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PRIMACIÁLNE NÁMESTIE

                                                                                                                                    

Rytier a drak – Fontána sv. Juraja 

V pradávnych časoch,  keď bol Bratislavský hrad iba neveľkou pevnosťou  

s jednou ochrannou vežou, vládlo v tomto kraji staré knieža. Patril mu 

nielen hrad, ale aj široké-ďaleké okolie. Niekoľko míľ od hradu na východ 

sa pod Karpatami rozkladali belasé zápolia nazývané podľa belasej farby 

kameňa. V tých zápoliach vyrástol trojhlavý drak. Spočiatku bol iba 

obyčajným hadom, no dlhým vekom mu narástli ďalšie dve hlavy a krídla. 

Od toho času sa stal drak pohromou okolia. Vždy keď sa prebudil po 

zimnom spánku vychudnutý a zúrivý od hladu,  stromy z koreňov vytŕhal, 

ľudí aj statky hubil, všetko na holú púšť obracal a z pyskov valil oheň  

a dym. A tak dalo knieža vyhlásiť po krajine: ak sa nájde smelý junák, ktorý 

by draka skántril, dostane za ženu hociktorú z troch kniežacích dcér a pol 

krajiny k tomu. Avšak nikomu sa draka nepodarilo premôcť. Väčšina 

udatných bojovníkov padla v krvavých bojoch s hordami nepriateľov, ktorí 

sa vtedy prehnali krajinou. V malokarpatských horách žil starý pustovník. 

Jedného jarného dňa, keď bolo jasno, dovidel široko-ďaleko. Nebol to 

veselý pohľad. Krajina zničená a plačúci ľudia v nej.  Pustovník pozrel  

k belasým zápoliam a tam vidí dračiska vyhrievať sa na slnku. Rozhodne sa 

ísť za ním a skúsiť zvedieť, prečo „mocný trojhlavec“ ničí krajinu. Drak mu 

odpovedá, lebo sa mu páči, ako úctivo ho pustovník oslovuje,  

a okrem toho bol už sýty. Drak vraví, že keď sa po celej zime prebudí lačný, 

je zúrivý. Pustovník mu poradí, aby si už na jeseň pripravil potravu na jar, 

tak ako to robia aj ľudia. Drakovi sa tento nápad zapáči a žiada od ľudí 

vždy na jar mladú pannu. Knieža s radou starších sa ťažko rozhodovali. 

Nakoniec na hrozný návrh pristúpia.  



Každý rok ťahajú lós, ktorú pannu z mesta obetujú. Na dvanásty raz vytiahnu dcéru samotného kniežaťa, krásnu Dúbravku. Obliekli ju do 

skvostných šiat a s žalostným nárekