú z 18. storočia a patria medzi najcennejšie nielen pre svoj vek, ale aj pre ich umeleckohistorickú hodnotou.

Stupavský cintorín
Zriaďovanie cintorínov a zákaz pochovávania
mŕtvych mimo posvätenej pôdy cintorína súvisí so
šírením kresťanstva. O zákaze, a tým nepriamo aj o jeho
nerešpektovaní, sa dozvedáme z prvej knihy zákonov
uhorského kráľa Ladislava (1077 – 1095). Nariaďuje v nej,
aby ten, kto by svojich mŕtvych nepochoval pri kostole, činil
pokánie 12 dní na hrobe, a aby jeho potrava pozostávala iba
z vody a chleba.1 Odpoveď na otázku, kedy bol postavený
stupavský kostol a odkedy bol pri ňom zriadený aj cintorín,
nie je jednoznačná. Podľa svedectva pápežských registrov
stál kostol v Stupave už v 14. storočí. Jeho existenciu na
tomto mieste môžeme však predpokladať o jedno storočie
skôr.2 V tom čase sa pri ňom pravdepodobne nachádzal aj
cintorín. Kostol bol v 15. storočí zrejme opevnený a tvoril
súčasť malej pevnôstky. Ako úkryt v časoch nebezpečenstva
ju využívali aj obyvatelia Stupavy. O konkrétnych vojenských
útokoch svedčia aj historické listiny uložené v Archíve mesta
Bratislavy. Uvádza sa v nich dobýjanie opevneného kostola

bratríckym oddielom, jeho zaujatie, ďalšie opevňovanie
a rôzne neprávosti páchané žoldniermi.3 Konkrétne údaje
o škodách na kostole a cintoríne listiny síce neuvádzajú,
avšak podľa opisovaných vojnových udalostí ich možno
takmer s istotou predpokladať. Pri úprave Námestia Sv.
Trojice v roku 2006 sa v kopaných ryhách pre dažďovú
kanalizáciu podarilo bagrom na viacerých miestach priečne
prerušiť kamenný múr, respektíve jeho podzemné časti.
Stavaný bol z lomového kameňa spájaného kvalitnou
maltou. Nie je vylúčené, že objavené murivo pochádza
z 15. storočia, mohlo ísť o základy murovanej ohrady
pôvodného cintorína. Presnejšie datovanie muriva a jeho
pôdorysná dispozícia bude však možná až po plošnom
odkrytí.
Cintoríny na svojich tradičných miestach v blízkosti
kostolov existovali aj počas ďalších storočí. Vďaka
kanonickým vizitáciám máme zachované správy aj
o stave a vzhľade stupavského kostola a cintorína. V roku
1615 bola ukončená renesančná prestavba kostola a v roku
1706 kostol opäť postihli vojnové
udalosti. Vyplienili ho rabujúci
vojaci, ktorí zničili oltáre, rozbili
sochy a rozvláčili kostolné náčinie
a rúcha. Môžeme sa oprávnene
domnievať, že neušetrili ani
cintorín.4
Ďalšie správy poskytuje vizitačný protokol z roku 1731, kde je
už zmienka aj o cintoríne. Uvádza
sa v ňom, že je ohradený pevným
kamenným múrom a dalo so doň
vojsť tromi bránami. Na cintoríne sa
nachádzala aj murovaná Kaplnka sv.
Anny s veľmi starým oltárom.5 Už
od 16. storočia sa začali objavovať
snahy o zriaďovanie cintorínov
mimo miest a obcí, ale v praxi sa
to uskutočnilo až oveľa neskôr.
Hlavným dôvodom požadovanej
V okolí Kostola sv. Štefana sa do roku 1765 nachádzal cintorín. Pohľadnica zo začiatku 20. storočia.
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zmeny boli najmä hygienické požiadavky, vo väčších
Náhrobník Martina Rittera
mestách to však malo aj ďalší prínos, a to uvoľnenie
Náhrobník Martina Rittera stojí pri múre cintorína, je
prehustenej zástavby. Dôležitým medzníkom boli nariadenia
druhý v poradí, naľavo od vstupnej brány. Pieskovcový
osvietenského panovníka Jozefa II. (1780 – 1790). Zo
náhrobník je koncipovaný ako obojstranný, kartuše
zdravotníckych reforiem sa podarilo realizovať len zrušenie
z oboch strán obsahujú pomerne obsiahly nemecký
pochovávania uprostred osídlených území. Ďalšie predpisy
nápis. Text na čelnej strane má 12 riadkov, vplyvom
nariaďovali pochovávať mŕtvych nahých, zašitých len
poveternostných podmienok je takmer nečitateľný.
v plátenných vreciach. Zomrelí mali byť vystavení verejZachovalejšia je osemriadková textová časť na zadnej
nosti len v jednoduchej drevenej rakve, spoločnej pre
kartuši. Z fragmentov čitateľných slov sa dozvedáme:
celú obec. Rakva mala mať vysúvacie dno a po spustení
her ist Begraben /... herr / Martin (Ri)tter Burger ...
mŕtvoly do zeme mala byť použitá v ďalších obradoch.
Fleisch(ha)cker/...Stampfen ... ANNO 1706 /... den 8.
Nariadené opatrenia mali vniesť do pohrebných obradov
NOVEMBRIS /...seigen/. Meno zomrelého a dátum úmrtia
jednoduchosť a rovnoprávnosť. Silným argumentom na
potvrdzuje aj matrika zomrelých. Žiaľ, stručný matričný
ich uplatňovanie bol aj ekonomický efekt, úspora dreva
zápis neobsahuje žiadne podrobnosti, uvádza len meno
potrebného na výrobu rakiev. Táto časť nariadenia Jozefa
zomrelého a dátum úmrtia. Z textu náhrobníka je zrejmé
II. však narazila na tvrdý odpor verejnosti a panovník
jeho povolanie – bol mäsiarom. Viac sa dozvedáme
v tejto veci musel nakoniec ustúpiť.6
z dobového zápisu trnavského jezuitského kronikára
Stupavský farský kostol v polovici 18. storočia už
v diele Diarium Tyrnaviense. V rukopise, ktorý sa
kapacitne nepostačoval potrebám veriacich. Preto
nachádza v Maďarskej štátnej knižnici v Budapešti
cirkevný patrón kostola gróf Leopold Pálffy pristúpil
(Széchényi könyvtár), opísal bitku pri Stupave a nasleduv roku 1763 k jeho rozšíreniu a finančne náročnej barokovej
júci masaker v roku 1706. V prvej dekáde 18. storočia
prestavbe. Prestavba bola ukončená v roku 1766.7 Počas
zasiahli Stupavu a Mást vojnové udalosti stavovského
stavebných prác zrušili aj kostolný cintorín s kamennou
povstania, ktoré si vyžiadali značné obete na civilnom
ohradou. Jeho plocha bola splanírovaná a pravdepodobne
obyvateľstve aj majetku. Spomínaný masaker z roku
z neho boli odstránené aj všetky náhrobníky. Nový
1706 začal nesprávnym rozhodnutím kuruckého veliteľa
cintorín zriadili na nezastavanej ploche v miernom návrší,
Gašpara Turóciho. Zle odhadol sily protivníka a so svojím
vzdialenom približne 200 m juhovýchodne od kostola.
iba 400-členným jazdeckým regimentom napadol pri
Vizitátor v kanonickej vizitácii v roku 1782 do protokolu
Stupave oveľa početnejšie cisárske vojsko. Odvážny útok
uviedol, že nový cintorín bol zriadený v roku 1765 a leží
sa skončil katastrofou. V cisárskom vojsku prevažovali
približne 400 krokov od kostola, mimo obce a domov.
naverbovaní Srbi, ktorí vraj vynikali surovosťou. Zabili 180
V roku 1775 nový cintorín ohradili múrom. Ďalej uvádza,
kurucov vrátane generála Mihálfiho. Zvyšok povstalcov
že cintorín nemá žiadnu kaplnku, kostnicu alebo väčší
utiekol cez hrebeň Malých Karpát do Svätého Jura. Víťazní
pomník. Poznamenáva však, že v jeho strede sa nachádza
Srbi vtrhli do Stupavy a Mástu, obe dediny vyrabovali
8
veľký kríž.
a zabili viacerých civilistov. Mnohí dedinčania opustili
Prvý pohreb sa konal 3. októbra
1765, v tento deň boli pochované
dve deti. V matrike zomrelých je
ako prvá zapísaná Alžbeta, polročná
dcéra Mateja Živičku (Zivicska).
Druhým dieťaťom bol Martin, syn
Františka Kolingera, ktorý žil len
jeden deň.9
Najstaršie náhrobníky zachované na starom stupavskom
cintoríne pochádzajú z 18. storočia.
Prvý patrí Martinovi Ritterovi,
ktorý zomrel v roku 1706. Druhý
patrí neznámej osobe, podľa
zachovaného dátumu v textovom
poli bol vyhotovený najskôr
v roku 1773. Tretí náhrobok patrí
stupavskému poštmajstrovi Jánovi
Adamovi Žiškovi (Zisska), ktorý Kamenné murivo na pôvodne samostatne stojacej cintorínskej Kaplnke sv. Anny, dnes bočná
zomrel v roku 1789.
kaplnka na južnej strane Kostola sv. Štefana. Foto: Milan Greguš, 2011.
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svoje domy, ukrývali sa v pivniciach alebo okolitých
lesoch. Prítomnosť rabujúcich vojakov ochromila život
obyvateľov. Civilné obete narýchlo pochovali príbuzní
a susedia do spoločných hrobov v okolí Stupavy bez
akýchkoľvek obradov.10 Jednou z civilných obetí tejto
masakry bol aj Stupavčan Martin Ritter.
Vďaka jezuitskému kronikárovi poznáme okolnosti
úmrtia Martina Rittera. Nevieme však, kde bol jeho
náhrobník pôvodne umiestnený. Na dnešný starý
katolícky cintorín sa dostal po viac ako polstoročí od jeho
zhotovenia. Predpokladáme, že pôvodne bol umiestnený
na cintoríne pri Kostole sv. Štefana. Je pravdepodobné,
že predná kartuša náhrobníka obsahuje text, ktorý
pripomína tragické udalosti z novembra roku 1706.
Odborné ošetrenie by mohlo zlepšiť čitateľnosť zápisu.
Náhrobok Martina Rittera tvorí kríž, ktorý nebol ešte
v čase jeho smrti typickým náhrobníkovým motívom.
Používanie kríža sa do sepulkrálnej tvorby dostalo až
neskôr a postupne. V prípade Ritterovho náhrobku ide
o veľmi skoré využitie tohto symbolu utrpenia
a vykúpenia pre identifikáciu hrobu. Poslaním použitia
lapidárnej obrazovej formy kríža bolo predovšetkým
manifestačné priznanie sa zomrelého k pravej viere a
potvrdenie, že svojím dramatickým životom nasledoval
Ježiša Krista, svojho Vykupiteľa. Označenie hrobu krížom
sa však postupne veľmi rozšírilo, až sa táto symbolika

Náhrobník Martina Rittera. Foto: Milan Greguš, 2010.
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transformovala do známeho výroku každý má svoj kríž,
čo je odkazom na vlastné utrpenie, často nazývané aj
kalváriou, ktorej vyvrcholením bol práve kríž.
Kamenný kríž s obojstrannou reliéfnou výzdobou je
vsadený do hranolového podstavca, ktorý je po obvode
hornej hrany lemovaný jednoduchou rímsou. Spodnú
časť drieku kríža tvorí oválny medailón obkolesený
listovým vencom, do ktorého plochy je obojstranne
vysekaný text identifikujúci zomrelého a ako to býva
zvykom, pravdepodobne podľa veľkého rozsahu
informuje aj o okolnostiach smrti a cnostiach zomrelého.
Medailón dekoruje a podopiera okrídlená anjelská
hlava. Typologicky ide o manieristickú figúru rozšírenú
v 17. storočí a dožívajúcu v období vrcholného baroka,
teda v čase vzniku Ritterovho náhrobku. Ramená kríža
sú ukončené štylizovaným trojlistom, pričom strednú
vystupujúcu oblinu lemuje dvojica stočených bočných
„lístkov“ pretvorených do rolverkového ornamentu.
V strede kríženia je tondo (kruhový obraz) s reliéfnym
výjavom vyzdvihovania Krista z hrobu anjelmi. Ide
o zobrazenie scény opisovanej evanjelistom Jánom, ktorý
hovorí: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kde ho uložili… (Jn
20, 1-3n). Preto po stranách otvorenej tumby stoja anjeli,
ktorí v natiahnutej plachte držia bezvládne Kristovo telo.
V oblakoch nad otvoreným hrobom je zobrazený Boh
Otec, symbolicky prijímajúci svojho Syna.

Zameranie náhrobníka Martina Rittera. Zakreslil: Ivan Klas, 2011.
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Z ikonografického hľadiska ide o ojedinelé výtvarné
zobrazenie smrti (či zmŕtvychvstania) Ježiša Krista
a témy vykúpenia. Je viac ako isté, že neznámy sochár
sa pri tomto výjave inšpiroval staršími manieristickými
a ranobarokovými grafickými predlohami. Aj
použitie rolverku na koncových častiach ramien kríža
a puklicových roziet predstavuje výtvarný arzenál typický
viac pre polovicu 17. storočia, ako pre vrcholný barok,
teda pre reálne obdobie vzniku náhrobku. V čase vzniku
(1706) bol náhrobok mimoriadnym výtvarným a finančne
nákladným počinom. Dielo, aké vznikalo iba výnimočne,
a ktoré si mohli dovoliť iba najsolventnejší. Martin Ritter
určite ale k takým nepatril. Preto treba náhrobok chápať
aj ako poctu človeku, na ktorého sa nemalo zabudnúť
a prejav veľkej úcty. Možno aj zo strany zemepána.
Ritterov náhrobok je kvalitným sochárskym dielom
a v kategórii sepulkrálnej plastiky (nielen na Slovensku,
ale aj v širšom stredoeurópskom kontexte) je mimoriadne
cenným a nezastupiteľným artefaktom, ktorý má vo
vývoji náhrobníkovej tvorby kľúčový význam. Autor
náhrobku nie je známy. Určitou indíciou k autorstvu však
môžu byť konkrétne zmienky a mená sochárov, ktorí boli
podľa archívnych záznamov činní v závere 17. storočia u
Pálffyovcov, dokonca konkrétne v Stupave. Vo zvláštnej
knihe inštrukcií (Liber instructionum) je v roku 1697

zapísaná zmluva a inštrukcia pre sochára Jakuba Higerleho (Jacobus Higerle statuarius), podľa ktorých má
tento umelec urobiť sochárske práce v novoprestavanom
kaštieli v Stupave.11 Náhrobok vzniká o deväť rokov
neskôr a teda je oprávnený predpoklad, že autorom môže
byť práve Jakub Higerle, alebo niekto z kameňosochárov
pracujúcich v jeho kameňosochárskej dielni. Možno práve
z nej pochádza stupavský kameňosochár Juraj Biely, ktorý
sa spomína v súvislosti so sochárskou výzdobou ohrady
kostola v Gajaroch, pre ktorú v roku 1719 vytesal za 27
zlatých sochy a portál.12 Opäť ide o veľmi blízky dátum
k vzniku Ritterovho náhrobku a výskyt konkrétneho mena
kameňosochára, ktorého možno na základe uvedených
indícií hypoteticky stotožňovať s autorstvom náhrobku.

Náhrobník z roku 1773. Foto: Milan Greguš, 2011.

Zameranie náhrobníka z roku 1773. Zakreslil: Ivan Klas, 2011.

Náhrobník neznámej osoby z roku 1773
Druhý najstarší náhrobník sa nachádza vedľa
náhrobníka Martina Rittera. Jeho textová časť je
nečitateľná, jediným dešifrovateľným údajom je rok 1773.
Z fragmentov sa dá usúdiť, že text mal sedem, prípadne
osem riadkov a bol v nemeckom jazyku. Náhrobník je
kvalitnou prácou zručného kamenára a má nespornú
pamiatkovú hodnotu. Je zrejmé, že ho vyhotovili na
pamiatku majetnejšieho a významného človeka. Podľa
stupavskej matriky zomrelých v príslušnom roku 1773
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Náhrobník z roku 1773 na staršej fotografii so zachovanou
plastikou Víťazného Krista

zomrelo päť osôb, ktoré by mohli spĺňať tieto kritériá.
Prvou je obecný notár Lukáš Jankovič, ktorý zomrel vo
veku 31 rokov, 2. januára 1773. Druhou je vynikajúci
hudobník (musicus eximins) Ján Kaszalek. Zomrel vo
veku 48 rokov, 15. januára 1773 a pravdepdobne bol
v službách stupavských Pálffyovcov. Treťou významnejšou osobou je Alžbeta Szeitlová, manželka stupavského
výbercu daní (tricesimatoris) Konštantína Szeitla.
Zomrela 1. júna 1773 vo veku 40 rokov. Ďalšou osobou je
účtovník (exactor) Andrej Rajner, ktorý zomrel 30. júna
1773 vo veku 62 rokov. Poslednou osobou je Katarína
Marschallová, matka významného sochára a stupavského
rodáka Antona Marschalla (1741 – 1794).13 Zomrela 7.
júla 1773 vo veku 75 rokov.14 Tento hypotetický okruh
však možno zúžiť len na mužské osoby, v 18. storočí
nebolo zvykom zhotovovať ženám nákladné a umelecky
hodnotnejšie náhrobníky.
Architektúra dosiaľ bližšie neidentifikovaného
barokového náhrobku, tvorená srdcovitým soklom
a stĺpom, je zahĺbená do hranolového sokla, po obvode
hornej hrany zjemneného jednoduchou rímsou.
Predstavuje výnimočné umelecké dielo, aké nie je
v sepulkrálnej exteriérovej tvorbe na Slovensku
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zastúpené. Typologicky ide o náhrobok, ktorý sa vymyká
z dobovej produkcie kompozíciou, štýlom a umeleckými
hodnotami. Vysoko prekračuje exteriérovú náhrobníkovú
produkciu, ktorá sa z veľkej miery pohybuje v polohe
dielenských, až rustikálnych diel. Možno ho považovať
za dielo mimoriadne výtvarne i remeselne schopného
sochára.
Do hranolového sokla je zasunutý tumbovitý
podstavec srdcového tvaru , ktorý je po obvode lemovaný
akantovými listami sledujúcimi líniu jeho oblín. Plocha
podstavca je vyplnená zasekaným rozsiahlym nemeckým
(dnes už nečitateľným) textom, realizovaným švabachom.
Stredové prepojenie horných srdcových lalokov prepája
rokaj. Jeho použitie možno považovať, vzhľadom na
vznik náhrobku, za progresívny ornamentálny motív,
ktorý je v barokovej kompozícii náhrobku raritou a po
prvýkrát sa s ním v našom prostredí stretávame po roku
1740. Z bočných strán je srdcovitý tumbovitý podstavec
dotvorený listovým reliéfom s bobuľami. 		
Na oblinách srdcovitého sokla sedia putti. Pravý
putti je zahalený do rúšky, ktorá spadá z jeho hlavy
a čiastočne zakrýva nahé detské telíčko. Ľavou rukou drží
kríž s korpusom Krista, pravou ukazuje na text tabule.
Ľavý putti má drapériu prehodenú cez lono, ľavú ruku
opretú v adoračnom geste o svoju hruď a hlavu (dnes
nezachovanú), zaklonenú k soche Víťazného Krista, ktorá
pôvodne zakončovala stĺp, ktorý vyrastá zo srdcovitého
podstavca. Hranolový stĺp sa k vrcholu zužuje a je
ukončený hlavicou dórskeho typu. Jej profilovanú dosku
nesie štvorica volút, z ktorých prevísa vencovitý festón
z vavrínových listov. Tento neskorobarokový ornamentálny motív je typický pre klasicistickú líniu baroka
a zvykne sa stotožňovať s obdobím luisézu. Driek stĺpa je
po obvode rámovaný pásovou lizénou a po celej výške ho
obopína diagonálne vedený listový úponok.
Podľa použitých ornamentálnych prvkov a zachovaného dátumu smrti pochovaného (1773) bol náhrobok
vytvorený v poslednej štvrtine 18. storočia. Vyznačuje sa
progresívnym uplatnením dobových ozdobných motívov
a ich zakomponovaním do staršej barokovej kompozičnej
schémy. Typologicky je pokračovaním ojedinelo zachovaných monumentálnych náhrobníkových kompozícií,
aké poznáme z chrámov. Aj to len výnimočne, pretože
v prevažnej väčšine boli pri neskorších úpravách
chrámov odstránené (viď Dóm sv. Martina v Bratislave).
Napriek pomerne komorným rozmerom a proporčnému
vyváženiu pôsobí náhrobok monumentálnym dojmom.
Komponovaný je na čelný pohľad s uplatnením bočných
pohľadov. Zo zadnej strany je bez výzdoby, plochý, akoby
išlo o prístenné dielo.
Ikonografický program sprítomnený v sochárskej
výzdobe vychádza z obligátnych ikonografických symbolov – smútiaci putti. V ich zobrazení sa autor pridŕža
ustáleného výtvarného kánonu, čo sťažuje identifikáciu
autora podľa výtvarného rukopisu. Znemožňuje to aj
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zvetraný stav kameňa a deštrukciou „zmäkčená“ sochárska
modelácia. Na základe drobnej plasticity ornamentu sa dá
usudzovať, že dielo bolo detailne vysekané a vyznačovalo
sa filigránsky jemnou modeláciou.
Nezvyklé a zatiaľ bez analógie zostáva umiestnenie
Víťazného Krista na vrchole stĺpa náhrobku, s ktorým
„komunikuje“ dvojica putti. Myšlienka Víťazného
Krista je skôr typická pre evanjelikov, ako pre katolíkov
a s obdobným zobrazením sa stretávame na evanjelických
epitafoch. Dnes socha chýba a je známa iba zo starej
fotografie. Stačí to však na posúdenie myšlienky
i mimoriadnej výtvarnej úrovne diela. Subtílna postava
Krista a tvrdo lámaná rozviata drapéria vedená z ramena
do lona postavy poukazuje až na „rezbárske“ stvárnenie
sochy a rokokové cítenie neznámeho kameňosochára.
Adorujúci putti a odkaz na umučenie Krista spôsobom
držania kríža s korpusom Ukrižovaného je mimoriadne
ojedinelé, až jedinečné. Je tu citeľný posun v myšlienke,
ktorá neoslavuje a neoplakáva mŕtveho, ale oslavuje jeho
vykúpenie. Výjav je inšpirovaný Listom Rimanom, v ktorom sa uvádza: Alebo neviete, že všetci, čo sme boli
pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli
pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní
v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.
Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými
v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.
Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný,
aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili
hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.
Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už
neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel,
zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak
zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu
v Kristovi Ježišovi. (Rim 6, 3 – 11).
Myšlienku rozvíja a dopĺňa kríž s Kristom v rukách
putti, ku ktorému sa v zbožnej úcte skláňa ľavý putti. Ide o
obrazové pretlmočenie myšlienky, že Kristus nás vykúpil
svojou obetou, smrťou na kríži, aby nás zbavil večného
zatratenia. Vzkriesený Kristus nesie v sebe nové ľudstvo
a svojím vstaním z mŕtvych prináša ľuďom vykúpenie
a večný život.
Autor tohto výnimočného sochárskeho diela nie je
známy. Treba ho však hľadať medzi nasledovníkmi Juraja
Rafaela Donnera, ktorí zostali tvoriť v neďalekej Bratislave
aj po jeho odchode a ich tvorba spadá do druhej polovice
18. storočia. V tejto súvislosti je známych niekoľko mien.
Predovšetkým Baltazár Ferdinand Moll (1717 – 1785)
a syn sochára Ľudovíta Godeho, Jozef Gode (1743 – 1806).
Alebo nejaký školený rakúsky sochár. No nie sú jediní. Aj
v samotnej Stupave sa stretávame so sochármi: Antonom
Marschallom, Jánom Mayrom a Jánom Rezbárikom.15
Najpravdepodobnejším autorom náhrobku zdá sa byť
stupavský rodák sochár Anton Marschall. Podľa diel,

ktoré sa mu pripisujú, je ale jeho tvorba viac klasicizujúca
ako baroková. Kompozične má stupavský náhrobok
najbližšie k interiérovému Onellovmu náhrobku
z kostola milosrdných bratov v Bratislave, ktorý je dielom
Baltazára Ferdinanda Molla. Tiež ho tvorí tumbovitý sokel
s ihlancovým stĺpom, v ktorého vrchole je však namiesto
sochy urnovitá nádoba. Náhrobok je čisto barokový
a z výtvarného hľadiska kvalitatívne výnimočný.
Sochárska výzdoba a ikonografia náhrobku je odlišná.
Hľadanie autorstva stupavského barokového náhrobku
bude predmetom ďalšieho bádania.
Centrálny kríž
Náhrobník Jána Adama Žišku
Náhrobník s textovou doskou venovanou stupavskému
poštmajstrovi Jánovi Adamovi Žiškovi plní funkciu
centrálneho cintorínskeho kríža. V dolnej časti je osadená
tabuľa s nápisom: PERILLUSTRI AC GENEROSO DOMINO
DNO / JOANI ADAMO ZISSKA / POSTAE STOMPHENSIS
MAGISTRO DIE 22DO / SEPT: a 1789 AETATIS SUAE
64 PIE IN DOMINO DEFUNDO / GRATIS HAEREDES
POSUERE. V preklade: Vznešený a urodzený pán, pán
Ján Adam Žiška (Zisska), stupavský poštmajster, dňa 22.
septembra roku 1789 vo veku 64 rokov zbožne v Pánovi
zomrel. S vďakou (pomník) postavili pozostalí.
Súčasný stav bádania neposkytuje veľa informácií
o živote Jána Adama Žišku. Poštový úrad bol v Stupave
zriadený v roku 1771.16 Podľa bádateľa Pavla Hallona
patrí Ján Adam Žiška medzi prvých, po mene známych
poštmajstrov na Záhorí. Nevylučuje ani, že bol prvým
riadnym stupavským poštmajstrom.17 Narodil sa v roku
1725, funkciu poštmajstra vykonával ešte v roku 1781,
zomrel 22. septembra 1789.
Zaujímavosťou je osadenie textovej tabuľky s jeho
menom na podstavci hlavného kríža starého cintorína.
Hlavný kríž je základným kameňom cintorína, osádza
sa na najčestnejšom mieste – uprostred posväteného
pozemku a zbiehajú sa k nemu všetky cintorínske
chodníky. Je zriedkavosťou, aby sa pod hlavným krížom
nachádzalo hrobové miesto. Ojedinelou výnimkou býva
pochovanie darcu pozemku pre cintorín. Cintorín bol
na tomto mieste založený ako nový v roku 1765, teda
počas života významného a iste aj majetného úradníka –
poštmajstra Žišku. Či bol darcom pozemku, prípadne iným
významným donorom nového cintorína, zatiaľ nevieme.
Náhrobok tvorí mohutný kvádrovitý podstavec
s obdĺžnikovou základňou, z prednej a zadnej strany
po vonkajších hranách rámovaný lizénou, na spodnej
strane ukončenou kvádrikom a na hornej kvadratickou
konzolou, v ploche doplnenou listovou rozetou. V ploche
sokla je reliéf s výjavom Kalvárie – zadný plán v ľavom
rohu vypĺňa hladký kopec Golgoty s trojicou krížov,
pričom v popredí je zobrazená sediaca Mária s mŕtvym
Ježišom v lone. Pri Ježišových nohách kľačí ženská figúra,
Magdaléna (?), v pozadí stojí sv. Ján (?) a po ľavej strane
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sa nachádza ďalšia, neidentifikovaná, ženská postava.
Obohatenie kompozície o tretiu ženskú postavu je pre
zobrazenie predposlednej scény Kalvárie atypické
a spochybňuje tradičnú identifikáciu postáv. Zvyčajne
totiž výjav pozostáva z Piety, sv. Márie Magdalény, ktorú
niekedy nahrádza anjel, a sv. Jána. V prípade náhrobku
Jána Adama Žišku autor vytvoril vyjav, ktorý nie je
z ikonografického hľadiska frekventovaný. Pravdepodobne spojil do jednej scény dve veľké situácie– výjav
Kalvárie obohatil o skupinu galilejských žien, ktoré sa
pravidlene zdržiavali pri Ježišovi a vytrvali pri ňom aj
keď sa jeho najbližší učeníci Evanjelia rozutekali. Evanjeliá spomínajú takmer vždy na prvom mieste Máriu
z Magdy (Máriu Magdalénu) a v zápätí ženy, ktoré starostlivo sledovali všetko, čo sa deje s Ježišom. Videli, ako Jozef
z Arimatie s Pilátovým dovolením prevzal Kristovo telo,
ako Nikodém priniesol myrhu zmiešanú s aloe i ako
mŕtveho Ježiša natretého masťami a zavinutého v plátne
odniesli do skalného hrobu. Pavdepodobne teda ide
o rozšírenie výjavu Piety o výjav, ktorý popisuje
evanjelista Marek: Mária Magdaléna a Mária, matka
Jozefova, pozorovali, kam ho (Ježiša) položili. (Mk
15, 47). A ako evanjelista ďalej píše: Keď sa pominula
sobota, Mária Magdaléna a Mária, matka Jakubova,
i Salome nakúpili voňaviek, aby ho (Ježiša)

mohli ísť pomazať (Mk 16, 1). Nie je vylúčené, že
na výjave Kalvárie sú zobrazené práve tieto tri ženy
sprevádzajúce Krista a stali sa prvými svedkami jeho
zmŕtvychvstania.
Na kvadratickom podstavci je navŕšené kamenné
temeno kalváriového kopca, na ktorom je vztýčený
monumentálny kríž s korpusom Ukrižovaného. Pod ním
kľačí so zopnutými rukami Mária Magdaléna, špirálovito
vytočená ku krížu. Jej zobrazenie pod krížom spodobuje
oddanosť a bezhraničnú lásku ku Kristovi.
Toto zobrazenie patrí k najbežnejším kalváriovým
scénam a je známe aj z ďalšieho sochárskeho
monumentu, ktorý sa nachádza v Stupave pri farskom
kostole, nesprávne identifikovanom ako Kríž sv.
Rozálie.18 Dôkazom, že ide o zobrazenie sv. Márie
Magdalény pod krížom, je nielen typická kompozícia,
ale aj atribút svätice, ktorým je pyxida s vonnými
masťami. Tieto dva monumenty nie sú identické iba
výjavom, ale aj nápadne podobným rukopisom, čo
poukazuje na jedného autora. Takmer detailne je
pretlmočená kompozícia i anatomické nedostatky
sprevádzajúce stvárnenie svätice. Kvalita oboch diel
naznačuje, že ide o priemerného, aj keď zručného
kameňosochára, ktorému však figúra robila problémy.
Určite ním bol miestny stupavský kameňosochár.

Hlavný kríž s náhrobníkom Jána Adama Žišku.
Foto: Milan Greguš, 2011.

Zameranie hlavného kríža s náhrobníkm Jána Adama Žišku.
Zakreslil: Ivan Klas, 2011.
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Cintorínska brána z roku 1775. Foto: Milan Greguš, 2011.

Zaujímavé je, že v jednom meste sa nachádzajú dva
takmer rovnaké sochárske objekty, ktoré sa výlučne viažu
ku Kalvárii. Ako solitéry sa vyskytujú pomerne zriedkavo.
Rovnako atypické je i využitie tejto kompozície pre
cintorínový kríž, o to viac, že v danom prostredí nesupluje
Kalváriu.
Použitie výjavu Kalvárie na náhrobku Jána Adama Žišku
zostáva nejasné. Podľa formátu nápisovej tabule týkajúcej
sa jeho úmrtia, ktorý nerešpektuje plochu vyčlenenú
plastickými lizénami na podstavci monumentu, ako aj

použitý materiál (červený mramor), možno jednoznačne
skonštatovať, že tabuľa bola do podstavca osadená
dodatočne.
Hlavný kríž sa na sviatok Všetkých svätých stáva
spoločným symbolickým náhrobníkom a veriaci k nemu
kladú a zapaľujú sviečky. Ich sadze a vyžarujúce teplo pôsobia deštrukčne na textovú tabuľku aj reliéfnu dosku
osadenú nad ňou. Začiernená textová tabuľa a reliéfny
výjav ukladania Ježišovho tela do hrobu si vyžadujú
odborné očistenie a zvýšenú ochranu.
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KŇAZ A MECÉN
MATEJ ŽIGMUND UZEROCZY
Milan Greguš
V 18. storočí boli v Stupave postavené štyri nové kaplnky. Dve z nich, Kaplnku sv. Urbana a Kaplnku sv. Barbory, dal
na vlastné náklady postaviť stupavský farár Matej Žigmund Uzeroczy. Sú nielen pamiatkou na tohto vzdelaného
a príkladného kňaza, ale aj svedkom nepokojnej doby, v ktorej vznikli.

Matej Žigmund Uzeroczy
Matej Žigmund Uzeroczy (Ugroczy, Uzseroczy) sa
narodil v Skalici roku 1657. Filozofické štúdiá ukončil
magisterským titulom na Trnavskej univerzite v roku
1679, teológiu o tri roky neskôr vo viedenskom seminári
Pázmaneum. Vysvätený bol v roku 1682, potom pôsobil
ako farár v Trstíne (1682 – 1684), Rohove (1684 – 1686),
Turčianskom Sv. Jure (1691 – 1692) a vo Vysokej pri
Morave (1692 – 1699). V roku 1699 sa náhlou smrťou
farára Jakuba Damiána Kulhana uprázdnila stupavská
fara. Uzeroczy bol preložený do Stupavy, kde zotrval až do
roku 1715, keď sa stal bratislavským kanonikom.1 Stupava
získala v jeho osobe zrelého, rozhľadeného a skúseného
kňaza. Príkladne sa staral o farské písomnosti. Známa
je jeho kniha kostolných účtov z Vysokej pri Morave
Liber Ecclesiae Hochstettnensis, do ktorej v slovenčine
podrobne zapisoval kostolné príjmy a výdavky.2 Ním
vedené farské matriky sa vyznačujú vzornou úpravou
a úhľadným rukopisom. Okrem povinných údajov do
nich často zapisoval aj významné udalosti v obci, a tak sú
dnes cenným zdrojom informácií. Vynikol aj ako mecén
a spisovateľ.
V čase svojho pôsobenia v Stupave vydal v roku
1712 v češtine knihu (dnes pre nás s nezvyčajne dlhým
názvom) Poklad Maryánský Z Hory Karmelu wynessený
A Welebnému Arcy-Bratrstwu Přeblahoslawené
a Neyswětěgssý Panny a Matky Božj Marye Karmelitánské Městečku Malých Topolčanech w Chrámě Farnjm
Swatého Křjže Od Neywelebněgssýho Otce Fr. Carolo
Felici S. Theresia, Ržádu Karmelitánského Generala
per Communicationem na nyněgssý y budaucý času
Léta 1687. vstanowenému a potwrzenému. Od DwogjCti hodného Kněze MATTHAEO UZEROCZJ, Pana Faráře
Stupawského Offeryrowaný.3 O desať rokov neskôr
vydal v Bratislave vlastným nákladom modlitebnú knihu
v slovenčine Zahradka Duchowňj Z krasnyma Kwytki
wisazena. Wiťissťena w Presspurku : v Jana Pawla
Royera, 1722, písanú v dobovej slovenčine.4 Apoštolský
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protonotár, bratislavský kanonik a kustód Ostrihomskej
kapituly Matej Uzeroczy zomrel v Bratislave roku 1731.
Pamiatkou na jeho pôsobenie v Stupave sú aj
dve poľné kaplnky, ktoré nechal postaviť zo svojich
prostriedkov. Jednou je Kaplnka sv. Barbory z roku 1708,
druhou Kaplnka sv. Urbana z roku 1705.

Titulný list Uzeroczyho knihy Poklad maryánsky... z roku 1712.
Vedecká knižnica v Olomouci.

pamiatky

Kaplnka sv. Barbory na mape z polovice 19. storočia

Kaplnka sv. Urbana na mape z polovice 19. storočia

Kaplnka sv. Barbory

pred ňou otvorila. Znovu ju však chytili, uväznili a na pokyn
vlastného otca Dioscura ju mučili a napokon sťali. Otca po
tomto čine náhle zasiahol a spálil blesk. Svätá Barbora preto
býva ochrankyňou pred náhlou a neprirodzenou smrťou,
najmä zásahom blesku. Ako svoju patrónku ju uctievali
aj baníci a delostrelci. Zobrazovaná býva s atribútmi
pripomínajúcimi v symboloch jej život a mučenícku smrť:
ženská postava držiaca kalich s hostiou, v jej blízkosti býva
vyobrazená veža, meč, prípadne horiaca fakľa. Mučenícku
smrť symbolizuje palmová ratolesť alebo koruna. Sviatok
svätej Barbory si veriaci uctievajú 4. decembra.7

Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných devätnásť
patrócinií sv. Barbory, dva doteraz vydané súpisové katalógy stupavskú kaplnku zasvätenú sv. Barbore však
neuvádzajú.5 Poľná Kaplnka svätej Barbory sa nachádza
za Stupavou, naľavo pri ceste do Vysokej pri Morave.
Jej stavbu podnietil a financoval stupavský farár Matej
Žigmund Uzeroczy v roku 1708. Podľa zápisu vo vizitačnom
protokole stála jej stavba 100 zlatých.6
O živote svätej Barbory sa nezachovali spoľahlivé
pramene. Jej skutočná existencia nie je potvrdená, a preto
sa v súčasnom liturgickom kalendári už nenachádza.
Napriek tomu legenda o jej živote a pevnej viere pretrvala
stáročia. Podľa nej svätá Barbora prijala kresťanskú vieru,
s čím nesúhlasil jej otec a za trest ju uväznil v hradnej veži.
Z väzenia sa jej podarilo ujsť, úkryt našla v skale, ktorá sa

Kaplnka má pravidelný pôdorys s rozmermi 390 x 480
cm, v hlavnej osi je orientovaná v smere východ – západ.
Vstup je netradične na východnej, oltár na západnej strane.
V minulosti zdobil stupavskú Kaplnku sv. Barbory aj
štvorriadkový chronogram, súčet nápadne väčších písmen
v každom riadku udával letopočet postavenia kaplnky:
Pro Morte habenDa SanCta aC VItae fIne pIo /
e Manat aeDes haeC sanCta Barbarae VIrgInI /
Matthaeo Donante ParoCho ereCta VIator tIbI / Pro
Me foeDo peCCatore ora qVI transIbIs.8 (Svätej Barbore
– panne, v zbožnej úcte k jej svätému životu a smrti. Tvojim
pútnikom venoval a postavil farár Matej. Oroduj za mňa
a za obrátenie hriešnikov.)
Kaplnka stojí v blízkosti pomerne frekventovanej cesty,
v jej okolí sa nachádzali úrodné polia. Zastavovali sa pri nej
najmä roľníci, ale aj povozníci a ostatní ľudia odchádzajúci
či prichádzajúci do Stupavy. V minulosti ku kaplnke počas
suchých letných dní smerovali aj procesie Stupavčanov
modlievať sa za dážď. Piesčitá zem na Záhorí často trpela
nedostatkom vlahy. Dlhšie trvajúce suché obdobia
negatívne ovplyvňovali poľnohospodársku úrodu, od
ktorej závisel každodenný život a prosperita roľníckych
rodín. Podľa vyobrazenia na katastrálnej mape z konca 19.
storočia sa pri kaplnke nachádzal aj drevený kríž.

Obraz sv. Kataríny v interiéri kaplnky od akademického maliara
Eduarda Kalického. Foto: Milan Greguš, 2011.

Pôvodne baroková kaplnka bola viackrát upravovaná.
Väčšia úprava sa uskutočnila pravdepodobne začiatkom 20.
storočia. Nasvedčovali tomu romantizujúce plastické prvky
na fasáde objektu, ktoré však zanikli pri poslednej úprave
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v roku 2003. Analógiu možno nájsť na mladšej Kaplnke
sv. Vendelína (Námestie Slovenského povstania), ktorá
má podobné romantizujúce detaily. Kaplnka sv. Vendelína
vznikla asi začiatkom 20. storočia, zastrešila pôvodnú
barokovú plastika sv. Vendelína stojacu na tomto mieste.9
Je pravdepodobné, že staviteľ Kaplnky sv. Vendelína
upravil v rámci jej výstavby aj poľnú Kaplnku sv. Barbory.
Zhoda sa objavuje aj v omietkovej oblúkovej rímse nad
dverami, ktorej však pravdepodobne chýbajú koncové
konzoly. Je možné, že boli časom poškodené a nahradila
ich nová hladká omietka.
Obnova Kaplnky sv. Barbory
Na financovanie obnovy Kaplnky sv. Barbory v roku
2003 bol použitý výťažok zbierky na farskej zábave
a ďalšie sponzorské dary. V rámci renovácie bol vyčistený
a vymaľovaný interiér kaplnky a upravená bola aj jej
vonkajšia fasáda.10 Žiaľ, stavebník pri renovácii nerešpektoval
jej historickú hodnotu, pri obnove nepoužil tradičné formy
a technológie. Vonkajšie prefasádovanie spočívalo (rovnako
ako o päť rokov neskôr pri obnove Kaplnky sv. Vendelína)
v obložení polystyrénovými doskami a nanesení fasádnej
vrstvy. Polystyrénové dosky prekryli a vyplnením zjednotili
plochu fasádny so soklom, čím kaplnka získala nový vzhľad.
Markantne sa to prejavilo najmä na východnej strane, kde po
osekaní a prekrytí zanikli aj dekoratívne romantizujúce prvky a pôvodný vetrací otvor nad vstupnými dverami.
Zmenila sa aj farebnosť fasády. Predchádzajúci vápenný
náter so zdôraznením sokla tmavočervenou farbou
nahradila v zapustených plochách biela farba, všetky

Kaplnka sv. Barbory. Foto: Milan Greguš, 1995.
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plasticky vystupujúce časti sú žlté. Zaniknutý vystupujúci
sokel nebol zvýraznený ani farebne, a tak pohľadovo v
hmote kaplnky chýba. Vymenená bola aj strešná krytina,
pribudli záveterné lišty z pozinkovaného plechu. Ako rušivý
a nepôvodný prvok pôsobia na poľnej kaplnke inštalované
dažďové žľaby so zvodom. Rovnako nevhodné z estetického
aj funkčného hľadiska bolo použitie zámkovej betónovej
dlažby v interiéri kaplnky, ktorá nahradila pôvodné tehlové
dláždenie. Pôvodná dlažba zostala zachovaná len pod
oltárnou menzou. Interiér kaplnky ukončuje rovný strop,
aké bolo jej pôvodné zaklenutie, sa z predbežnej obhliadky
nedalo určiť. Kaplnka bez vnútornej výzdoby bola dlhodobo
zanedbaná. Po renovácii do nej osadili obraz Svätá Barbora
od stupavského výtvarníka, akademického maliara Eduarda
Kalického. Kaplnka bola posvätená na sviatok sv. Petra
a Pavla, 29. júna 2003.
V minulosti stavitelia poľných kaplniek rešpektovali
prírodný terén a snažili sa eliminovať negatívne vplyvy
na životnosť týchto stavieb. Pozornosť venovali najmä
odvádzaniu dažďovej vody spod základov, čomu
napomáhali nielen vonkajšie odvodňovacie ryhy, ale aj
tehlová dlažba s väčšími špárami a vyššie umiestňované
vetracie okienka. Spolu s pravidelnou údržbou si tak
objekty dlhodobo zachovávali svoj pôvodný vzhľad
a dobrú kondíciu. Nevhodný stavebný postup s použitím
moderných materiálov tehlové steny z vonkajšej strany
nepriedušne uzavrel, použitím betónovej dlažby sa voda
nebude odparovať, ale vzlínať po stenách. Pri renovácii
okolo kaplnky vyhĺbili plytkú ryhu, štrkom zasypaný pás
široký 700 mm. Spĺňal však len dočasnú estetickú funkciu,
v súčasnosti je prerastený burinou.

Kaplnka sv. Barbory po renovácii uskutočnenej v roku 2003.
Foto: Milan Greguš, 2009.

pamiatky
pokrývali v minulosti rozsiahle vinice. Stupavčania
a Mášťania tu pestovali vinič, z ktorého dorábali víno nielen
pre vlastnú spotrebu. Nemalo síce kvalitu ako vína na druhej
strane Karpát, na bežnú konzumáciu však plne postačovalo.
Vinice boli prirodzenou súčasťou rodinných majetkov,
vlastnilo ich panstvo aj tunajšia farnosť. Víno v dohodnutých
obdobiach čapovali počas celého roka v panskej krčme.
Čapovanie a predaj vína boli zdrojom finančných príjmov.
Dorábanie vína okrem dobrej starostlivosti o vinohrad, ovplyvňovali aj nepriaznivé vplyvy počasia
a choroby viniča. Voči prílišnému suchu, mrazu, daždivým
a chladnejším letám či drobným škodcom bol bezmocný aj
ten najusilovnejší hospodár. Vinohradníci sa nespoliehali
len na vlastné sily, svoje vinohrady zverovali aj pod
ochranu sv. Urbana, patróna vinohradníkov. Kaplnky
s kamennými či drevenými plastikami tohto svätca stavali
v blízkosti viníc.

Kaplnka sv. Urbana. Foto: Jozef Král, 2005.

Kaplnka sv. Urbana
Kombinácia slov vinohradníctvo a Stupava vzbudzuje
u súčasníkov pochybovačné úsmevy. V minulosti však
bolo pestovanie viniča a dorábanie vína pre Stupavčanov
dôležitou a samozrejmou poľnohospodárskou činnosťou.
Svedčí o tom aj kaplnka zasvätená patrónovi vinohradníkov
svätému Urbanovi, v domácom nárečí svatý Hurbánek.
Podľa zachovaných údajov sa produkcia vína v Stupave
v období rokov 1580 – 1700 pohybovala medzi 400 až 2 500
okovmi vína (1 okov = asi 53 l).
Kaplnka sa nachádza pri ceste zvanej Pod vinohradmi,
ktorá je vlastne starou pútnickou cestou do neďalekej
Marianky. Svahy Vrchnej hory vystupujúcej ponad cestu

Kaplnku svätého Urbana dal v roku 1705 postaviť
z vlastných peňazí stupavský farár Matej Uzeroczy. Založil
na tento účel fundáciu a finančné výnosy z nej pokrývali
náklady na jej údržbu a slúženie bohoslužieb. Kaplnku
zdobil v minulosti aj dvojriadkový nápis s venovaním:
HonoreM Dat haeC sanCto Urbano / Matthaeo
Donante ParoCho CUrata11 (Na slávu svätému Urbanovi
venoval a dal postaviť farár Matej). Vybrané písmená textu
boli zvýraznené, pri sčítaní udávali letopočet postavenia
kaplnky (chronogram). V každom riadku bol skrytý rok
postavenia kaplnky (1705).
Kaplnka bola samozrejmou zástavkou vinohradníkov
a pútnikov. Murovaná baroková Kaplnka sv. Urbana má
už viac ako tristo rokov a patrí medzi najstaršie stupavské
voľne stojace kaplnky. Býva však častým terčom vandalov
a zlodejov; drevená plastika sv. Urbana bola z nej
v posledných dvoch desaťročiach niekoľkokrát odcudzená. Stupavskí farníci spolu s tunajším farárom Mons.
Felixom Mikulom sa priebežne starajú o jej obnovu.
Kaplnka bola dobre viditeľným orientačným bodom na
vinohradskej a pútnickej ceste, dnes sa stráca v novej
zástavbe domov.

Poznámky
1

2
3
4

Némethy, L.: Series parochiarum et parochorum archidiocesis
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kanonickej vizitácie Imrichom Pongráczom v roku 1714 mal 57 rokov,
kňazom bol 31 rokov; Varsik, B.: Národnostný problém Trnavskej
univerzity. Bratislava 1938, s. 177; Šátek, J.: Náboženské pomery
v Skalici od reformácie do jozefinizmu. Trnava, SSV 1712, s. 52; Rimely,
C.: Capitulum insignis Ecclesiae collegiatae Posoniensis. Posonii, 1880,
s. 203 – 204, 277.
Kolektív autorov: Vysoká pri Morave. Obecný úrad Vysoká pri Morave,
1996, s. 25 – 29. Výpisy z kostolnej knihy publikoval v roku 1853
v Slovenských novinách Viedenských aj lábsky farár Ignác Juračka.
Exemplár tejto knihy sa nachádza vo Vedeckej knižnici v Olomouci.
Klimeková, A.: Katolícka náboženská literatúra vydaná v prvej polovici
18. storočia na území dnešného Slovenska. In: Knižnica, 11 – 12/2008;
Rizner, L. V.: Bibliografia písomníctva slovenského, VI. diel. Turčiansky
sv. Martin, Matica slovenská, s. 91 – 92.
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Hudák, J.: Patrocíniá na Slovensku. Bratislava 1984; Judák, V. – Poláčik,
Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Bratislava 2009.
6 Visitatio Batthyanyana parochiae Stomffensis, 1782, s. 74. Archív r. k.
farského úradu v Stupave.
7 Farmer, D. H.: Oxfordský lexikón svätcov. Bratislava, Kalligram 1996, s. 61
– 62; Remešová, V.: Ikonografie a atributy svatých. Praha 1990, s. 12 – 13.
8 Visitatio Batthyanyana parochiae Stomffensis, 1782, strana 74. Archív
r. k. farského úradu v Stupave.
9 Zbierka cirkevných matrík, Stupava 1670 – 1720. Štátny archív
Bratislava. Dostupné na internetovej adrese: https://familysearch.org.
10 Greguš, M.: Námestie Slovenského povstania. Stupava – história, pamiatky osobnosti, príroda, roč. IV. Club Abbellimento 2008, s. 18 – 25.
11 V šírom poli kaplička. Podpajštúnske zvesti, 7/2003; Barut, M.: Kaplnka
sv. Barbory za Stupavou. Podpajštúnske zvesti, 5/2011.
12 Visitatio Batthyanyana parochiae Stomffensis, 1782, strana 74. Archív
r. k. farského úradu v Stupave.
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osobnosti

SLÁVNY RODÁK STUPAVY
ANGELO NEUMANN
Martin Bendik

So Slovenskom sa spájajú mená viacerých osobností,
ktoré sa zapísali do dejín svetovej vedy a kultúry nezávisle
na ich etnickej a náboženskej príslušnosti. Maximilián
Hell, Ján Andrej Segner, Wolfgang Kempelen, Matej Bel,
Majster Pavol z Levoče, Sándor Márai, Ödön von Horváth,
Ján Nepomuk Hummel, Max Reinhardt, Zoltán Kodály,
Béla Bartók a iní sa nedajú identifikovať a stotožňovať
s etnickou príslušnosťou v zmysle ochudobneného výkladu
národných dejín viažucich sa výlučne na príslušnosť
k slovenskej kultúre a jej teritóriu, ale napriek tomu ich
korene a tvorivé motivácie vychádzali aj z kultúrnych
tradícií svojich predkov, učiteľov, inšpirovaných podnetmi
z územia dnešného Slovenska, kde sa narodili, žili, alebo
sa len osudom náhodne „priplietli“. Tento zaujímavý
stredoeurópsky, rakúsko-uhorský kultúrny priestor
preslávil podobne ako Franz Kafka, Leoš Janáček, Gustav
Mahler, Sigmund Freud, Gustav Klimt, Adolf Loos aj rodák
zo Stupavy Angelo Neumann, riaditeľ a organizátor
operného života na popredných európskych operných
scénach.
Angelo Neumann vyrastal vo veľkomestskej atmosfére
Viedne, v tom čase po Paríži a Londýne tretej najdôležitejšej
kultúrnej metropole sveta, kde zažil veľkú éru jedného
z najvýznamnejších centier operného sveta. V Dvornej
opere (Hofoper)1 zažil pri uvádzaní svojich diel také
osobnosti ako Verdi, Gounod, Mayerbeer, Berlioz
a Richard Wagner. Neumann bol produktom a neskôr
plnohodnotným zástupcom veľkého sveta bez komplexov
malosti, ktorému zúžený pohľad na marginálne žabomyšie
vojny malých etnických spoločenstiev v rámci monarchie
neboli hodné ani povšimnutia. Naplno ho pohltila
propagácia nového operného estetizmu, a to najmä
Richarda Wagnera. Viacerí z jeho priateľov spomínali,
že sa cítil všade dobre, ale najlepšie predsa len v meste
kde vyrastal, ktorého atmosféru dýchal, kde sa chcel vždy
vrátiť, a tým bola Viedeň.
Miestom jeho narodenia sa vo viacerých prameňoch
dlho uvádzala Viedeň, prípadne Prešporok (Pressburg,
dnešná Bratislava). Až nedávno sa na základe výpisu
z matriky potvrdilo, že sa narodil v Stupave (nem.
Stampfen). V tomto meste prežil pravdepodobne veľmi
krátke obdobie prvých dvoch, možno troch rokov života.
Napriek tomu sa Stupava k svojmu slávnemu rodákovi
plne hlási. Vedomie kontextu je uvedomenie si kultúrnej
identity v širších súvislostiach a Angelo Neumann v nej
zohráva podobnú úlohu ako Max Reinhardt a Eugen Holly.
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Nemecká teatrologička Pamela Tancsik vo svojej knihe
Pražská opera sa volá Zemlinsky (Die Prager Oper heißt
Zemlinsky) približuje životnú dráhu tejto významnej
divadelnej osobnosti nasledovne:
Angelo Neumann sa narodil 18. augusta 1838 v Stupave
(nem. Stampfen).2 Pôvodne chcel študovať medicínu, ale
napokon sa rozhodol pre spevácku kariéru a študoval
spev u Theresy von Sochotzka (rod. Stilke-Sessi). Po štúdiu
ako nádejný barytonista uspel prvýkrát vo viedenskej
divadelnej agentúre Franz Holding. Prostredníctvom
divadelnej agentúry Böhm dostal angažmán v Kráľovskej
opere v Berlíne, ktorú neskôr vymenil kvôli lepšej
ponuke za angažmán v Mestskom divadle v Kolíne
nad Rýnom (Stadttheater Köln). Šťastný, pretože ako
dvadsaťjedenročný dosiahol postavenie sólistu, sa
vracia po vypršaní zmluvy späť do Viedne k rodičom.

Angelo Neumann (1838 – 1910)

osobnosti
riaditeľovi Dvornej opery Franzovi von Dingelstedt
ako reprezentatívna osobnosť, organizačný talent
s oduševneným nadšením pre prácu. Jeho spevácke kvality
boli pre Digelstedta druhoradé. Rozhodujúci bol jeho
pozoruhodný organizačný talent aj pri ponuke riaditeľa
Mestského divadla (Stadttheater) v Lipsku Augusta
Förstera, ktorý ho oslovil na post administratívneho
riaditeľa v divadle.
Mal sa stať aj jeho nástupcom vo funkcii riaditeľa opery,
a preto bol v celku aj rád, že jeho speváckej kariére
zabránila choroba hlasiviek. Jeho prvým administratívnym opatrením v Lipsku bolo prevedenie diváckych
šatní do správy vedenia divadla. Odvtedy všetky príjmy
garderóby plynuli rovno do celkových príjmov divadla.
V prípade divadla v Lipsku to činilo dodatočný zisk
48 000 mariek. Nie náhodou sa čoskoro tohto nápadu
chopilo viacero divadiel. Angelo Neumann viedol operu
v Lipsku od roku 1876 až do júna 1882. Po prvýkrát sa
chopil aj réžie pri uvedení Lohengrina, keď sa predtým
zúčastnil skúšobného procesu Tanhäusera a Lohengrina
vo Viedni za prítomnosti samotného Richarda Wagnera,
s ktorým sa pri tejto príležitosti zoznámil.
Najväčším počinom Neumanna však bolo uvedenie Prsteňa Nibelungov (Ring des Niebelungen) mimo
Bayreuthských slávností proti vôli samotného Wagnera.
Celú tetralógiu predstavil v roku 1878 v Lipsku, a to
s veľkým úspechom, pričom sa sám chopil aj réžie. V dejinách
Mestského divadla v Lipsku je éra Angela Neumanna
považovaná za zlatú epochu opery v meste.4 Pretože Neumann po Försterovom odchode nebol navrhnutý na post
riaditeľa (jeho najdôležitejší zástanca nešťastnou náhodou
zomrel deň pred rozhodnutím), založil v roku 1882 zájazdový súbor Richarda Wagnera, pričom sa mu podarilo
získať bayreuthský fundus s dekoráciami a rekvizitami.
Neumann precestoval v rokoch 1882/1883 Holandsko,
Belgicko, Uhorsko, Švajčiarsko, Taliansko a Anglicko.
Jeho pojazdná Wagnerovská
spoločnosť sa postarala o to, aby
boli Wagnerove diela populárne
aj za hranicami Nemecka. Richard
Wagner mu ešte navyše predal
práva na exkluzívne uvádzanie
svojich diel pre krajiny Anglicko,
Taliansko a Rusko. Od 5. do 9.
mája boli Neumannove inscenácie
Prsteňa Nibelungov uvádzané
v berlínskom Viktoriatheater
a v rokoch 1882/1883 podnikol
so svojou Wagnerovskou spoločnosťou turné po Európe. Od
4. do 9. mája 1882 hosťoval
v His Majesty´s Theatre v Londýne
a v roku 1883 uvádzal Ring
v Amsterdame, Bruseli, Aachene,
Bazileji,
Benátkach,
Boloni,
Turíne, Terste, Budapešti a Grazi.
Aby si po vypätom cestovnom
Rodičia a súrodenci Jozefa (Angela) Neumanna v stupavskej židovskej matrike. Štátny archív
nasadení doprial trochu viac
Bratislava.
q

Z debutu v Mestskom divadle v Kolíne síce nebolo nič,
lebo divadlo niekoľko mesiacov po začiatku sezóny
vyhorelo, ale v októbri 1858 už získal nové angažmán
v Krakove. Prvú postavu, ktorú stvárnil, bola postava
Hájnika v opere Konradina Kreutzera Nočný tábor
v Granade (Das Nachtlager von Granada). Neskôr spieva
Dona Carlosa vo Verdiho Ernanim a Ashtona v Lucia di
Lamermoor od Donizettiho. Na krakovských plagátoch
bol Neumann omylom uvádzaný ako hosťujúci sólista
Mestského divadla v Kolíne. Zdá sa, že v Poľsku sa o požiari
v kolínskom divadle asi nedopočuli. Aj keď Neumann
so vzdelaným a žoviálnym riaditeľom Dr. Friedrichom
Blumom vychádzal dobre, výplata gáže v krakovskom
divadle bola skôr záležitosťou šťastia. Neumann píše
o tom vo svojich spomienkach: V deň výplaty sa gáže
buď vôbec nevyplácali, buď len istá čiastka, takže moje
finančné zaopatrenie v Krakove sa zabezpečovalo skôr
z rodičovského domu.3 Neumann z Krakova odišiel už
v roku 1859 a hneď po návrate do Viedne sa zoznámil
s Johannom Nestroyom, ktorý od roku 1854 prenajímal
divadlo Carltheater.
Nestroy prehovoril Neumanna, aby v Offenbachovej
operete Orfeus v podsvetí, popri ňom ako Apollónovi,
stvárnil postavu Orfea. Celkový honorár činil 150 zlatých,
plus 5 zlatých ako „Spielhonorar“. Následných skúšok
sa zúčastnil dirigent Karl Binder, riaditeľ divadla Carl
Treumann a samotný Johann Nestroy. Po dvanástich
klavírnych skúškach, ktoré absolvoval, však nastali
spory medzi ním a Treumannom, lebo podľa jeho názoru
Neumann jednu áriu Orfea spieval príliš pekne. Aj keď
Nestroy Neumannov interpretačný štýl obhajoval a ako
protagonistu ho chcel v inscenácii za každú cenu udržať,
Neumann sa rozhodol ešte počas skúšok zo skúšobného
procesu vystúpiť. Na istý čas sa potom zaviazal Dvornej
opere (Hofoper) vo Viedni ako barytonista, kde pôsobil
v rokoch 1862 až 1875. Tam sa zapáčil vtedajšiemu
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-Bartholdyho, oduševnenie vyprchalo a nové divadlo už vypredané nebolo. Napriek veľkolepým
dekoráciám a kostýmom z bayreuthského fundusu Neumann
zjavne precenil možnosti nového
divadla. Veľmi skoro sa pri
prevádzke ukázalo, že technické
vybavenie budovy bolo celkom
nedostatočné. Kvôli chýbajúcemu
zadnému javisku a bočným javiskám boli rýchle prestavby v podstate nemožné. A navyše divadlu
chýbali aj skúšobné priestory
a skladovacie priestory pre hudobné nástroje. Aj priestory pre
vedenie divadla trpeli od začiatku nedostatočnými rozmermi. Napriek všetkým problémom
Angelo Neumann, stojaci druhý sprava, v umeleckej spoločnosti. Dokumentačné stredisko Štátnej
sa Neumann nenechal znechutiť
opery v Prahe.
a pokúša sa technické nedostatky
vyrovnať umeleckou efektivitou.
V najkratšom čase vybudoval prestížny spevácky ansámpokoja, prevzal v roku 1884 vedenie Mestského divadla
bel, ktorý bol schopný uvádzať predovšetkým Wagnerove
(Stadttheater) v Brémach. Ale už po prvej sezóne dostal
hudobné drámy na špičkovej úrovni. Neumannov
ponuku od pražského Nemeckého zemského divadla
špeciálny talent vyhľadávať a školiť mladé spevácke
(Deutsches Landestheater).5 A práve na Wagnerovu
talenty bol pre súbor prínosom a kvalitu nemeckej opery
radu sa napokon rozhodol z viacerých ponúk pre
v Prahe si čoskoro všimli aj za hranicami.
pražský post. A ktoré mesto by ho v tom čase neprijalo
Dosah pražskej nemeckej scény bol pod vedením
s otvorenou náručou?6 Stavba budovy Nového nemeckého
Angela Neumanna európsky. Jeho činorodosť v Prahe,
divadla (Neues Deutsches Theater)7 bola práve ukončená
ako aj jeho pojazdná Wagnerovská spoločnosť, utópia
a vidina vyšších príjmov prostredníctvom druhej budovy
s uvádzaním Nibelungov na celom kontinente
v Prahe ho určite podstatne ovplyvnila pri rozhodovaní.
presadila zjavne nemožné plány vďaka jeho
Zmluva z 1. júla 1885 stanovila, že Neumann dostane
diktátorskej vôli. Hlavnú pozornosť na pražskej
ročnú subvenciu vo výške 18 600 rakúskych korún.
scéne venoval predovšetkým novému wagnerovskému
Táto suma bola neskôr v rokoch 1895 až 1905 zvýšená
umeniu, podpore neznámych skladateľov a odhana 30 500 rakúskych korún. Angelo Neumann vzal so
ľovaniu zriedkavých speváckych talentov. Svoje
sebou do Prahy svoj vynikajúci personál ako aj celý
bayreuthský fundus. Pri svojom
nástupe v roku 1885 hrával ešte
v budove Novomestského divadla
(Neustädter
Theater),
ktoré
bolo v januári 1886 odkúpené
J. Raubitschkom na demoláciu
a následne za niekoľko týždňov
budova zmizla z povrchu zeme.
Pri príležitosti otvorenia Nového nemeckého divadla 5. januára 1888 uviedol Neumann
Wagnerovu operu Majstri speváci
norimberskí (Meistersänger von
Nürnberg). Nasledujúci večer sa
hrala Lessingova hra Minna von
Barnhelm a Prijatie (Empfang)
od Alfreda Klaara. Ale na tretí
večer, pri uvádzaní Shakespearovej
komédie Sen noci Svätojánskej
(Ein Sommernachtstraum) so scénickou hudbou Felixa Mendelsona- Mestské divadlo v Lipsku (Stadttheater Leipzig), pôsobisko Angela Neumanna
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pôsobenie presadzoval v Zemskom divadle (Landestheater) v znamení idealizmu a apoštolského
postoja.8 Výpoveď vydavateľa Ericha Steinharda,
vydavateľa pražského hudobného časopisu Auftakt,
dokazuje presvedčivým spôsobom, že úroveň a význam
Nového nemeckého divadla by sa neboli dosiahli bez
fanatického umeleckého idealizmu a neotrasiteľnej
autority osobnosti Angela Neumanna. Slabší charakter
by asi odradili nepriaznivé okolností v Prahe, aj početné
technické nedostatky divadelnej budovy, ale Angelo
Neumann – vyzerá to tak – bol na toto poslanie stvorený.
Riaditeľ pražskej opery sa počas svojej pôsobnosti staral
aj o čulé zájazdové aktivity. Už dávnejšie bol so svojou
zájazdovou Wagnerovskou spoločnosťou medzinárodne
známy. Teraz chcel kvality potvrdiť znova aj so svojím
pražským súborom. Zájazdom do Ruska v roku 1889 –
s predstaveniami Prsteňa Nibelungov pod taktovkou Carla
Mucka v Moskve, Sankt Peterburgu a v Kyjeve – poslúžil
propagácii diel Richarda Wagnera, ktorý bol dovtedy
v Rusku neznámym skladateľom. K jeho spoločnosti
patrili znamenité spevácke osobnosti ako Heinrich
a Therese Vogl, Auguste Seidl-Kraus, Katharina Kravsky,
Julius Liebau a istý čas Emil Scoria, Amalia Materna,
Anton Schot a Marianne Brandt. Faktom ostáva, že Nové
nemecké divadlo nebolo v Európe nikdy známejšie ako za
éry Angela Neumanna.
Neumann sa v Prahe zoznámil aj so svojou druhou
manželkou Johannou Buska (1848 – 1922), ktorá bola
v Prahe obľúbenou herečkou. Z tohto manželstva
pochádza aj dcéra Isolde Milde (1887 – 1950), ktorá bola
tiež herečkou. Jeho prvou manželkou bola Paula von
Mihalovic.

Neumann objavil viacerých dirigentov, ktorí sa neskôr
preslávili. Jeho prvým objavom bol dvadsaťpäťročný
Gustav Mahler, ktorý pôsobil v divadle iba jednu sezónu
od augusta 1885 do júna 1886 ako druhý dirigent. Mahler
hneď naplno využil svoje vedúce hudobné postavenie
v divadle, pretože prvý dirigent Anton Seidl po jeho nástupe opustil Prahu a prijal ponuku v Amerike. Pre Mahlera
bola Praha prvým veľkým angažmán. V liste svojmu
priateľovi Fridrichovi Löhrovi sa vyjadril s nadšením
o svojom novom poslaní: Predovšetkým musíš vedieť, že
som od 1. augusta angažovaný u Angela Neumanna v Prahe ako prvý dirigent a ten istý deň som už aj po prvýkrát
dirigoval Lohengrina. V priebehu roka by som mal
naštudovať Nibelungov, Tristana a Majstrov spevákov. Už
od 15. júla budem musieť byť tam, pretože musím viesť
skúšobný proces, preto budem môcť doma stráviť začiatkom júla iba niekoľko dní. (...) Ako vidíš robím rýchlu
kariéru. Divadlo bude pod Neumannovým vedením
veľmi významné a mne umožňuje ojedinele široký okruh
pôsobenia. Žiaľ, myslím si, táto sláva bude trvať iba rok,
pretože som potom zaviazaný Lipsku a riaditeľ Saegemann
– písal mi v týchto dňoch, aby som zahodil všetky nádeje, ak
si myslím, že sa vyzujem zo svojich záväzných povinností.
No a teraz sa budú páni riaditelia o mňa biť.9 Mahler
dirigoval počas svojho pražského angažmán s veľkým
úspechom Cherubiniho Wasserträgera (17. 8. 1885),
Majstrov spevákov (25. 10. 1885), Dona Juana, Rienzi,

Kresba Angela Neumanna od Enrica Carusa z roku 1904.
Dokumentačné stredisko Štátnej opery v Prahe.
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Tannhäusera, Fidelia, Židovku
od Halévyho a 1. júla 1886
Gluckovu Iphigéniu v spracovaní
Richarda Wagnera. (...)
Pre veľké spevácke osobnosti
ako
Mathilde
Claus-Fränkel,
Gertrud Förstel, Georg Stiglitz,
Margarete Siems, Max Dawison
a Alfred Piccavar Nové nemecké
divadlo
zohrávalo
funkciu
objavovateľa pre medzinárodnú
kariéru. Žiaľ, hneď po prvých
úspechoch divadlo strácalo svoje
prvotriedne opory, ktoré sa aj kvôli
lepšiemu finančnému ohodnoteniu
objavili na špičkových scénach vo
Viedni, Berlíne a Drážďanoch.
Oveľa menej bolo nemecké
obecenstvo nadšené Neumanno- Nové nemecké divadlo (Neues deutsches Theater) v Prahe, pôsobisko Angela Neumanna
vou inovatívnou myšlienkou usporiadať v Novom nemeckom divadle
od roku 1887 aj pravidelné symfonické koncerty. NávštevAngelo Neumann sa v máji 1910 už necítil dobre.
ník divadla sa zo začiatku vzpieral navštevovať operný
Jeho zdravie bolo podlomené od roku 1908, preto musel
dom ako koncertnú sálu, ale veľmi skoro si na to zvykol
absolvovať operáciu a v roku 1910 nasledovala ďalšia.
a pražské Filharmonické koncerty sa stali ako emblém
Krátko na to, po bežnom prechladnutí dostal zápal pľúc
nemeckého divadla neodmysliteľnou súčasťou mesta.
a na jeho následky 20. decembra 1910 v Prahe vo veku 72
Podobne úspešne sa osvedčil Neumannov nápad
rokov podľahol.
usporiadať festival pod názvom Maifestspielen, ktorý
V neposlednom rade to bola Neumannova bojovná
sa konal od roku 1889 pravidelne v nemeckom divadle.
osobnosť, ktorá Nové nemecké divadlo napriek technic(...) Príkladom mu bol Franz von Digelstedt organizátor
kým a umeleckým prekážkam doviedla kvalitou k najlep„Mustervorstellungen“10 v Mníchove od roku 1858, ktorý
ším divadlám v Európe. Jeho impulzívny charakv predstaveniach klasikov predstavil žiarivé herecké
ter imponoval Franzovi von Digelstedt, ktorý bol
hviezdy. Na pražskom festivale predstavuje Neumann
Neumannovým jediným vzorom. Ešte pred jeho nástupom do
v Novom nemeckom divadle najlepšie divadelné súbory
opery v Lipsku povedal Digelstedt Neumannovi: Neumann,
ako Berliner Ensembel Otta Brahma, alebo súbor Maxa
ak sa raz dozviem, že ste sa stali obľúbeným divadelným
Reinhardta z Nemeckého divadla v Berlíne. V rámci
riaditeľom, mýlil som sa vo vás. Ale ak budete považovaný
opery organizoval vystúpenia známych talianskych
za obávaného divadelného riaditeľa, bude ma to tešiť, že
stagion ako napríklad Stagiony Artura Vigna s Enricom
som vás odhadol správne.12, 13
Carusom a Evou Tetrazzini, ktorí prvýkrát vystupovali
Osobnosť Angela Neumanna bola jedinečná. Bez
mimo Talianska. Za najväčšie úspechy Neumanna sa
zveličovania môžeme povedať, že presahoval rámec
však považujú prvé uvedenia Verdiho opier prevažne
– vtedy predsa len v porovnaní s Viedňou, Berlínom
v nemeckom jazyku: Aida, Ernani, Falstaff, Ein Maskena Drážďanmi – provinčnej Prahy a dokázal svetovosť
bal, Rigoletto, La Traviata (v taliančine) a Troubadour
priviesť do mesta pri Vltave, ktorá mu však nebola vždy
(v taliančine), ako aj Requiem. Ako to dokazuje návštevnosť
vďačná a nie vždy si bola vedomá, s kým má tu česť
a tržby, tieto diela sa považovali za najobľúbenejšie,
„robiť operu“. V nekrológu od Richarda Batku sa okrem
a preto boli aj najhrávanejšie. K týmto podujatiam
iného nezamlčujú ani tienisté stránky malosti pražskej
neodmysliteľne patril skoro vždy aj wagnerovský alebo
provincie, ktorá svojmu veľkému starcovi pripravila
verdiovský cyklus. (...)
v živote aj nepríjemné chvíle. Z jeho nekrológu za Angelom
V roku 1910 sa počas festivalu dostáva Nové nemecké
Neumannom vyberáme:
divadlo do sporu s Národným divadlom. Napriek tomu,
... aj z iných dôvodov bola citeľná zmena v starom
že Nové nemecké divadlo malo prednostné právo na
smerovaní, ktorého príčina sa nesmie zamlčovať. Štrajk,
prvé uvedenia nemeckých opier,11 Národnému divadlu sa
ktorým si orchester v roku 1907 vymohol zvýšenie platu,
po prvýkrát podarilo získať právo uvedenia Straussovej
zapríčinil zmenu. Angelo Neumann ich požiadavky uznal
opery Elektra a následne ju uviedlo ako prvé v češtine.
ako oprávnené, ale vysvetľoval, že rozpočet inštitúcie si
Pôvodne mal operu v nemeckom divadle naštudovať
nemôže dovoliť takúto záťaž. Ale vynútené zvýšenia platov
Leon Blech, ale ten sa nechal zverbovať operou v Berlíne.
uštedrili jeho hrdosti smrteľný úder. Tri popoludnia
Preto sa Elektra uviedla v Novom nemeckom divadle až
plné úzkosti neustále pripomínal nesprávnosť tohto
za Zemlinského éry v roku 1921.
vynúteného rozhodnutia a očakával, že ho zástupcovia
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verejnosti vyhľadajú a poradia mu v tejto situácii. Ale
mienkotvorné osobnosti pražských Nemcov mlčali a keď
sa im so znepokojením ozval, boli odcestovaní. Tento pocit
osamotenosti v kritickom momente ho veľmi deprimoval.
Šéfredaktor Teweles, v tom čase čisto z osobného priateľstva, sa pokúsil zasiahnuť a kapitulácii dať miernejšiu
podobu. Ale keď bol víťazoslávny orchester prijatý u obecenstva so súhlasným potleskom, muž so železnou vôľou
sa zosypal. Keď som odchádzal z Lipska, mešťanosta
mi vyjadroval vďaku mesta za prítomnosti jasajúceho
publika a pritom som tam pôsobil iba šesť rokov.
V Prahe, kde som strávil skoro štvrťstoročie, správajú sa
ku mne ako ku zločincovi. Slzy udusili jeho hlas a vzlykot
otriasol celým jeho telom. Bola to srdcervúca scéna, lebo
málokto smel vidieť Angela Neumanna plakať. Keď sa
pozbieral, povedal: Každé mesto má také divadlo aké si
zaslúži. Od tohto okamihu sa Neumann usiloval dostať
preč z Prahy. (...)
Preto je pochopiteľné, že zadosťučinením mu bola
ponuka Berlínskej veľkej opery (Große Oper Berlin).
Tí, ktorí to považovali za prázdne gesto, nerozumejú
psychológii muža. Angelo Neumann veril skalopevne
berlínskej ponuke. (...) Ale útek z Prahy by mu Pražania
neodpustili a keď berlínsky projekt stroskotal, tešili sa na
okamih, keď hrdý Angelo bude musieť prosiť o možnosť
zostať v divadle. Neumann čakal na to, že ho vyzvú,
aby viedol aj naďalej pražské divadlo, ako to bolo aj pri
poslednom predlžovaní koncesie. A tak prišiel termín
rozhodnutia. Predvečer zasadania rady uverejnil jeden
z hlavných pražských denníkov článok, v ktorom sa
požadovala demisia Angela Neumanna. V pondelok, v deň
zasadnutia Divadelnej rady (Theaterverein) sa rozhodlo,
že je nutné zachovať voľnú konkurenciu pri výbere vedenia
divadla a vypísať výberové konanie, čím sa stal Neumann
iba alternatívou, čo pre neho znamenalo podriadiť sa
a ísť do boja alebo ako trpiaci starec sa stiahnuť z javiska.

Ale prosiť o divadlo, ktoré od začiatku zachraňoval, ktoré
dvadsaťpäť rokov so cťou viedol, bolo pre neho rovnako
nemožné, ako žiť bez práce. Tentokrát už to musel
„skutočne veľmi“ chcieť. Také je šťastie a koniec Angela
Neumanna v Prahe. (...)
Ale dosť už o tom. V okamihu jeho odchodu sú si pri
Vltave vedomí veľkosti a významu tejto straty. Je to jeho
zásluhou, že pražské riaditeľské kreslo sa stane žiadaným
postom, ale aj nemalým zadosťučinením pre neho, ak by si
Pražania ako najväčšie šťastie cenili dostať opäť „jedného
Angela Neumanna“. Za života často žartoval: Všetci pražskí
divadelní riaditelia boli počas života ostro napádaní,
napriek tomu sa s hrdosťou dívame na veľkolepé dejiny
pražských divadiel. Tak by sa mohol obzrieť aj on za
slávnou minulosťou... a mal pravdu. Dnes sa už táto budúca
minulosť stala skutočnou prítomnosťou.14
Význam a atmosféru okamihu úmrtia Angela Neumanna vystihujú tieto slová renomovaného kritika svojej doby
veľmi presne. Jeho pôsobenie vo svetových operných
domoch, najmä pražskom, je dodnes nedocenené a v našich
česko-slovenských súvislostiach aj málo známe. Likvidácia
všetkého nemeckého po roku 1945 ako následok neslávne
známych Benešovych dekrétov, vymazala z našej kultúrnej
pamäti osobnosti, ktoré k nášmu regiónu neoddeliteľne
patrili. Osobné priateľstvo Angela Neumanna s Richardom
Wagnerom, kniha spomienok o ňom a jeho tvorbe,15
Wagnerovská spoločnosť a brázdenie európskych scén
s jeho dielami, objavovanie mladých talentov, vedenie
operných domov v Lipsku a najmä v Prahe, je nevšednou
bilanciou služobníka umenia, ktorý vo svojej dobe
determinoval vývoj vedenia operných divadiel.
A pre Stupavu je to zas slávny rodák, na ktorého môžu
byť jeho obyvatelia právom hrdí.
Poznámka: Autor vo svojom príspevku použil citácie z knihy Pamely Tancsik:
Die Prager Oper heißt Zemlinsky a dobového nekrológu, uverejneného vo
viedenskom denníku Der Merker od Richarda Batku.

Poznámky
1
2

Dnešná Štátna opera vo Viedni (poznámka M. B.).
Pôvodný text uvádza miesto jeho narodenia Viedeň. Rodný list však
bol vystavený v Stupave, čo potvrdzuje, že sa narodil práve v tomto
meste.
3 Neumann, A.: Aus meinem Leben – Theater-Erinnerungen. In: Der
Merker. Österreichische Zeitschrift für Musik und Theater. Hrsg.
Richard Batka und Ludwig Hevesi. 1. Jhrg. Wien, 1909, s. 31.
4 Batka, R.: Die Ära Angelo Neumann. Ein Rückblick. In: Der Merker.
Österreichische Zeitschrift für Musik und Theater. 1. Jhrg./Heft 14,
Wien, 1910, s. 573.
5 Nemecké zemské divadlo sídlilo v budove Stavovského divadla
(poznámka M. B.).
6 Batka, R.: Die Ära Angelo Neumann, s. 573.
7 Budova bývalej Štátnej opery (poznámka M. B.).
8 Steinhard, E.: Zur Geschichte der Prager Oper 1885 – 1923. In: Prager
Theaterbuch Gesamelte Aufsätze über Deutsche Bühnenkunst. (Hrsg.)
Carl Schluderpacher. Prag, 1924, s. 147.
9 Mahler A. (Hrsg.): Gustav Mahler Briefe: Brief Mahlers an Fridrich
Löhr vom Juni 1885 (o. Datum) aus Cassel. Berlin – Wien – Leipzig,
1924, s. 41.
10 Pod pojmom „Mustervorstellung“ sa rozumie predstavenie, ktorému
sa venovala podstatne väčšia pozornosť ako bežným predstaveniam.
Okrem hosťujúcich umelcov, ktorí veľakrát spievali za vysoké
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honoráre, sa rezervoval čas aj na mimoriadne hudobné a aranžované
skúšky, opravu zájdených dekorácií a kostýmov a vynaložilo sa väčšie
úsilie aj na propagáciu. Samozrejme, aj vstupenky boli podstatne
drahšie ako na bežné predstavenia repertoáru.
Podľa dohody z 30. júna 1888 medzi dvoma pražskými scénami
prednostné právo prvýkrát uviesť diela nemeckých a talianskych
autorov malo Nové nemecké divadlo, kým na diela francúzskej, českej
a slovanskej proveniencie malo prednostné právo Národné divadlo.
Súčasťou dohody bolo aj vzájomné informovanie sa o dramaturgických
zámeroch a o zamedzení vzájomného angažovania spevákov.
V prípade Elektry Národné divadlo zjavne porušilo pravidlá. Pri uvedení Kavaliera s ružou (Rosenkavalier) sa Neumann nedokázal dohodnúť s Richardom Straussom na finančných podmienkach, preto prenechal právo prvého uvedenia Národnému divadlu. Pretože Národné
divadlo disponovalo podstatne vyššími štátnymi subvenciami ako
Neumannov súbor, mohlo si dovoliť zaplatiť vychyteného skladateľa.
Batka, R.: Die Ära Angelo Neumann, a. a. O.
Tancsik, P.: Die Prager Oper heißt Zemlinsky. Böhlau Verlag Wien
– Köln – Weimar, s 49 – 51. Preklad Martin Bendik.
Batka, R.: Angelo Neumann von Richard Batka. In: Der Merker, Wien
1910, 2. Jahrg., Heft 7. Preklad Martin Bendik.
Neumann, A.: Erinnerungen an Richard Wagner. Verlag von L.
Staackmann, Leipzig 1907.
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SUPERSTAR V STUPAVE ALEBO
JEDNA NOC MÓRA JÓKAIA
Daniela Kapitáňová

Romantik
Možno keby to bola Rowlingová. Možno keby to bola
autorka Harryho Pottera J. K. Rowlingová, a keby sa
rozhodla po nehode v Stupave tam i prenocovať, možno
až potom by to dnes spôsobilo taký rozruch, ako návšteva
Móra Jókaia v auguste roku 1879.
Pretože Mór Jókai bol hrdina svojej doby. Milovaný,
obdivovaný, uctievaný. Superstar. Spisovateľ, ktorý dal
Maďarom romantické legendy, dobrodružstvá, neslýchané
príbehy. Prekrásne ženy chradnúce od žiaľu, dôstojníkov
brániacich vlasť do posledného výdychu, mužov
ochraňujúcich siroty a ženy obetujúce sa pre rodinu,
vždy víťaziacu lásku. A všetko toto v mene cti. V mene cti
postavy konali, umierali, v jej mene sa trápili a víťazili.
Každého, kto sa jej držal, posväcovala. Každého, kto sa jej
obrátil chrbtom, zatracovala. Česť bola imperatívom doby
romantizmu – nikdy pred tým a ani potom nebola takým
pevným platidlom.

Mór Jókai (1825 – 1904)
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Milovník
Nuž nečudo, že i samotného autora obklopovala
podobná aura. Bola to nespochybniteľná morálna autorita
vyše päťdesiat rokov. Jediná škvrnka na tejto bieloskvúcej
veste boli jeho dve manželstvá. I dnes by ľudia dvíhali
obočia a krútili hlavou – tak čo vtedy?! Prvé manželstvo –
herečka, síce prekrásna, ale takmer o desať rokov staršia,
dokonca s nemanželskou dcérou. Kvôli nej sa rozkmotril
s ostatnými vodcami protihabsburskej revolúcie (Jókai
bol jedným z organizátorov a vodcov udalostí roku 1848
v Budapešti) a museli prejsť celé desaťročia, aby sa s touto
milujúcou manželkou zmierili.
Druhé manželstvo, mimochodom uzavreté o dvadsať
rokov takmer presne na deň výročia nehody v Stupave,
rozbúrilo spoločnosť do nepríčetnosti. Bola to opäť
herečka, opäť ohromujúco krásna. No teraz nebola staršia
ako on, to teda naozaj nie. Ženích mal 76 rokov, nevesta
necelých 21. Päťdesiatpäťročný vekový rozdiel. Viete si
predstaviť tie reakcie?
Cestovateľ
Ale teraz sme ešte v roku 1879. Je august, horúce leto
a bard Jókai je už jedenásty rok vdovcom. Má 56 rokov,
jeho obľúbenosť presahuje všetko, čo Uhorsko dovtedy
zažilo. Každý deň sa zjavuje v novinách, v stopách jeho
ciest sú vysielaní novinári, aby zachytávali každý majstrov
pohyb. Tak je to i na jeho ceste Považím, keď prešiel od
Bratislavy cez Záhorie až po Trenčianske Teplice v auguste
roku 1879.
Prvý večer strávil v Prešporku, dnešnej Bratislave;
v zrúcaninách hradu mu pripravili veľkolepé uvítanie.
Všetko malo tú správnu romantickú náladu. Večerný
výlet na polozrúcaný hrad, tajomné objavenie sa
prikrytých stolov, výhľad na hviezdne nebo v ruinách.
A po prípitkoch sa na počesť Jókaia z tmy ozve mužský
spevácky zbor, aby mu zaspieval starú revolučnú pieseň.
Devy prezlečené za víly nosia misy na stoly. Všetko je
velebné a úžasné. Na stoloch sú úhory, teľacina, pečené
kurčatá, šunky a paštéty, torty, zákusky, ovocie, syry,
vína a šampanské. Dojatý Jókai pripíja na zdravie svojim
Prešporčanom. Dojatí Prešporčania pripíjajú na zdravie
svojho básnika. Pri ďalšom pozdvihnutí pohára Mór
Jókai hovorí: Je nemožné v týchto slávnych ruinách
nenadchýnať sa veľkolepou históriou, dobou vojen. No
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Hlavná ulica v Stupave koncom 19. storočia

ja by som si už nikdy neželal návrat takejto slávy. Nech
zostane minulosťou! Tomuto mestu prajem požehnanú
mierovú budúcnosť. Nech je mier pevný a Prešporok
nech sa stane jeho hlavným sídlom, tak ako bol kedysi
hlavným mestom Uhorska. Pripíjam na jeho rozkvet.
Noc sa mení v ráno a spisovateľa čaká cesta na Záhorie.
Cieľom je Stupava.

skutočný rozľahlý ostrov v Dunaji
na polceste medzi Komárnom
a Komáromom. Záhrady s vilami,
stromy a všade navôkol Dunaj.
Medzitým z neduživého
chlapca vyrástol zdravý, silný
a až dievčensky pekný mladík.
Absolvent kalvínskeho gymnázia
v Pápe a neskôr študent práva
v Kecskeméte. Od prvého po
posledný semester primus ročníka.
Nikdy iná známka ako výborná.
Plynule hovoril latinsky, grécky,
nemecky, anglicky, francúzsky
a taliansky. Začínajúci novinár
a úspešný románopisec, dramatik.
Charizmatický svetlovlasý, modrooký mladý muž sa sťahuje
do hlavného mesta. Nadšený
revolucionár, jeden z autorov
výzvy, ktorá odštartovala marcové revolučné dni
meruôsmeho roku v Budapešti.
Po porážke revolúcie je na neho vydaný zatykač,
skrýva sa, s cudzou identitou žije na predmestí Pešti. Po
neuveriteľných peripetiách, za ktoré by sa nemusel hanbiť
ani Alexander Dumas, sa mu podarí prečkať časy represálií.

Románopisec
Talent
Presadzuje sa ako autor románov. Čitateľská
Dlho som žila v dome, vo dvore ktorého Jókai
obec si zvyká na pravidelný prísun nových, väčšinou
vyrastal. Bolo to v Komárne, v jeho rodnom meste.
dobrodružných príbehov, ktoré velebia ušľachtilé
Dom bol postavený síce až po spisovateľovej smrti, ale
správanie jednotlivca, ktorým pozdvihuje celý národ.
pôvodne bol plánovaný ako spisovateľovo múzeum. Naša
Vďaka neobyčajnej usilovnosti mu každý štvrťrok vycháobývačka, detská izba, manželova a moja pracovňa, bola
dza novela. Štyrikrát do roka počas šesťdesiatich rokov.
kedysi jedna obrovská sála, kde mali významní umelci
Plodnosť, ktorú možno porovnávať s Hugom, Balzacom,
prezentovať svoje diela.
Vernem. Priazeň čitateľov nie je len výsledkom dych
Sponad svojho písacieho stola som sa dívala do
vyrážajúcich príbehov, ale i erudície, vzdelania a rozhľadu
dvora, kde dodnes stojí brána,
ktorou malý Mór prechádzal.
Nad ňou je tabuľka: Tu vyrastal
v rodičovskom dome Mór Jókai
v rokoch 1826 – 1841. (Narodil
sa rok pred tým, vo februári
1825 v dnes už zbúranom dome
neďaleko mosta do Maďarska.)
Neduživé, chorľavé chlapča, ktoré
až do desiatich rokov vzdelávali
doma, pretože sa rodičia báli, že by
školu nezvládol. Trpel strachom
zo starých bradatých mužov
a panikou, že ho pochovajú zaživa.
Nikde som sa nikdy nedočítala, čo
spôsobilo tieto fóbie.
V roku 1841 sa Jókaiovci
presťahovali z „nášho“ dvora
na hádam najkrajšie miesto
v celom meste. Na Alžbetin ostrov – Pamätník Móra Jókaia v Komárne z roku 1937
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muža svojej doby. Jeho knihy sa začínajú prekladať po
celom svete – ešte za jeho života to bolo dvadsať jazykov.
Návšteva
Siedmeho augusta 1879 už o piatej ráno sa koč
so vzácnym hosťom a sprievodom vydal z Prešporku
do Stupavy. Tam hneď po slávnostnom prijatí grófom
Alajosom Károlyim sa spoločnosť vydala na ďalší výlet po
loveckom revíre grófa Pálffyho v okolí Kuchyne a odviezla
sa k zrúcaninám hradu v Plaveckom Podhradí. Opäť
veľkolepé privítanie, opäť prejavy plné priazne z oboch
strán. V neďalekej Sološnici dokonca domáci pán Adolf
Spitzer venoval Jókaiovi meč s drahokamami vykladanou
rukoväťou zo slonoviny. Pretože majstra čakala na druhý
deň cesta až do Trenčianskych Teplíc, rozhodlo sa urýchliť
návrat do Stupavy, aby bolo aspoň o trochu viac času na
oddych. Rozjasaná spoločnosť sadá do kočov.
Zachránený
A tu je opis „nečakaného stupavského dobrodružstva“
od priameho účastníka výletu podľa bratislavského
denníka Pozsonyvidéki Lapok z 8. augusta 1879:
Naplnení tými najmilšími dojmami vzďaľovali
sme sa z týchto miest. No akoby aj samotnému nebu sa

Daniela Kapitáňová pri bráne rodičovského domu Móra Jókaia
v Komárne
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videlo priveľa toľkých pôžitkov, zažartovalo si s nami
v podobe prevráteného koča. No chvála Pánu Bohu, len
také drgnutie to bolo, že vari dobrého priveľa škodí.
Keď už sme boli tak blízko Stupavy, že sme videli
dôstojnícku ubikáciu, postihla Jókaiov koč nehoda,
ktorá veľmi ľahko mohla byť osudnou. Cestou sme
sa totiž hnali oproti osliemu záprahu naloženému
uhlím. Prvý z našich kočov chcel záprah obísť, no osly
ho zatlačili tak blízko priekopy, až sa prevrátil. Náš
básnik sedel na zadnom mieste, a hoci chcel vyskočiť,
už sa nedalo, pretože sa kočiar prevrátil práve na jeho
stranu. Cestujúci z druhého koča zdesene pribiehali,
no vtedy sa už, našťastie, všetci vyslobodili. No úzkosť
pretrvávala, pretože Jókaia museli podopierať, pretože
sa sťažoval na bolesť v nohe. Medzitým už však dobehli
dôstojníci a okamžite poslali po doktora, ktorý aj za
pár minút prišiel a starostlivo básnika vyšetril. K úľave
a radosti ostatných skonštatoval, že noha je v poriadku,
no odporučil oddych. Z tohto dôvodu sa rozhodlo, že
Jókai Mór prenocuje v Stupave v pohostinnom dome
pána Ferenca Bathóa, kde ho čo najstarostlivejšie
opatrovala milá pani Bathóová. Ostatní, ktorí sa vrátili
do Prešporku, na druhý deň ráno dostali telegram: Náš
pacient v poriadku, ideme ďalej! O dve hodiny na to sa
zjavil i samotný pacient, zdravý a v dobrej nálade. Nech
Pán Boh ešte dlhé roky ochraňuje nášho milovaného
Móra Jókaia!
Milovaný
Zdá sa, že želania autora tých slov boli vyslyšané.
Mór Jókai sa dožil osemdesiatky, keď posledné štyri
roky bol na permanentnej svadobnej ceste v Stredomorí,
pretože iba takto mohli mladomanželia uniknúť dusnej
atmosfére. Budapešť túto nekonvenčnú svadbu nemohla
rozdýchať, a dávala to najavo. Začiatkom roku 1904 sa
však všetko zmenilo. Reči ustali akoby uťal. Chorý Jókai
sa vracia domov, slabne, v máji umiera na zápal pľúc. Jeho
posledné slová boli: Chcel by som spať.
Budapešť sa začala pripravovať na najväčší pohreb
posledných desaťročí.
Cesty na Kerepešský cintorín lemovali tisíce a tisíce
ľudí, smútočný sprievod trval niekoľko hodín. Národ sa
lúčil so svojím hrdinom. Národ naozaj plakal.
Dva dni po pohrebe sa konalo verejné čítanie poslednej
vôle Móra Jókaia. Želal si, aby mu náhrobok zhotovili
z dubového brvna nad bránou jeho domu.
				
Brána
Páči sa mi tá predstava. To presvedčenie, že by sme si
mali brány našich životov zapamätať, označiť a nezabudnúť. Tie každodenné, obyčajné, nepatetické veci. Či už
tajnou farbou, ktorú okrem nás nik nemôže vidieť alebo
tabuľkou zrozumiteľnou všetkým. Spomenúť si, že tu sa
niečo odohralo. Niečo, čo samo osebe nie je žiadnou historickou udalosťou, ale poľudšťuje to naše malé i veľké
dejiny, a tým i nás. Ako tá jedna noc Móra Jókaia v Stupave.
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POSLEDNÝ STUPAVSKÝ RABÍN
MORITZ SAMUEL HERZOG
Ľubica Hricová

Moritz Samuel (hebr.
– Moše Šmuel) Herzog
pôsobil ako vrchný rabín v Stupave až do svojej smrti
v roku 1942. Bol dôležitou osobnosťou nielen vtedajšej
židovskej náboženskej obce, zapísal sa aj do pamäti Stupavy
a Stupavčanov. Keď som pred desiatimi rokmi oslovovala
žijúcich pamätníkov predvojnového obdobia a zbierala
materiály o židovskej obci aj z pohľadu Stupavčanov, stretla
som sa len s pozitívnymi spomienkami naňho. Mnohí si
ho pamätali ako dobrého človeka, váženého muža a otca
rodiny. Niektorí dokonca tvrdili, že sa zvykol prechádzať
a debatovať s vtedajším stupavským farárom. Čo sa týka
jeho rodiny, starší Stupavčania spomínali manželku
a dve dcéry. Rabín ostal zapísaný v pamäti mnohých práve
v súvislosti s udalosťami v roku 1942. Zomrel v okamihu, keď
ho prišli deportovať. Pochovaný je na tunajšom židovskom
cintoríne. Spomienok je však málo a nestačia na to, aby sme
si urobili obraz o tomto charizmatickom človeku. Kým bol
a aký bol, sa mi aspoň čiastočne podarilo poodhaliť vďaka
prameňom z dobovej tlače, písomným spomienkam jeho
bratanca rabína Dr. Davida Herzoga, matričným záznamom
židovskej obce v Stupave a tiež vďaka projektu Yad Vashem.
Portrét stupavského rabína M. S. Herzoga nevytvárajú
len životopisné dáta. Jeho osobnosť sa nám poodhaľuje
i prostredníctvom jeho hebrejsky písaného diela o židovskej
obci v Stupave z roku 1918 či prostredníctvom významných
udalostí v živote obce.
Moritz Samuel Herzog sa narodil v novembri 1869
v Trnave rodičom Henrichovi a Cecílii.1 Jeho bratancom bol Dr.
David Herzog, vrchný rabín v Štajerskom Hradci (Graz), ktorý
v knihe spomienok píše o koreňoch svojej rodiny: Rodina
Herzogovcov bola v 15. storočí vyhnaná z bavorského Furthu
im Wald a usadila sa v stredných Čechách; v 16. storočí žila
v Uhorskom Brode, na Morave, až kým neboli nútení Židia
toto miesto opustiť v predvečer sviatku zmierenia2 roku
1648. Časť rodiny ušla do dediny Vrbové na Slovensku,
vzdialenej asi 30 km severne od Trnavy, ďalší sa usadili
v Trnave. Rodina Herzogovcov bola ortodoxnou židovskou
rodinou.3
Ďalšiu správu zo života rabína máme z roku 1893, keď bol
povolaný do Dévy v Sedmohradsku (v dnešnom Rumunsku).
Z dobovej tlače z roku 1893 sa okrem iného dozvedáme, že
sedem rokov patril k vynikajúcim žiakom bratislavskej ješivy4
pod vedením vrchného rabína B. Schreibera. Ďalší jeden
a pol roka pôsobil vo význačnej a všeobecne váženej rodine
M. Bondiho5 vo Viedni ako domáci učiteľ. Zároveň zastával
miesto prednášajúceho v modlitebni na Fugbachgasse,
kde mal každú sobotu zbožných poslucháčov. Tretieho

decembra 1893 nastúpil na uprázdnené miesto rabína
v Déve.6 Dovtedajší dévsky rabín Samuel Wesel totiž prijal
v novembri 1893 miesto v Stupave po zosnulom rabínovi
Lazárovi Winterovi.7
V Déve pôsobil rabín Herzog päť rokov. Počas obdobia
jeho rabinátu bola postavená i dévska synagóga, ktorá bola
neskôr zrekonštruovaná a stojí dodnes.
Na jar roku 1898 prichádza rabín Herzog do Stupavy.
Je to už druhý rabín, ktorý je do Stupavy povolaný zo
sedmohradskej Dévy. Faktom však zostáva, že to nie je ktosi
vzdialený tunajším pomerom, ide o rodeného Trnavčana,
ktorý bol známy tak bratislavskej ješive a rabínovi, ako aj
viedenskej komunite. O príchode rabína Herzoga do Stupavy
sa zachovala celkom obsiahla správa.
Do Stupavy prišiel v apríli 1898. Cestou sa ešte zdržal
u príbuzných vo Viedni, kam mu prišla v ústrety delegácia
tunajšej náboženskej obce. Delegácie susedných náboženských
obcí ho zas vítali v Devínskom Jazere (Dévénytó). V samotnej
Stupave ho privítal predseda obce H. Koch. V slávnostnom
sprievode za sprievodu hudby prechádzal vlajkami
vyzdobeným mestom, v ktorom boli pri tejto príležitosti zavreté všetky obchody. Pred obecným domom bola pripravená
slávobrána. Tu sa mu v maďarčine prihovorilo dievča, rabín
potom prišiel k synagóge, kde ho privítal učiteľ Pollacsek

Moritz Samuel Herzog na fotografii z roku 1910
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Leónia Herzogová, rod. Picardová, druhá manželka rabína M. S.
Herzoga. Archív Múzea holokaustu Yad Vashem.

Anna Herzogová, dcéra rabína M. S. Herzoga. Archív Múzea
holokaustu Yad Vashem.

a ďalšie dievča mu odovzdalo kvety. Potom Herzog vstúpil do
vyzdobenej a vysvietenej synagógy. Tam ho spevom vítal zbor
pod vedením vrchného kantora Körbela. V synagóge sa rabín
prihovoril poslucháčom. Pozoruhodné na tejto slávnosti
bolo, že sa jej zúčastňujú aj predstavitelia iných vierovyznaní
na čele s miestnym zastupiteľstvom. Po slávnosti nasledoval
banket trvajúci do neskorej noci, ktorého sa zúčastnilo okolo
80 hostí.8

poznal už skôr. Žiaľ, jeho jediný syn (ďalšie skúmané záznamy
uvádzajú len dcéry) zomrel v mladom veku, len 16-ročný.14
Potom sa manželom narodili ešte dve dcéry, ako dokazujú
skúmané matriky, dostupné tiež online na internete. Ďalšie
informácie prinášajú matričné záznamy zo Stupavy. Ten jeden
sa týka smutnej udalosti v rodine Herzogovcov: manželka
Šarlota zomrela 12. júla 1911.15 Rabín sa neskôr oženil znova
a z tohto manželstva mal tiež niekoľko dcér. V roku 1917 sa
narodila dcéra Matilda, o rok neskôr Anna.16 Roku 1921 sa mu
narodila ďalšia dcéra. Tá, žiaľ, bola deportovaná a zomrela
roku 1942 v koncentračnom tábore Osvienčim-Brezinka,
o čom podala písomné svedectvo jej sestra.17
Druhou rabínovou manželkou sa stala dcéra chýrneho
rabína Picarda z bádenského Randeggu v dnešnom Nemecku.
Túto spomínajú i dobové pramene pri rôznych dôležitých
udalostiach v živote náboženskej obce po roku 1920. Zomrela
ako obeť holokaustu, v koncentračnom tábore Osvienčim-Brezinka (Auschwitz-Birkenau) roku 1942, o čom podala
písomné svedectvo jedna z jej dcér žijúca v 80. rokoch 20.
storočia v Amerike.18
Rabína Herzoga i celej náboženskej obce sa tiež veľmi
dotkli „prevratové udalosti“ roku 1918. Stupavskí ozbrojenci
vyrabovali vtedy všetkých Židov. Pramene uvádzajú, že
rabín prišiel na druhý deň na faru a prosil, aby bola vzatá
do ochrany jeho rodina, ak by sa pokračovalo v rabovaní.19
V tom čase bol rabín druhýkrát ženatý a s manželkou Leóniou
mal práve dve maličké dcérky. Chápeme teda jeho veľké
obavy.
Aj v švajčiarskej židovskej ročenke z roku 1918 sa
spomína rabín Herzog ako zať chýrneho rabína z Randeggu.20
Článku publikovanom v tejto ročenke sa budem venovať pri
publikačnej činnosti stupavského rabína.
Ďalšia správa, ktorú zachytila vtedajšia tlač, sa týkala
rodinnej udalosti v dome stupavského rabína. Vo februári
1921 vydával jednu z dcér za A. Friedmanna z Fuldy v Nemecku.
Okrem iného sa v správe spomína, že pri tejto príležitosti sa

M. S. Herzog – manžel a otec
Zo správy o príchode rabína Herzoga do Stupavy nie je
jasné, či už bol ženatý. Manželka ani deti sa v žiadnom príspevku opisujúcom túto udalosť v dobovej tlači nespomínajú.
Avšak záznam o sobáši jednej z rabínových dcér evidovaný
v stupavskej matrike9 nás nenecháva na pochybách, že rabín
prišiel do Stupavy už s rodinou. Ďalší výskum dobovej tlače
túto informáciu len potvrdil. Podarilo sa mi zistiť, že dévsky
rabín Moritz Herzog sa 11. júla 1894 oženil so Šarlotou10
Lünzerovou, dcérou Simona Lünzera. Zaujímavé je, že
sobáš dévskeho rabína a dcéry viedenského obchodníka sa
uskutočnil v Galante.11 Pri skúmaní židovských sobášnych
matrík v Galante však vidíme, že tu bolo sobášených
viacero Herzogovcov, či už z Trnavy alebo z Vrbového.12
Podľa už spomínaného matričného záznamu sa manželom
Herzogovcom narodila 9. apríla 1895 dcéra Hildegarda.
Informácie o ďalšom dieťati máme z matričného zápisu
v knihe narodených vedenej Židovskou náboženskou obcou
v Stupave.13 Nachádza sa tu záznam z 24. januára roku
1900 o narodení Henryka Herzoga, syna tunajšieho rabína.
Chlapec dostal meno po rabínovom otcovi. Zo zápisu sa tiež
dozvedáme meno, rodisko manželky rabína ako aj meno,
povolanie a miesto pôsobenia jej otca. Šarlota Lünzerová
pochádzala z Trautmannsdorfu vo vtedajšom Rakúsku a bola
dcérou viedenského obchodníka. Keďže rabín pochádzal
z obchodníckej rodiny, niekoľko rokov pôsobil vo Viedni
a mal tam tiež príbuzných, je možné, že rodinu nevesty
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mladomanželom prihovoril tiež brat stupavského rabína
Jozef Herzog z Viedne.21 V marci toho istého roku sa konal
na obecnom úrade v Stupave tiež civilný sobáš spomínaného
páru. Z tohto záznamu je tiež zrejmé, že ženích bol už vdovec
a povolaním bol obchodník.22
V septembri nasledujúceho roku sa vydávala ďalšia
z rabínových dcér. Obrad sa konal vo viedenskej Schiffschul.
Manželom nevesty bol M. Friedländer z Vroclavu (v súčasnom
Poľsku, v prameňoch je spomínaná nemecká verzia názvu
Breslau).23
Korot Botenu – Stĺpy nášho domu
Neodmysliteľnou súčasťou portrétu rabína Herzoga je
jeho hebrejské dielo Korot Botenu,24 v slovenskom preklade
Stĺpy nášho domu. Vyšlo roku 1918 vlastným nákladom
rabína a dalo sa kúpiť za 10 korún.25 Herzog v ňom opisuje
osudy stupavskej náboženskej obce, ako jednej z najstarších
a najvýznamnejších vo vtedajšom Uhorsku, pričom siaha po
dávnych vzácnych dokumentoch uchovávaných v archíve
obce a lúšti štyristoročné nápisy z náhrobných kameňov,
aby odkryl kus histórie. Kniha je v hebrejčine prístupná i na
internete,26 jej slovenský preklad zatiaľ nie je k dispozícii.
O to vzácnejšie je, že existuje dobový prameň v nemčine,27
ktorý informuje o obsahu a význame diela. Švajčiarska židovská
ročenka z roku 1918 sa v jednom z článkov podrobnejšie venuje
tomuto dielu, zameranému na opis života rabínov, učencov
a výnimočných mužov, ktorých pôsobenie, učenosť, ovocie
ducha a nápisy z náhrobných kameňov boli veľkým svedectvom

Nemecký titulný list hebrejskej knihy Moritza Samuela Herzoga

a odkazom i pre nastávajúce generácie. V článku nájdeme
i vysvetlenie pre názov Herzogovho diela. Píše sa v ňom:
Nikdy nebolo tak ojedinele pôsobiacej židovskej obce;
zo Stupavy vedie zlatý most Tóry do Fürthu, Kolína,
Frankfurtu, Hamburgu rovnako dobre ako do Viedne,
Prešporka, Mikulova a Prahy. Vďaka tomuto vnútornému
duchovnému prepojeniu môžeme právom hovoriť
o bratských spoločenstvách a ešte dnes sa buduje židovská
myšlienka na týchto silných stĺpoch... Týmito stĺpmi
sú duchovní vodcovia, muži, ktorí nielen bohatými
vedomosťami a schopnosťami, ale tiež neprekonateľnou
morálnou veľkosťou, šľachetným formovaním srdca
a charakteru stelesňovali vlastným príkladom to, čo učili.28
Nasleduje zobrazenie dvanástich takýchto mužov v minulosti
pôsobiacich v Stupave.
Musím dodať, že keď som sa prvýkrát ocitla v stupavskej
synagóge, premkla ma hlboká úcta, a pri pohľade na impozantné
stĺpy v jej strede nedalo mi nespomenúť si práve na názov diela
veľkého rabína Herzoga. Ktovie, možno ho inšpiroval práve
obraz „domu“, kde predsedal bohoslužbám a modlitbám, kde
vyučoval a žil.
Časopis pre dejiny Židov v Československu
V 30. rokoch 20. storočia vychádzali v Časopise pre dejiny
Židov v Československu príspevky rabína Herzoga k dejinám
Židovskej náboženskej obce (ŽNO) v Stupave.29 Články sú písané
v nemčine na pokračovanie. Tieto sú jediným zachovaným
zdrojom o dejinách židovskej obce, ktorý podrobne zachytáva
počiatky jej existencie a dôležité medzníky jej histórie, jej
náboženský život aj hospodárenie či fungovanie vedenia obce a
spolkov.
Rabín Herzog – podporovateľ života židovskej náboženskej obce
Na štúdium Tóry a podporu chudobných žiakov slúžil
školský spolok Talmud-Tóra. V roku 1900 si pripomenul 1.
výročie obnoveného fungovania. Predsedom znovuobnoveného
spolku sa stal rabín Moritz Herzog, pokladníkom Sigmund
Geiringer a kontrolórom Samuel Reis. Funkciu revízorov
zastávali Jozef Koch, Sigmund Schönfeld a Moritz Stern.
Vďaka podpore svojich členov a tiež darom a príspevkom
dobrodincov bolo nielenže umožnené deťom bez prostriedkov
bezplatne navštevovať vyučovanie hebrejských predmetov
a náboženstva, ale podpora pre chudobné deti tiež zahŕňala kúpu
učebných pomôcok a hebrejských kníh. Okrem toho dostalo 7
najchudobnejších detí zimné oblečenie.30
Veľkou udalosťou ŽNO v Stupave bola 9. augusta 1903
slávnosť pri príležitosti 100. výročia postavenia synagógy.
Samotná slávnosť bola vlastne vyvrcholením dlhodobých
príprav. A tie sa netýkali len členov obce žijúcich v Stupave.
Veľmi silnú komunitu predstavovali tzv. „viedenskí
Stupavčania“, ktorí buď sami pochádzali zo Stupavy alebo tu
mali svoje korene. Títo vytvorili vo Viedni prípravný výbor
pri príležitosti výročia synagógy, pravidelne sa stretávali už
niekoľko mesiacov pred slávnosťou a potom sa jej v hojnom
počte aj zúčastnili. Vrchný rabín Herzog vo svojom príhovore
vyzdvihol najvýznamnejšie okamihy z histórie stupavskej
náboženskej obce a jej pekné inštitúcie, ktoré by mohli
slúžiť za príklad niektorým väčším obciam, nezabudol tiež
spomenúť zosnulých mužov, ktorí sa v minulosti zaslúžili
o rozvoj obce.31
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ca v Martine. Podarilo sa mi získať ich kópiu, v súčasnosti sa
prekladajú texty z nemčiny. Štatúty boli vyhotovené v maďarskom a nemeckom jazyku a boli schválené 3. júla 1907
v Budapešti. V apríli 1928 sa konala slávnosť posviacky
zvitkov Tóry, z ktorých sa čítavalo v synagóge. Pri tejto
príležitosti sa prítomným prihovoril i rabín Herzog.
V prameni sa uvádza, že rabín znovunadobudol sily po tom, ako
chorľavel.36

Interiér stupavskej synagógy. Foto: Milan Greguš, 2011.

Pri tejto príležitosti bol židovskej obci odovzdaný ako čestný
dar originál ochrannej listiny z roku 1722 vystavenej Mikulášom
(V.) Pálffym, ktorá Židom zaručovala ochranu na pálffyovskom
panstve (40 rodín) a bolo im dovolené obchodovať, postaviť si
synagógu a v prípade potreby ďalšiu, väčšiu. Listina vymenúvala
všetky ďalšie práva a povinnosti Židov, bola potvrdená podpisom
a pečaťou Mikuláša Pálffyho, ako aj menami 40 židovských rodín,
ktorých sa dotýkala.32

M. S. Herzog a Agudat Jisrael
V rámci života židovských náboženských obcí existovala bohatá
spolková činnosť. Okrem iných spolkov vznikali sionistické spolky
Mizrachi či spolky tradičného ortodoxného smerovania Aguda.
Členovia židovského spolku Aguda (označovaná ako
Agudat Jisrael, čo v preklade z hebrejčiny znamená Zväz) sa so
sionizmom nestotožňovali, odmietali ho, hoci návrat do Svätej
zeme hlásali v duchu náboženskej idey tradície, teda až po
príchode Mesiáša. Vo svojej filozofii uprednostňovali rabínov,
v rukách ktorých sa mala sústrediť všetka moc. Aguda, podoprená
náboženstvom, presadzovala výchovu židovskej mládeže na
základe predpisov Tóry.37
Skupina Agudat Jisrael pôsobila aj v Stupave. Bližšie informácie
o fungovaní tejto skupiny som získala z dobovej tlače. Na podnet
rabína Herzoga sa vytvorila 30. mája 1920 miestna, aj mládežnícka
skupina. Obe zahŕňali aj filiálne spoločenstvá Stupavy. Vedúce
funkcie v miestnej skupine obsadili po jednohlasnom hlasovaní:
rabín Herzog – prezident; M. Weber – viceprezident; E. Mittler
– pokladník; T. Erzmann – kontrolór; I. Müller – zapisovateľ;
vo výbore boli A. Kohn, W. Kugler, M. Schröffl, L. Grünwald, L.
Schlesinger, A. Reich.38
Dňa 26. októbra 1923 sa uskutočnilo valné zhromaždenie
miestnej a mládežníckej skupiny. Na zhromaždení boli zvolení
delegáti nitrianskeho rokovania. Uskutočnila sa tiež voľba
predstavenstva.
Z roku 1921 sa nám zachovali dve zaujímavé správy. Jedna
z nich sa venuje konštituovaniu krajinského predsedníctva spolku Aguda na Slovensku. Rabín Herzog bol členom jednej
zo šiestich sekcií. Tá sa orientovala na tému Erez Izrael
a emigráciu. 40

Prechod obce zo status quo ante na ortodoxnú, štatúty
židovskej náboženskej obce v Stupave
V roku 1868 sa uskutočnil v dnešnej Budapešti židovský
kongres, následkom ktorého sa konštituovali tri typy
náboženských obcí: ortodoxné, neologické (reformné)
a obce status quo ante (zachovávajúce stav pred rozdelením na
neologické a ortodoxné).33
Stupava si zachovala status quo
ante. Počas obdobia rabinátu M. S.
Herzoga však bola Stupavská židovská
náboženská obec na generálnom
zhromaždení, ktoré sa konalo 1. februára 1903, vyhlásená za autonómnu
ortodoxnú židovskú náboženskú
obec.34
Z roku 1907 existujú aj štatúty tejto
ortodoxnej ŽNO. Podľa nich patrili
do tunajšieho zväzu izraelských obcí
okrem Stupavy tieto obce: Záhorská
Bystrica, Borinka, Devín, Devínska
Nová Ves, Dúbravka, Vysoká pri
Morave (Hochštetno, Magasfalu),
Lamač, Petržalka (Ligetfalu, Engerau),
Mást, Marianka (Mariavölgy, Mariatál)
a Zohor.35
Jediný zachovalý exemplár štatútov vlastní Slovenská národná knižni- Dom rabína Moritza Samuela Herzoga v Stupave, v pozadí synagóga. Foto: Milan Greguš, 2011.
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Ďalšia správa informuje o prednáške rabína Herzoga
mládeži. Okrem iného hovoril tiež o svojom vzťahu k Palestíne
a prítomným vravel, že pre Erez Izrael môžu a musia veľa urobiť.
Zároveň však zdôraznil, že riešenie palestínskeho problému
nie je možné exilom. Podľa jeho presvedčenia konečné riešenie
palestínskej otázky bude nasledovať v rámci celkového riešenia
židovskej otázky. 41

Hrob stupavského rabína Moritza Samuela Herzoga na židovskom
cintoríne v Stupave. Foto: Milan Greguš, 2011.

Záver
Snažila som sa aspoň sčasti predstaviť osobnosť posledného stupavského rabína M. S. Herzoga. Faktom však ostáva, že
existuje ešte množstvo nepreskúmaných dobových publikácií,
ktoré do tejto témy môžu vniesť nové svetlo. Zaujímavé je tiež
všimnúť si ďalšie významné osobnosti v rámci dejín existencie
Židovskej náboženskej obce v Stupave. Niektorých z nich vo
svojom diele predstavil i rabín Herzog, osudy ďalších nám
odhaľuje dobová tlač, encyklopédie či iná odborná literatúra.
Pritom nešlo len o ľudí miestneho významu. O to naliehavejšia
je výzva poznávať našu Stupavu cez tých, ktorých múdrosť
a životné postoje vytvárajú pamätníky, ktoré nenahlodá čas.
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STUPAVSKÝ SVETÁK
EUGEN HOLLY A DIVADLO
Ladislav Lajcha

Vzťah bratislavského divadelného kritika a dramatika
Eugena Holleho (9. 5. 1896, Stupava – 16. 4. 1964, Budapešť)
k nemeckému medzivojnovému divadlu sa prejavil v jeho
kritickej aktivite do roku 1938. V multikulturálnej Bratislave,
kde sa hralo v každom týždni vo viacerých rečiach, nebolo
možné obmedzovať divadelné dianie len na existenciu
a pôsobenie Slovenského národného divadla bez ohľadu
na to, že táto scéna dominovala. Už to, že sa hralo
v Mestskom divadle, kde SND sídlilo, ale vystupovali v ňom
viaceré hosťujúce nemecké alebo maďarské súbory, bola
skutočnosťou, s ktorou musel rátať každý riaditeľ.
Pre Holleho najpríťažlivejšie a súčasne aj najproduktívnejšie bolo nemecké divadlo. Nepochybne k tomu
prispela aj skutočnosť, že nemecké divadlo predstavovalo
v tom čase európsky významné umelecké hodnoty. Sám bol
redaktorom nemeckého denníka Grenzbote, ktorého cnosťou
bola vecná informácia a solídna analýza udalostí. Noviny
v kultúrnej rubrike venovali pozornosť dôležitým zjavom
drámy, literatúry i hudby. Eugen Holly ako ich redaktor
stelesňoval dobovú osobnosť divadelného kritika, prozaika,
dramatika, bystrého komentátora, literárne vyspelého
fejtonistu a reportéra.
Do Grenzbote písal okrem divadelných kritík, ktoré
tvorili hlavnú časť jeho redakčnej práce a tvorili aj ťažisko
jeho verejného pôsobenia v kultúrnom živote mesta, aj
populárne fejtóny Der siebente Tag. Tieto jeho fejtóny
s politickými postojmi, najmä ironickými poznámkami
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o Adolfovi Hitlerovi rozhohli o tom, že roku 1938 dobrovoľne
opustil redakciu Grenzbote a presídlil do Budapešti, kde sa
stal korešpondentom švajčiarskych novín Die Tat, po roku
1945 bol redaktorom novín Das neue Leben.
Ako stupavský rodák sa Eugen Holly orientoval na nemecké a maďarské divadlo. Slovenský biografický slovník
uvádza pomerne presné údaje o jeho rodinných koreňoch.
Matka bola rodená Jirásková, čo by napovedalo na české pôvodné korene. Aspoň podľa priezviska. Roku 1922 sa Holleho
meno objavuje na stránkach nemeckého denníka Grenzbote v Bratislave. Predtým vydal svoje literárne prvotiny po
maďarsky. Z maďarských východísk prešiel na nemeckú pôdu,
aby sa znovu po roku 1938 vrátil do maďarského prostredia.
Holly predstavoval novinára-komentátora, ktorého
doménou neboli denné škandály a revolverové články,
ale noblesná kritická služba divadlu a čitateľovi. Pôsobil
v meste s dominujúcim divadlom, a to jediným, v ktorom
sa všetko odohrávalo. Mestské divadlo ako budova bola
európskou raritou v tom zmysle, že v priebehu jedného
týždňa sa v ňom hralo po nemecky, po maďarsky, po česky
i po slovensky. V prípade hostí opery aj po rusky, taliansky,
francúzsky či nemecky. Akoby divadlo národov.
Eugen Holly ako novinár sledoval nemecké a maďarské
divadlo, nepísal o slovenskom divadle. Dôvody, prečo to tak
bolo, nepoznáme.
Ako sa zrkadlilo nemecké divadlo v kritikách Eugena
Holleho? Aké hodnoty v ňom videl, aké postoje zaujal,
ako sa sám svojimi postojmi ako
kritik utváral? Ctil Burgtheater ako
vrchol viedenského akademicky
dokonalého, cizelovaného herectva so sklonom k patetizácii
a deklamácii. Túžba po jazykovej
dokonalosti viedla k pietnej úcte
k reči, k uctievaniu klasických
hodnôt nemeckej a rakúskej
drámy, pričom presahy do 20.
storočia sa chápali ako črtajúci
sa mierny pokrok. Holly ironicky
poznamenal, že by si želal, keby sa
do repertoára dostali aj autori 20.
storočia. Burgtheater do Bratislavy
chodil nie síce často, no jeho
návštevy vždy znamenali udalosť
mimoriadneho významu. Netreba
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dodávať, že divadlo vtedy bývalo
vždy vypredané. Burgtheater sa
stal pojmom klasickej divadelnej
kultúry, uctievania trvalých hodnôt.
Dramatici aj herci a herečky divadla
dvora už patrili ku kaste. Holly si
uvedomoval cnosti telesa, videl
však aj skutočnosť, že divadlo je
zahľadené do minulosti, ako by ani
nemalo záujem prekročiť hranicu
medzi 19. a 20. storočím.
Theater in der Josefstadt do
roku l924 jestvoval pod vedením
Josefa Jarnu, ktorý v ňom vládol
štvrťstoročie ako herec, režisér
i riaditeľ. Jarno presadil hry Augusta
Strindberga, Henrika Ibsena a Arthu- Burgtheater, Viedeň
ra Schnitzlera. Pre Holleho predstavoval umelca, ktorého herecká
schopnosť stvárňovať moderný dramatický reperoár
dominovala aj na bratislavskom javisku. A to aj potom, ako
v roku 1924 prenechal divadlo Theater in der Josefstadt
Maxovi Reinhardtovi. Bratislava sa Jarnovi stala dôležitým
miestom pôsobenia. Inak by sa neuchádzal o nemeckú
divadelnú sezónu ako riaditeľ. Tým skôr, že jeho manželka
Hansi Nieseová mala v Bratislave pevné, oddané divácke
zázemie. Pre obidvoch sa toto mesto stalo druhým
domovom. Starý, predreinhardtovský Theater in der
Josefstadt prežíval až do začiatku tridsiatych rokov práve
v osobách Jarna a Nieseovej, aj keď v tom čase už bol Jarno
vo Viedni riaditeľom Renaissance-Theater. Po roku 1924
Holly starostlivo sledoval vystúpenia tohto divadla, či už išlo
o celosúborové inscenácie s podotknutím, že je to pôvodné
premiérové obsadenie alebo o členov Theater in der Josefstadt,
ktorých prítomnosť ako členov reinhardtovskej scény mala
dodať inscenáciám väčšiu príťažlivosť.
Hoci Reinhardt bol tak blízo Bratislavy, neunúval sa
sem prísť. Jeho cesty smerovali buď do Salzburgu alebo
Paríža, Benátok či Londýna. Pred rokom 1933 bol ešte
jednou časťou tvorby pripútaný k Berlínu, druhou k Viedni
a Salzburgu, po roku 1933 už, pociťujúc nebezpečenstvo,
smeroval k Taliansku, Anglicku a USA. Do Bratislavy chodilo
jeho divadlo, jeho herci a herečky. Holly sledoval ich
vystúpenia na bratislavskom javisku. Tým skôr, že repertoár
tohto divadla s hojným uvádzaním hier Franza Molnara
(Ferenc Molnár), ako aj iných moderných autorov vyhovoval
Holleho predstave súčasného divadla. Vďaka Hollemu máme
kritickú reflexiu vystúpení hereckého klanu Thimigovcov,
Antona Edthofera, Lily Darvasovej, Atillu Hörbigera, Hildy
Krahlovej, Pauly Wesselyovej a ďalších.
Ďalšie viedenské divadlo Deutsches Volkstheater chodilo
do Bratislavy buď ako celý súbor alebo len niektorí jeho
členovia. Holly rozlišoval medzi týmito vystúpeniami. Vďaka
nemu máme dnes predstavu o tom, čo bolo vtedajšie nemecké
divadlo, kto ho predstavoval. S týmto divadlom ako hosť často
vystupoval Alexander Moissi, rovnako Hans Moser ako komik.

Holly sa ako kritik venoval autorovi, keďže pre neho
bolo vtedajšie divadlo hlavne autor a herci, menej už
režisér, ktorý sa často uvádzal ako vedúci hry. Neprikladal
sa mu význam v dnešnom slova zmysle. Aj to poukazuje na
typ divadla.
Ak napríklad Max Pallenberg hral Molièrovho
Lakomca, išlo o molierovský text a Pallenbergovo herecké
stvárnenie. Alebo ak Alexander Moissi hral Shakespearovho Hamleta alebo Sofoklovho Oidipa, boli to klasické
texty v hereckom podaní; kdesi hlboko bol skrytý režisér.
Pri bratislavských vystúpeniach Moissiho o Reinhartdtovi
už nepadlo ani slovo. Holly počul len dramatikov text
a videl len herca. Z jeho kritík sa nedozvieme takmer nič
o scénografii či kostýmoch inscenácie. Keby v inscenáciách
vystupovali významovo do popredia, nepochybne
by sa o nich zmienil. Vizuálna zložka inscenácie sa
koncentrovala na herečku a herca v kostýme. Keď videl,
ako sa Josef Jarno dokonale pohybuje vo fraku, odrazu
uzrel kostým vo väzbe s hercom. Vtedajšia prax, že herec
mal vlastnú garderóbu, ešte pretrvávala. Holly by musel
písať o kostýmovej výbave toho-ktorého herca alebo
herečky. Ak napríklad súbor priviezol vlastnú dekoráciu
k inscenácii, chápalo sa to ako výnimka a vybočenie
z bežnej praxe. Holly jednoducho nemal dôvod písať
o scénografii, keď sa scéna skladala často len z fundusu
bratislavského Mestského divadla.
Theater in der Josefstadt v Holleho kritickom zrkadle si
zakladalo na repertoári a na hereckom súbore. Oprávnene,
pretože v jeho strede bol výkvet rakúskeho divadla tohto
obdobia.
Bol viac kronikárom jestvujúceho ako zvestovateľom
budúceho – nebol kritikom v zmysle inšpirácie smerom
do budúcnosti. Ani si nepostavil cieľ presadzovať isté
hodnoty. Skôr ctil a uznával Josefa Jarna a jeho manželku
Hansi Nieseovú, pre ktorú napísal aj komediálnu úlohu.
Josef Jarno v Bratislave umelecky dožíval, Hansi Nieseová
zaspievala zo scény bratislavského divadla svoju labutiu
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pieseň. Holly uznával jej herecké kvality, pre neho bola
zosobnením rakúskej komediálnej hereckej tradície.
Medzivojnová divadelná avantgarda mu bola cudzia.
Nepísal ani úvahy na tému jej vystúpenia, nevšímal si ju.
Brechta posudzoval len cez Trojgrošovú operu – videl ju
osihotene bez súvislosti s celým Brechtom dvadsiatych rokov.
Holly však nemal bezvýhradný rešpekt voči všetkému,
čo vyšlo zo scény menom Max Reinhardt. Kriticky rozlišoval
medzi reformátorom divadla Maxom Reinhardtom
a inscenáciami, ktoré neboli totožné s reinhardtovskou
fámou. Napriek žoviálnosti a jemnosti v posudzovaní nebol
bezzubým ospevovateľom a nekritickým lichotníkom: až
dodnes by mohol byť modelom kritika, ktorý vedel povedať
ostré kritické slovo. Mal právo byť kritický, pretože sa vedel
oduševniť. Vedel sa nadchnúť a zložiť kritický meč, keď
sa ocitol zoči-voči veľkej inscenácii. Holly bol v divadle
labužníkom, ktorý túžil po hodokvase.
Nechal na seba pôsobiť divadlo ako zvukový
a obrazový celok. Viac si všímal. Nezabudol pozerať
nielen na javisko, ale aj do hľadiska. Pozoroval aj
publikum, jeho reakcie, v závere nikdy nechýbala
čo i len malá poznámka o návštevnosti, potleskoch,
nálade publika. Divadlo bolo pre neho celkom – dianie
na javisku i prijímanie divadla v hľadisku chápal ako
vzájomné stretnutie divadelnej a ľudskej pospolitosti.
V divadle nevidel politikum, ale rozumel skutočnosti,
že divadlo je odrazom dobovej situácie, keď posudzoval
uvedenie Schillerovho Dona Carlosa po roku 1933
v podaní hercov-emigrantov alebo vystúpenie Nemeckého

divadla z Prahy s Čapkovou Matkou v titulnej úlohe
s Tillou Durieuxovou roku 1938. Holly svoje občianske
postoje netajil vo fejtónoch a príležitostných článkoch.
Hoci mu nehrozilo prenasledovanie z rasových dôvodov,
v roku 1938 radšej sa pobral sám – do Maďarska.
Aký bol Eugen Holly ako kritik? Čím sa vyznačoval?
Čo ho charakterizovalo? Nebolo nepodstatné, že písal
do denníka, ktorého základnou úlohou bola informácia.
Nemohol čakať s úsudkom. Hneď po predstavení ukladal
do umných viet svoj zážitok z predstavenia. Čerstvý
dojem predkladal čitateľovi ako svoj postoj. Nikdy nepísal
v mene niekoho a v mene niečoho. Len jeho postoj a jeho
zážitok. Len jeho zástoj ako priam ukážkovo prezentovaná
kritická subjektivita. Neraz zdôraznil seba ako kritika,
uvedomujúc si svoju úlohu, vážnosť i ohraničenosť.
Písal o činohre a operete. Nie o opere, nie o balete.
Poznal svoje hranice, neprekračoval ich. Bola mu cudzia
absolútna bohorovnosť spupného arbitra. Nemal na ňu
ani predpoklady. V divadle hľadal potešenie a záľubu. Vo
vzťahu k divadlu pristupoval ako milovník umenia – nie ako
karhateľ priestupkov na scéne. Cudzí mu bol aj učenecký
prístup pedanta. Nijaká suchá katedrová klasifikácia.
Vyplývalo to z jeho povahy umelca a žurnalistu. Písal
s príkladnou vytrvalosťou obetavého kronikára divadelného diania. Holly hľadal v divadle hodnoty. Nešetril
však iróniou, keď videl umeleckú bohorovnosť hviezd
komédie a kabaretu.
O jednom bonvivánovi scény sa vyjadril, že bol dobrý,
ale aký len mohol byť, keby bol ovládal text. Nemecké
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divadlo mu však poskytlo možnosti tešiť sa z veľkého
tragického herectva. Holly písal ako kritik o hereckých
zjavoch odlišných typov, zameraní, štandardov aj
prejavov. Na opačnom póle bolo komediálne herectvo
Hansi Nieseovej, Leopoldiny Konstantinovej a Gisely
Werbezirkovej, spomedzi mužov to boli Max Pallenberg
a Hans Moser. V strede dominovala herecká galéria, ktorá sa
sústreďovala v dvoch súboroch – Theater in der Josefstadt
a Deutsches Volkstheater.
Popri viedenských súboroch chodili do Bratislavy
nemecké divadlá z Brna a Prahy. Holly si uvedomoval, že
ich úroveň bola nižšia v porovnaní s viedenskými. Bolo
zrejmé, že sa mu o nich písalo ťažšie. Mal ich podporiť,
keďže išlo o nemecké telesá, ale na druhej strane sa
netajil kritickými výhradami. Nemecký divadelný spolok,
ktorý vznikol v roku 1925, mal podporovať tieto telesá,
pretože uprednostňovanie viedenských divadelníkov
znamenalo priame existenčné ohrozenie súborov z Brna
a Ostravy. Tieto boli priam odkázané na zájazdy do oblastí
s nemeckou menšinou. Inak by neboli schopné existovať,
pretože divácke zázemie v Brne a Ostrave bolo limitované.
Bratislava bola pre ne miestom prezentácie. Okrem toho
v 30. rokoch v ostravskom súbore našli útočisko nemeckí
hereckí emigranti. Konkurencia sa zvýšila, keď aj Nemecké
divadlo z Prahy hľadalo cestu na bratislavské javisko.
Tým skôr, že z Nemecka prichádzali ako politickí výborní
herci a herečky. Odrazilo sa to na ohlase nemeckého

divadla v slovenskej tlači. Toto všetko kriticky komentoval
a zaznamenával pre budúcnosť práve Eugen Holly.
Herci vyhnaní z berlínskych divadiel hľadali ozvenu
i obživu mimo teritória Nemecka, Bratislava patrila k tým
mestám, kde sa predpokladal nepredpojatý postoj publika
voči umelcom. Nebolo to také jednoduché napríklad
v Karlových Varoch alebo v Liberci; tieto mestá už boli pod
vplyvom nacizmu.
Ako kritik písal slobodne, sudcom si bol nad sebou
sám. Holly sa vypracoval na kritika jemných súdov,
elegancie štýlu a vycibreného vkusu. Rôzne konverzačné
komédie prijímal bez väčších kritických výhrad. Ako
ich mohol odmietať, keď im dominovali vynikajúce
viedenské herečky, na prvom mieste Hansi Nieseová, ktorú
nekonečne obdivoval? Okrem toho hrala v jeho komédii,
čo ho zasa zviazalo s celou rodinou Josefa Jarna. Tu v nich
videl len onú zábavnú, rozptyľujúcu časť, oddychovú
časť repertoáru, bez ktorej ani jeden riaditeľ nemohol
absolvovať nemeckú sezónu bez finančnej pohromy.
Hollemu vďačíme za to, že máme prehľad o tom, čo sa hralo
v nemeckom a maďarskom divadle, najmä však – ako sa
hralo. Neskrýval výhrady, no mal spôsoby, ako ich vyjadriť
bez toho, aby osobne zraňoval herečky alebo hercov.
Eugen Holly miloval divadlo. Cítil sa v ňom ako vo svojom
domove, zamat sedadiel divadla a kaviarne s duchaplným
slovom, ironickou poznámkou a trefným žartom patrili
k jeho svetu.

83

osobnosti

VOLALI HO
SLOVENSKÝ PLÁNIČKA

Z futbalového života stupavského rodáka Jozefa Hollého
Igor Machajdík
Po vzniku Československej republiky prechádzal zásadnými zmenami aj športový život. Tieto zmeny boli aj napriek
nevyhnutnej skromnosti najviditeľnejšie v najpopulárnejšom športe – futbale. V októbri 1919 bol založený Slovenský
futbalový zväz, stále ešte pomenovaný už iba bývalým úradným jazykom uhorskej éry – Szlovenszkói Labdarúgok
Szövetsége (SzLSz). Vedúce postavenie, čo sa týka výkonov na zelených trávnikoch, si udržiaval bratislavský PTE (Polgári
torna Egyesület, predtým, do roku 1919 Pozsonyi torna Egyesület). Klub mal ihrisko už od roku 1898 hneď za starým
petržalským mostom, o niečo ďalej boli nahustené aj ihriská ďalších klubov z uhorských čias (PMTK, Ligeti SC, Makkabea
SC a i.) a od roku 1919 aj ihrisko I. ČsŠK Bratislava. Situácia v domácej futbalovej hierarchii sa zmenila v roku 1921, ktorý
priniesol dôležité organizačné zmeny. SzLSz bol prinútený akceptovať návrh na konštituovanie maďarského zväzu (MLSz)
ako jednej zo zložiek Československej futbalovej asociácie. Tá teda spojila štyri národné zväzy: československý, maďarský,
nemecký a židovský. V tom istom roku vznikli tri futbalové župy: západoslovenská, stredoslovenská a východoslovenská.

Stupavský rodák Jozef Hollý (14. 3. 1903 – 19. 11. 1980),
vyučený kominársky majster, 19-ročný futbalový brankár,
si to namieril práve v časoch búrlivých futbalových zmien,
na jeseň 1922, medzi hráčov klubu s najstaršou futbalovou
tradíciou v Bratislave. Činovníci, tréner i spoluhráči boli
s novou a nečakanou akvizíciou spokojní, Jozef Hollý sa
stal na jednu sezónu kmeňovým hráčom PTE Bratislava
a ochrancom svätyne čierno-bielych. Lanárenie a s ním
spojené prestupy hráčov fungovali už aj v priekopníckych
časoch športu spoľahlivo a dotklo sa aj mladého brankára.
Hneď za násypom, iba kúsok od ihriska PTE mal svoj
futbalový stánok I. ČsŠK Bratislava, čiže Prvý československý športový klub, založený 3. mája 1919. Brankárskou
jednotkou u „eškárov“ bol v tom čase Leichmann, ktorý bol
na odchode a po skončení jarnej sezóny 1922 aj prestúpil
do Moravskej Slávie Brno. Funkcionári hľadali adekvátnu
náhradu a našli ju hneď u susedov na PTE. Asi už vtedy
zapracovalo kominárske šťastie, pretože ako sa onedlho
ukázalo, práve v drese I. ČsŠK Bratislava sa stal Jozef Hollý
pojmom a osobnosťou. Na jeseň 1923 nastal v klube hráčsky
pohyb, prišlo viacero nových tvárí. Najvýraznejšou sa stal
Štefan Príboj, skvelý dirigent, „špílmacher“, strelec a hrajúci
tréner, ktorý prišiel do Petržalky z budapeštianskeho UTE
už ako šesťnásobný reprezentant Maďarska. Práve on mal
eminentný záujem zapracovať do zostavy stupavského
rodáka, na čom sa zhodol aj s „funkcionárskou dušou
eškárov“, tajomníkom klubu Aloisom Sedláčkom, ktorý
dokázal zotrvať v zodpovednej funkcii pätnásť rokov. Pišta-báči, ako Príboja volali, sa stal legendou a nezabudnuteľnou postavou nielen bratislavského futbalu. Vtedy azda
nebolo chlapca či chlapa, ktorý by ho nepoznal.
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Svoju premiéru mal Hollý v bráne „eškárov“ v septembri
1923 proti víťazovi Rakúskeho pohára Wiener Sportklub.
Vydarila sa brankárovi aj celému bratislavskému mužstvu,
víťazstvo 2 : 0 bolo príjemným prekvapením. Vybojovala
ho táto zostava: Hollý – Pech, Reichardt – Plemeník, Karel
Strejček, Dočkal – Dobiáš, Sláva Strejček, Príboj, Šindelář,

Dobová karikatúra Jozefa Hollého

osobnosti
Blažek. Na jeseň stihol Hollý, samozrejme, ešte viacero
zápasov so striedavými úspechmi. Prvým domácim
slovenským súperom bol ŠK Turčiansky Svätý Martin,
pričom z Turca odchádzali Bratislavčania s víťazstvom
8 : 1, ale zachytal si napríklad aj v šlágri jesene proti
hviezdnej Slávii Praha, kde jeho populárny náprotivok
Plánička chytal za „zošívaných“ svoju prvú sezónu (2 : 5).
Bolo veľmi dôležité, že „za chodu“ novobudované budúce
mužstvo belasých hrávalo od začiatku s vyspelými súpermi
z Čiech a Moravy, Viedne či Budapešti. Káder sa postupne
obmieňal, až sa vykryštalizovala pevná zostava, v ktorej
mal svoje stabilné miesto brankárskej jednotky práve Jozef
Hollý.
V tomto období pozitívnych vnútorných klubových
futbalových zmien rokov 1923 – 1924, naordinovaných
najmä Štefanom Príbojom, patrili k najvýznamnejším
pravidelný tréningový proces, prepracovaný herný systém
a začleňovanie talentov do mužstva. Tie si vytypoval Príboj
na cestách po slovenskom vidieku, ale často „zalovil“ aj
vo vlastnom doraste a medzi domácimi odchovancami.
Pôvodní hráči I. ČsŠK, prakticky všetko českej národnosti,
boli striedaní mladšími slovenskými futbalistami. Tí sa
„zoceľovali“ a získavali potrebné skúsenosti a hráčsku prax
v náročných dueloch proti takým už vtedy renomovaným
klubom, ako boli viedenské jedenástky Wacker, Slovan,
WAC, Hertha, Admira a Sportklub alebo maďarské BTC
Budapešť, Vasutas Debrecén a ďalšie silné kluby, najmä
spoza rieky Morava.
V roku 1925 schválila Československá futbalová
asociácia návrh na organizovanie amatérskych majstrovstiev ČSR, pričom ich záverečná fáza, nazvaná veľavravne
Od Šumavy k Tatrám, zaručovala účasť šiestim mužstvám,
z toho dvom na východ od rieky Morava. Jedným bol víťaz

ČSSF, druhým víťaz MLSz (Magyar Labdarúgók Szövetsége),
čiže lídri československého zväzu a maďarského zväzu
Československej futbalovej asociácie. V spomínanom
premiérovom roku súťaže sa napokon kvalifikoval do
prvého kola iba bratislavský I. ČsŠK, ale proti Čechoslovanu
Košíře belasí neuspeli, podobne ako o rok neskôr. Vtedajšia
zostava „eškárov“ v bráne s Jozefom Hollým dosiahla však
viacero výsledkov, ktoré zaujali. Tým najprenikavejším
bolo víťazstvo nad majstrom domácej profesionálnej ligy
SK Slávia Praha 4 : 3.
To, čo sa dvakrát nepodarilo, do tretice vyšlo nad
očakávanie. Rok 1927 sa zapísal do histórie slovenského
futbalu výrazne. Kým sa I. ČsŠK Bratislava prebojoval
do záverečných bojov asociačných majstrovstiev ČSR,
musel svoju dominanciu na Slovensku potvrdzovať počas
celej sezóny v bojoch so súpermi v I. A triede župných
majstrovstiev, potom uspieť v súboji o primát v ČSSF
proti Slávii Košice a následne ešte proti víťazovi MLSz,
ktorým bol v tom roku ŠK Rapid Bratislava. V priamom
súboji o amatérskeho majstra republiky prešli belasí
postupne cez SK Kročehlavy, SK Prostějov a vo finále
porazili majstra Nemeckého futbalového zväzu DSV
Budweiss, čiže nemeckých Českobudějovičanov. Práve
v tomto období vrcholilo úspešné obdobie pôsobenia opory
v bráne „eškárov“ Jozefa Hollého, ktorého brilantná „fazóna“
bola základom úspešného vystupovania bratislavského
futbalového klubu doma i v zahraničí. Skvelý ochranca
svätyne I. ČsŠK Bratislava bol podstatnou súčasťou tejto
víťaznej zostavy majstra ČSR 1927: Hollý – Čulík, Mutňanský,
Kaulich, Karácsonyi, Träger – Uher, Poláček, Príboj, Čambal,
Šoral. Samozrejme, nie preto, že si naňho ako na kominára
pred zápasom siahli pre šťastie jeho spoluhráči, ale hlavne
pre jeho nesporné majstrovstvo a brankárske umenie.

Ihrisko PTE Bratislava, kde hrával Jozef Hollý v sezóne 1922/1923
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Ponuky od domácich a zahraničných
vyzývateľov adresované čerstvým
majstrom sa doslova hrnuli a program belasých bol stále nahustenejší. Doslova nestíhali domáce
dianie na zelených trávnikoch, od
riadiacich štruktúr dostali dokonca
výnimku v podobe oslobodenia od
povinnej účasti v bojoch I. A triedy,
aby v súboji o slovenský titul
nastúpili až proti konečnému lídrovi tabuľky. Jednoducho, zahraniční
súperi a tým aj reprezentácia nášho
futbalu dostali prednosť, čo bolo aj
napriek nesúhlasu vidieka, správne
rozhodnutie.
Mimoriadnej obľube a pozornosti sa tešili každoročne od I. ČsŠK Bratislava, amatérsky majster ČSR 1927, zľava: Havránek, Čabelka, Kaulich, Čambal,
roku 1922 tradične organizované Payer, Poláček, Mutňanský, Karácsonyi, sedia Príboj, Uher, Hollý (s loptou), Träger, Šoral
„derby“ zápasy „na život a na
brankárske časy“, že práve v týchto zápasoch podával svoje
smrť“ medzi výbermi župy ČSSF a MLSz, čiže medzi
vrcholné výkony a vynikal absolútnou spoľahlivosťou. Po
Slovákmi a Maďarmi, pričom vo výbere Slovákov
jednom z tradičných duelov v apríli 1928, keď bol konečný
prevažovali práve hráči I. ČsŠK Bratislava. V tieto sviatočné
výsledok 3 : 2 v prospech Západoslovenskej župy, napríklad
futbalové dni praskali bariéry vo švíkoch. A práve
noviny Reggel priznávali: V slovenskom mužstve bol
v zápasoch vo vypätej atmosfére a prostredí plnom emócií
Hollý hrdinom dňa. Bol najlepším mužom na ihrisku
na ihrisku i v hľadisku, sa mimoriadne darilo „eškárskemu
a zachránil viac istých gólov. A ako pilier mužstva pôsobil
golmanovi“ Jozefovi Hollému, veľmi obľúbenému medzi
aj v medzimestských stretnutiach so súpermi z Budapešti,
fanúšikmi, ktorý súperových strelcov už tradične privádzal
Viedne, Berlína, Prahy alebo Brna.
do zúfalstva. Z dobovej tlače plnej komentárov z týchto
Mimoriadne úspešným sa stal pamätný zájazd I.
zápolení vyplýva, že stupavský rodák prežíval „zlaté
ČsŠK Bratislava do Grécka v roku 1928. Jozef Hollý so
spoluhráčmi zohrali v rýchlom slede štyri zápasy so
špičkovými aténskymi klubmi a všetky boli víťazné.
Slovenský denník sa v hodnotení nadchýnal: Playeri I.
ČsŠK sa v pravom slova zmysle prekonali a behom päť
dní odohrali štyri víťazné zápasy... To už nie sú výkony
športové, to sú priamo výsledky prýštiace z ohromného
nadšenia dobyť barvám, nielen klubu, ale i národu na
poli športovom víťazstvo. Paradoxne, práve v tomto roku
vyrval „eškárom“ titul majstra Slovenska ŠK Žilina.
V roku 1929 oslavoval najlepší slovenský futbalový klub
desaťročné jubileum. Práve v tomto roku dosiahol I. ČsŠK
najbombastickejší výsledok svojej existencie v podmienkach
medzivojnovej ČSR. Bol to zároveň aj úspech, ktorý veľmi
výrazne zarezonoval v celej vyspelej futbalovej Európe.
A Jozef Hollý bol pri tom. Najväčší zápas slovenského lídra
v jeho doterajšej činnosti bol senzáciou. Na Slovensko
totiž pricestoval štvornásobný majster Anglicka Newcastle
United a 26. mája 1929 sa v Petržalke diali nevídané veci. Po
skvelej hre domácich bol výsledok 8 : 1 neuveriteľný a pre
mnohých až nepochopiteľný. Hollý – Čulík, Zeuman – Horký,
Poláček, Träger – Šoral, Bulla, Príboj, Čambal, Uher. To bola
víťazná zostava hrdinov z Bratislavy a onedlho, ako to už vo
futbale bývalo od začiatku, aj objekt koristi pre solventných
„lanárov“, ktorí sa snažili rozobrať a získať hviezdy
Medzimestské stretnutie Bratislava – Budapešť v roku 1932
v belasom drese. Reakcia dobovej domácej i zahraničnej
v Petržalke, na štadióne I. ČsŠK, brankár Hollý v akcii

86

osobnosti
Slovenský denník, ktorý podotkol,
že v bráne predvádzal pravé divy
a chytal s takou chladnokrvnosťou,
že to bolo až prekvapujúce. Hollý
bránil tak iste, že na jeho výkon
môže byť jeho klub nadmieru hrdý.
Obdobie rokov 1923 až 1929
bolo špičkovým obdobím športovej
kariéry Jozefa Hollého. V roku
1930, keď vybojoval I. ČsŠK aj
druhý titul amatérskeho majstra
ČSR, v kádri stále figuroval, ale
v bráne sa už striedal s Ferdinandom
Kardošom. Ten bol trénermi
v tomto čase uprednostňovaný
a stával sa jednotkou. No už v tejto
majstrovskej sezóne sa úspešná
zostava prakticky rozpadla. Odišli
Pred zápasom I.ČsŠK Bratislava – ŠK Žilina v roku 1928, prvý sprava v podrepe J. Hollý
také opory ako Uher, Poláček,
Čambal, Zeuman, Träger i ďalší,
tlače bola po zápase adekvátna šokujúcemu rezultátu. Tá
pričom v nasledujúcom roku po ôsmich sezónach
slovenská si napríklad všimla, že po skončení zápasu sa
v belasom odišiel aj 37-ročný Pišta-báči Príboj. I. ČsŠK sa
ozýval nadšený jasot obecenstva, ktoré zaplavilo ihrisko
vzápätí neprebojoval ani do hlavnej časti republikového
a utvorilo špalier slovenským reprezentantom a odnieslo
šampionátu, keď stroskotal na ŠK Ligeti Bratislava. V tom
Hollého na ramenách. V tomto výnimočnom zápase zahrali
čase mal klub už tri seniorské jedenástky, dva dorastenecké
„eškári“ jednoducho fantasticky. Všetci. Brankár Jozef Hollý
a aj dva žiacke výbery.
inkasoval v pamätných deväťdesiatich minútach iba jediný
„Eškársky“ dres obliekal stupavský rodák Jozef Hollý
raz, z kopačky „superstrelca“, povestného postrachu United,
do roku 1932, keď skončil. Počas svojej kariéry bol, ako
Gallachera. Inak bol rodený Stupavčan neprekonateľný
asi každý futbalista, viackrát zranený, najťažšie boli dve
a podstatnou mierou sa zaslúžil o skvelý výsledok aj zážitok.
zlomeniny rúk či veľká tržná rana na tvári. Po zraneniach
O brankárskom umení skvelého brankára vypovedajú
som vždy stratil na odvahe, ale iba dovtedy, kým som
mnohé dobové citácie z dennej tlače. Napríklad Montag mit
nemohol hrať. Len čo som sa znova objavil medzi žrďami,
dem Sport Montag napísal po zápase Vienna – I. ČsŠK v máji
vrhal som sa do všetkého. Darmo, to už má človek
1928: Bratislava hatte in Hollý dem besten Mann. Zaslúžev krvi, vyjadril brankár svoju futbalovú filozofiu a postoj
né ovácie sa sypali na „eškársku“ oporu aj zo slovenskej
k najpopulárnejšej športovej hre na svete aj svoje úspešné
dobovej tlače. Športový týždeň zdôrazňoval vo februári
účinkovanie na zelených trávnikoch, špeciálne v priestore
tohto roka po zápase belasých s budapeštianskym Ujpestom
7,32 x 2,44 metra, čiže vo futbalovej bránke. Jozef Hollý
(4 : 3), že Hollý v bráne bol opäť vo svojom živle a jeho
sa zapísal do slávnej histórie ŠK Bratislava natrvalo. Aj on
bravúrne chytanie, krásny štýl a odvaha boli obdivované
sa zaslúžil o viditeľný vzostup futbalu u nás. Bol súčasťou
a aplaudované rekordným počtom obecenstva.
vývoja hry v ťažkom medzivojnovom období, keď bojovala,
Výnimočné kvality nášho brankára uznal po tomto dueli aj
a úspešne, aj jeho zásluhou, o priazeň diváka. V roku 1929
domáci Magyar Ujság: Treba vyzdvihnúť výkon Hollého,
pri príležitosti 10. výročia založenia I. ČsŠK Bratislava sa
ktorý produkoval nadľudskú hru. Čo predviedol počas
o ňom v tlači písalo: Dnes po desiatich rokoch môže byť naň
zápasu, to už ani nebol futbal, ale akrobacia. Schytal
pyšný každý československý športovec, lebo niet príkladu
najnemožnejšie strely a s pružnosťou mačky sa vrhal
pre tak enormný vzrast športového klubu behom tak
na bránu ohrozujúce strely. A Hollého excelentný
krátkej doby. Bola to aj doba nezabudnuteľného brankára,
výkon v pamätnom zápase s Newcastle United ohodnotil
ktorého volali slovenský Plánička: Jozefa Hollého.
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LIŠAJNÍKY V OPUSTENOM
JABLOŇOVOM SADE
Alica Dingová
Stupava je mestom, ktoré zažíva rozmach výstavby domov a príliv obyvateľov z hlavného mesta Bratislavy. Na jednej strane
je stará, historická časť rázu milej vidieckej obce, na strane druhej milionárske štvrte siahajúce takmer k hranici CHKO Malé
Karpaty. A na miestach budúcich stavieb sa nachádza aj opustený jabloňový sad s jeho drobnými obyvateľmi – lišajníkmi.
Rozprestiera sa na pravej strane od spevnenej cesty pod záhradkárskou osadou Lintávy v extraviláne mesta Stupava.

Jabloňové sady
Ovocné sady mali už v minulosti dôležitú funkciu
v poľnohospodárstve. Mohli byť vo vlastníctve príslušného
družstva a využívali sa na zber a predaj družstevníkmi,
prípadne si obyvatelia chodili ovocie zbierať sami a platili
za množstvo nazbieraného ovocia. Alebo to boli súkromné
sady a rozhodoval o nich vlastník. Produktivita ovocia však
závisela od starostlivosti. Ak bola málo efektívna alebo
úplne zanikla, potom takýto sad zarastal a neupravené
stromy prestávali prinášať kvalitné plody, začal pustnúť.
Bez spravovania mohol prežívať aj niekoľko desiatok rokov
a prinášať radosť z menej kvalitného ovocia okoloidúcim
alebo miestnym zberačom. Takýto je aj opustený jabloňový
sad v Stupave. Stoja tu storočné jablone v radoch, dnes
už zarastených trávou. Koruny stromov sú husté a konáre
skrútené. Na konároch visia malé kyslasté jabĺčka. Je tam však
ešte čosi. Lišajníky. Najlepšie ich vidíme keď opadne lístie
a strom nám odhalí svoj farebný šat. Vtedy možno obdivovať
konáre sfarbené lišajníkmi.
Lišajníky – spolužitie dvoch organizmov
Lišajníky. Tvory, ktoré si málokto všimne. Sú nenápadné,
nevtieravé, nenáročné a pritom húževnaté a zaujímavé. Žijú
v symbióze zelenej riasy (prípadne sinice) – fotobionta a huby
– mycobionta. Je to naozaj verné spolužitie. Každý rovnako dáva ako aj berie. V dobrých časoch, keď je dostatok slnka a vlh-

Opustený jabloňový sad v lišajníkovom šate
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kosti, postará sa o obživu zelená riasa vďaka fotosyntéze.
V období sucha a nedostatku slnka sa telo lišajníka vďaka
hubovej zložke dokáže vysušiť a prečkať nepriaznivé obdobie
hoci aj niekoľko rokov. Mycobionta má aj funkciu ochrany.
Tvorí lišajníkové kyseliny, z ktorých niektoré sú jedovaté.
Takto dokážu prežiť nepriaznivé obdobie a chrániť sa pred
nepriateľmi. V niektorých prípadoch však potrebujú našu
ochranu. Špecifický vzťah v lišajníku nazývame lichenizmus,
lišajníky sú dokonca považované za lichenizované huby.
Lišajníky v sade
Lišajníky rozoznávame podľa toho, na akom podklade
rastú. Terestrické nájdeme na zemi, iné sú na rozpadávajúcom sa a spráchnivenom dreve. Saxikolné lišajníky rastú na
skalnom podklade, obľubujú aj náhrobky na cintorínoch,
steny, múry a kamenné stavby. Epifytické sú tie, ktoré nájdeme
na stromoch. Na spodnej strane tiel majú riziny, ktorými
sa prichytávajú na podklad. Na stromoch neparazitujú. Na
vývin stielok potrebujú však desiatky rokov, a preto ich
hojne objavujeme na starých stromoch, najčastejšie v čistom
prostredí.
Lišajníky sú považované za najpomalšie rastúce organizmy aj napriek tomu, že v našich podmienkach sú schopné
rásť celoročne a to aj v bode mrazu. Niektoré lupeňovité
a kríčkovité lišajníky rastú až 15 mm za rok. Veľkosť ročného
prírastku sa využíva na vyhodnotenie bioindikácie pomocou lišajníkov. Napomáhajú tak zisťovať stav znečistenia na
rôznych miestach a v mestách, vlastne poukazujú na to, čo
dýchame. Dožívajú sa veľmi vysokého veku. Epifytické druhy
žijú niekoľko desiatok rokov, saxikolné druhy aj niekoľko
sto rokov. Samozrejme, nesmú sa drasticky meniť ich
ekologické podmienky. Preto je dôležité, aby mali lišajníky
na svoj rast dlhý čas. A lišajníky v stupavskom sade mali
na svoj rast mnoho rokov. Niektoré stromy sú v lišajníkoch
doslova ukryté. Najčastejším druhom je diskovník múrový
(Xanthoria parietina LR:nt). Je nápadný už vďaka svojej
jasno oranžovej farbe a veľkým okrúhlastým apotéciám,
v ktorých ukrýva spóry. Je krásny a ľudia si ho ľahko všimnú
a zapamätajú. Dalo by sa povedať, že farbí stromy na žlto. Už
jeho názov prezrádza, že je schopný porastať nielen stromy,
ale aj kamene a hlavne múry, kamenné ploty. Dokonca ho
môžeme vidieť obrastať pomníky na starých cintorínoch.
Ak si budeme všímať stromy a kríky v sadoch, parkoch
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Diskovník múrový (Xanthoria parietina) najčastejší druh v sade
odetý do oranžova

Diskovka rúrkovitá (Hypogymnia tubulosa)

a záhradách, určite sa s ním stretneme a ťažko ho prehliadneme. Zaujímavé je, že diskovník patrí medzi tie druhy lišajníkov, ktoré sú stredne citlivé na koncentráciu škodlivých látok
v ovzduší, predovšetkým na oxid siričitý. Ak sa niekde hojne
vyskytuje, znamená to, že ovzdušie tam je do určitej miery
znečistené. Podobne oranžovo sfarbený je aj jeho príbuzný
diskovník mnohoplodý (Xanthoria polycapha LR:nt).
Oba sú potenciálne ohrozené druhy. Často sa vyskytujú aj
diskovky – bublinatá a rúrkovitá (Hypogymnia physodes
a Hypogymnia tubulosa LR:nt). Sú sivé, a preto si ich
málokto všimne. Tieto sivé lišajníky však porastajú kmeň
aj konáre jabloní. Na svojich telách majú sorédie a soraly,
ktorými sú schopné rozmnožovať sa. Sú to múčnaté útvary
a pri manipulácii s lišajníkmi nám môže ostať na prstoch
tento jemný prášok. Jaseňovka brvitá (Anaptychia ciliaris
CR) je nenápadný lišajník. Ide o teplomilný druh rastúci na
kôre viac-menej izolovaných stromov. Jej zvláštnosťou je, že
má dlhé sivobiele fúzy, podľa ktorých je dobre rozlíšiteľná
od ostatných druhov. Je kriticky ohrozená a jej ochrana je
veľmi potrebná. Podobné lišajníky, ale s menšími výrastkami
alebo bez nich, sú: fyscia riasová (Phaeophyscia ciliata CR),
fyscia okrúhla (Phaeophyscia orbicullaris) a fyscia tenella
(Physcia tenella). Sú sivé, a preto pre okoloidúcich takmer
neviditeľné. Ich drobné porasty si všimne iba vnímavý
pozorovateľ.
Stielka lišajníkov môže byť rôzna. Najľahšie sa rozoznáva
kríčkovitá alebo lupeňovitá stielka, najťažšie kôrovitá stielka.
Zástupcami druhov s kríčkovitou stielkou je konárnik
slivkový (Evernia prunastri EN), ohrozený druh. Je to známy
obyvateľ starých opustených sadov, viníc a záhrad, ako
o tom nasvedčuje aj jeho pomenovanie – slivkový. Neznesie
však prílišné znečistenie a disturbanciu. Pakonárnik otrubový
(Pseudevernia furfuracea LR:nt) ako potenciálne ohrozený
druh obľubuje čisté ovzdušie bez eutrofikácie. Vyskytuje sa aj
vo vyšších polohách. Je známy z montánneho stupňa Vysokých
Tatier a Álp, kde sú ním smreky doslova posiate. Lupeňovitou
stielkou sa môžu pochváliť napríklad diskovka chĺpkatá
(Melanelia glabra) a diskovka ryhovaná (Parmelia sulcata).
Diskovka chĺpkatá je lišajník olivovozelenej farby. Je celkom
výrazný. Na povrchu stielky má charakteristické výrastky –
izídie. Je hojný a môžeme ho pozorovať aj v mestských parkoch
blízko ľudských obydlí. Diskovka ryhovaná sa často nachádza
aj v blízkosti urbanizovaných oblastí. Má širokú ekologickú
amplitúdu, čo znamená, že nemá špecifické ekologické nároky.

Predstavila som lišajníky, ktoré dokážu znášať iba mierne
znečistenie. Väčšie znečistenie znáša napríklad lekanora
zelenkavá (Lecanora conizeoides). Je to lišajník s kôrovitou
stielkou, na kôru stromu je doslova prirastený. Je jemnej
nazelenalej farby. Má zreteľné malé hnedé apotécie
(plodnice), ktorých je schopná vytvoriť veľké množstvo.
Apotéciami sa pohlavne rozmnožuje. Vďaka tomu je schopná
pomerne rýchlo sa šíriť a zaberať priestor iných druhov. Ak
chceme pozorovať jemné stielky, musíme pristúpiť bližšie.
Vtedy objavíme aj iný záhadný druh. Bradatec srstnatý
(Usnea hirta VU) je jeden z najbežnejších zástupcov rodu
Usnea v strednej Európe. Názov dostal vďaka svojej vláknitej
stielke pripomínajúcej bradu. Vlákna však potrebujú na svoj
rast čas. V sade rastú iba malé fúziky tohto zraniteľného
druhu. Potreboval by ešte desiatky rokov na to, aby z neho
vyrástol statný lišajník podobný tým, ktoré žijú niekde
v tatranských lesoch alebo v boreálnom Fínsku. Rod Usnea
má zaujímavú minulosť. Používal sa ako náhrada peria do
vankúšov a perín, pastieri si ho dávali ako vložky do topánok,
ktoré zabraňovali vzniku otlakov. Pridával sa do kúpeľa ženy
po pôrode a pri pôrode mal zabrániť infekcii. Čerstvý lišajník
sa vkladal do nosa a pomáhal zastavovať krvácanie, slúžil
ako obklad pri otvorených ranách a poranení kože. Dnes už
o týchto cenných vlastnostiach vie len málokto.
Zánik
Starých stromov, sadov a záhrad ubúda. Ich zánikom však
čaká podobný osud tiež lišajníky. Nepresťahujú sa, neutečú na
nové miesto. Jednoducho to nedokážu. Budú preč. Preto by
stálo za to, prísť do sadu na prechádzku, ochutnať kyslé jabĺčko
a obdivovať ich krásu. Zatiaľ tam sú, a sú tam aj pre nás.
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KYSLOMILNÉ DUBINY
V OKOLÍ DRAČIEHO HRÁDKU
Iveta Škodová
V okolí obce Borinka sa v lone Malých Karpát nachádzajú viaceré pozoruhodné zákutia, ktoré milovníkom prírody
poskytujú nielen možnosť aktívneho oddychu, ale aj poznania. Ide predovšetkým o zachované lesné spoločenstvá, prevažne
dubovo- hrabové a bukové lesy. Veľkým lákadlom sú aj zrúcaniny starobylých hradov, ktoré sú svedkami dávnej minulosti.
K obľúbeným a navštevovaným miestam patrí zrúcanina Dračieho hrádku, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 370
m nad dolinou Stupavského potoka na bočnom výbežku (Úboč) hlavného hrebeňa Kozliska. Okrem zvyškov hradu sa tu
nachádza aj významná prírodná pozoruhodnosť. Južný svah hrebeňa Úboč je porastený vzácnym sucho- a kyslomilným
dubovým lesom, ktorý patrí k prioritným biotopom európskeho významu.

Opis trasy
K zrúcanine Dračieho hrádku je najlepší prístup
z obce Borinka. Po hlavnej ceste prejdeme až na koniec obce.
Pokračujeme ďalej asi jeden kilometer až k horárni na ľavej
strane cesty oproti skladu civilnej ochrany. Asi 100 metrov
za horárňou sa vľavo nachádza odbočka na žltú turistickú
značku, ktorá vystupuje až k turistickému rozcestníku. Odtiaľ
odbočíme doprava a pokračujeme po žltej značke úzkym
chodníkom k zrúcaninám Dračieho hrádku. Zdatnejší turisti
môžu prejsť hrebeňom od Stupavy – Obory, cez Pajštún na
Dračí hrádok po žltej turistickej značke.
Dračí hrádok
Dračí hrádok bol postavený v druhej polovici 13. storočia.
Zrejme slúžil ako strážny objekt cesty cez Malé Karpaty
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zo Svätého Jura do Borinky. Spočiatku bol opevnený len
drevenými palisádami. Samotný areál hrádku sa skladá
z dvoch častí – pretiahnutej vyvýšeniny širokej 15 metrov
a dlhej 115 metrov, oddelenej od okolitého terénu nízkym
valom, a druhej vyvýšeniny (južne od prvej) širokej 20 metrov
a dlhej 112 metrov, oddelenej od prvej priekopou. Centrom
hradu bola mohutná hranolová veža s vonkajšími rozmermi 10
x 10 metrov, ktorá bola postavená za priekopou vytesanou do
skaly. Hrádok pravdepodobne zanikol pri požiari v 16. storočí.1
Dnes sa už z neho zachovalo skutočne len torzo. Najzachovalejšia je bývalá hlavná veža, na vonkajšej časti priekopy sú
zvyšky múru, kde bol osadený vstupný most. Pri zrúcanine
sa nachádza ohnisko a drevený stôl s lavičkami, kde si možno
príjemne oddýchnuť. Pred časom tu stála aj informačná tabuľa o histórii hrádku, ale žiaľ, vandali ju zničili.

Vzácny sucho- a kyslomilný dubový les pri Dračom hrádku patrí k prioritným biotopom európskeho významu. Foto: Iveta Škodová, 2011.
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Geológia územia
Malé Karpaty patria z geologického hľadiska k tzv. jadrovým
pohoriam. Tvorí ich najmä kryštalické jadro z odolných kryštalických hornín (žula, rula, svor)
a sedimentárny obal, na ktoré sú
presunuté príkrovy tvorené najmä
vápencami, slieňmi a dolomitmi.
Z geologickej mapy je zjavné, že
geologické podložie územia na
pravej strane Stupavského potoka
je tvorené prevažne jemnozrnnými
vápencami, vápnitými bridlicami,
piesčitými ílovcami a vápencami.
Výnimkou je hrebeň Úboč, ktorý je
budovaný kryštalickými horninami
(prevažne granit, čiže žula),
podobne ako väčšina územia na
ľavej strane doliny – napr. Prepadlé,
Medené Hámre.2 Odlišné podložie
sa odráža v odlišnom vegetačnom
Dračí hrádok na kolorovanej kresbe Teodora Weisza z roku 1871
kryte, ktorý sa na hrebienku
vyvinul. Zatiaľ čo v širšom okolí
európsky významným biotopom, ktoré sú súčasťou sústavy
Pajštúna sa na hlbokých vápnitých pôdach nachádzajú
chránených území európskeho významu Natura 2000.5 Sú
prevažne bujné dubovo-hrabové alebo bukové lesy, na
označované európskym medzinárodným kódom ako biotop
svahoch na žulovom podloží s plytkou, kamenistou, na
91I0*– Sucho- a kyslomilné dubové lesy. V rámci slovenského
živiny chudobnou pôdou vznikli riedke dubové porasty
systému biotopov majú tieto lesy kód Ls3.5.2 časť B.
s veľmi chudobným podrastom bylín.
Úzky chodník, ktorý vedie od turistického smerovníka
na hrebienok so zrúcaninou Dračieho hrádku, prechádza
Vegetácia
cez dubovo-hrabový les s prímesou bukov. Podrast tvorí
V okolí Stupavy a Borinky prevládajú dubovo-hrabové
predovšetkým sviežo zelená jemná tráva mednička
lesy (Carpinion betuli), ktoré vo vyšších nadmorských
jednokvetá (Melica uniflora). Hojne tu rastie netýkavka
výškach postupne prechádzajú do bukových lesov (Fagion).
malokvetá (Impatiens parviflora), jednoročná rastlina,
Výskyt teplomilných dubových lesov (zväz Quercion
ktorá pochádza z oblasti Ázie. Tento druh sa do Európy
petraeae, spoločenstvo Genisto pilosae-Quercetum
rozšíril v 18. storočí a v súčasnosti sa hojne vyskytuje
petraeae), aké sa nachádzajú v okolí Dračieho hrádku, je na
v prirodzených biotopoch. K typickým rastlinám dubovotomto území dosť ojedinelý. Dubové kyslomilné lesy tu vznikli
hrabových lesov patrí aj pakost smradľavý (Geranium
vďaka kryštalickému podložiu, plytkej pôde a výhrevnému,
robertianum) s karmínovoružovými kvietkami. Na plošine
južne orientovanému strmému svahu so sklonom viac ako
v okolí hradnej zrúcaniny prevládajú hraby (Carpinus
40°. Takéto lesy patria k najteplomilnejším na Slovensku
betulus), ojedinele sa vyskytuje dub zimný (Quercus
a vyskytujú sa zväčša len maloplošne.3 Patria k prioritným

Na skale pod zrúcaninou hradu rastú paprade – slezinník rutovitý
a slezinník červený. Foto: Iveta Škodová, 2011.

Zelené trsy vresu obyčajného zakvitnú koncom leta drobnými
svetlofialovými kvietkami. Foto: Iveta Škodová, 2011.
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Prútnatec metlovitý patrí medzi jedovaté rastliny a v dubových
lesoch sa vyskytuje len zriedkavo. Foto: Iveta Škodová, 2011.

V okolí Dračieho hrádku rastú čučoriedky, ktoré ale v týchto prírodných
podmienkach neprinášajú plody. Foto: Iveta Škodová, 2011.

petraea agg.). V bylinnom poschodí rastie jedovatý mliečnik
mandľolistý (Tithymalus amygdaloides), mliečka múrová
(Mycelis muralis), žltokvitnúci čermeľ lúčny (Melampyrum
pratense) a múrovník lekársky (Parietaria officinalis)
s nenápadnými zelenými kvetmi a lesklými listami, ktorý
tvorí husté porasty. V okolí zrúcaniny nájdeme zvonček
žihľavolistý (Campanula trachelium), teplomilný zvonček
broskyňolistý (Campanula persicifolia), toricu japonskú
(Torillis japonica), kuklík mestský (Geum urbanum). Luskáč
lekársky (Vincetoxicum hirundinaria) patrí k liečivým
rastlinám, hoci je jedovatý.
Na múroch a skale hrádku rastie viacero druhov
papraďorastov: slezinník rutovitý (Asplenium rutamuraria), slezinník červený (Asplenium trichomanes),
pľuzgiernik krehký (Cystopteris fragilis). Chodník vedie
od zrúcaniny cez plochý hrebeň, ktorý sa neskôr prudko
zvažuje do doliny Stupavského potoka. Na južnom
a juhovýchodnom svahu s plytkou kamenistou pôdou sa
nachádza riedky porast nízkych dubov (Quercus petraea
agg.), medzi ktorými sa ojedinele vyskytuje aj pokrútený
nízky buk. Práve tento les patrí k vzácnym, zriedkavým
a ohrozeným lesným biotopom 91I0*– Sucho- a kyslomilné
dubové lesy, ktoré sú významné z celoeurópskeho hľadiska.
Bylinný podrast je veľmi riedky, ale pôda je na mnohých
miestach pokrytá rozsiahlymi porastami machov a lišajníkov.
Z bylín rastú na svetlinkách medzi nízkymi dubmi tenkolisté
trávy s jemným súkvetím – metluška krivolaká (Avenella

flexuosa) a kostrava ovčia (Festuca ovina). Pomedzi ne
vytŕčajú steblá chlpane hájnej (Luzula luzuloides), kde-tu
sa nachádzajú veľké trsy vysokého smlzu trsťovníkovitého
(Calamagrostis arundinacea). Belasé hlávky drobných
kvietkov patria pavincu horskému (Jasione montana),
ktorý sa môže vyskytovať na veľmi suchých a piesočnatých
pôdach vďaka dlhým koreňom siahajúcim až meter hlboko.
Žltou farbou spestruje zeleň jastrabník lesný (Hieracium
murorum), jastrabník okolíkatý (H. umbellatum) a kručinka
chlpatá (Genista pilosa), stepný až lesostepný druh, ktorý
je veľmi nenáročný na vodu. Nenápadné biele kvety patria
silenke ovisnutej (Silene nutans). Pri zemi sa plazí nízka
modrokvitnúca veronika lekárska (Veronica officinalis),
ktorá patrí medzi liečivé rastliny. Vďaka kyslému podložiu
sa tu vyskytuje aj čučoriedka (brusnica čučoriedková,
Vaccinium myrtillus), ktorá ale na výhrevných lokalitách
s plytkou pôdou v takýchto nízkych nadmorských výškach
zvyčajne neprináša plody. Koncom leta rozkvitnú drobné
svetlofialové kvietky vresu obyčajného (Calluna vulgaris),
ktorého trsy tvoria miestami veľké kruhy. Ešte aj neskoro
na jeseň bude zelený vres vynikať nad zožltnutými trávami
a vyschnutými bylinami. Keď sa na južné svahy pod Dračím
hrádkom vyberiete v septembri, okrem príjemného
jesenného slniečka môžete zažiť aj „dážď žaluďov“, ktorý má
na svedomí jesenný vietor pohrávajúci sa s konármi dubov.
Žalude s hlasným cupkaním padajú na zem a miestami ju celú
pokrývajú.

V podraste dubovo-hrabových lesov je hojná netýkavka malokvetá,
ktorá je u nás nepôvodná a pochádza z Ázie. Foto: Iveta Škodová,

Pavinec horský rastie na miestach s nevápenatou pôdou a patrí
k menej ohrozeným druhom našej flóry. Foto: Iveta Škodová, 2011.
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Odumreté kmene dubov sú vhodným prostredím pre rast rôznych
druhov húb. Foto: Iveta Škodová, 2011.

Roháč obyčajný prežíva larválne štádium v práchnivejúcich
kmeňoch odumretých dubov. Foto: Robert Škoda, 2011.

Na protiľahlom svahu na druhej strane doliny sa
nachádzajú podobné porasty teplomilných dubín, viazaných
na kyslé podložie. Vzhľadom na severozápadnú orientáciu už
ale lokalita nie je taká výhrevná a medzi dubmi sa vyskytuje
viac bukov. Aj tu je možné vidieť trsy vresu a čučoriedok.
Pod riedkym porastom stromov sa vyskytuje žltokvitnúci
prútnatec metlovitý (Sarothamnus scoparius). Tento ker
môže byť vysoký až dva metre, má zelené, päťhranné konáre.
Koncom mája a v júni zakvitne zlatožltými kvetmi, z ktorých
sa neskôr vyvinú červenejúce struky. Konáre prútnatca sa
v minulosti používali na výrobu metiel. Vedecké pomenovanie
rastliny pochádza z gréckeho slova saron = metla a thamnos
= ker. Druhový názov má latinský pôvod v slove scopa
= metla.5 Celá rastlina je jedovatá, najmä semená. Tento druh
rastie v suchých lesoch, na výslnných kamenistých stráňach,
na piesčinách s prevažne silikátovým podkladom. Je rozšírený
najmä v mediteránnej a oceánickej časti Európy. K nám sa
pravdepodobne rozšíril ľudskou činnosťou. Je otázne, či je na
tejto lokalite pôvodný.

scops).6 Z cicavcov spomeňme netopiere – podkovár južný
(Rhinolophus euryale), srnu lesnú (Capreols capreolus),
muflóna lesného (Ovis musimon). Bohatá úroda žaluďov
sem často priláka diviaky (Sus scrofa).

Živočíchy
V teplo- a kyslomilných lesoch sa často nachádzajú
odumreté kmene mohutných starých dubov, ktoré sú
výborným prostredím pre vývin viacerých vzácnych druhov
chrobákov. Bežne je tu možné vidieť obrovských roháčov
(Lucanus cervus) alebo sivomodrých fúzačov alpských
(Rosalia alpina). Vzácnejšie sa tu vyskytuje fuzáč veľký
(Cerambyx cerdo). Z vtákov v takýchto lesoch žijú dudok
chochlatý (Upupa epops), ďateľ prostredný (Dendrocopos
medius), sokol rároh (Falco cherrug), výrik lesný (Otus

Čo je Natura 2000
Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských
krajín Európskej únie (EÚ) a jej hlavným cieľom je zachovanie
prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný
členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava
chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších
a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne
žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa
na území štátov EÚ a prostredníctvom ochrany týchto druhov
a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti
v celej Európskej únii.7
Ochrana teplo- a kyslomilných dubín
Európska legislatíva sa prostredníctvom sústavy Natura
2000 usiluje o ochranu biotopov, ktoré sú vzácne alebo ohrozené. Teplo- a kyslomilné dubiny nemajú veľký hospodársky
význam, pretože vzhľadom na prírodné podmienky,
v ktorých rastú, majú veľmi malú produkciu drevnej hmoty.
Sú však veľmi významné z hľadiska ochrany pôdy, pretože
osídľujú strmé exponované plochy a zabraňujú tak pôdnej
erózii. Majú obrovský význam z hľadiska ochrany genofondu
– organizmov, ktoré sú na tento biotop viazané. Na Slovensku
sa teplo- a kyslomilné dubiny vyskytujú len fragmentárne
v orografických celkoch Malé Karpaty, Považský Inovec
a Tribeč.4
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Westungarischer Grenzbote, 1. 1. 1893

Pozsonyvidéki Lapok, 31. 12. 1884

Westungarischer Grenzbote, 12. 12. 1888
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Westungarischer Grenzbote, 22. 8. 1888

z dobovej tlače

Stupavský cementár, 3/1954

Hasičské listy, 11/1930

Úradný telefonný soznam pre kraj 14. Bratislava, 1951
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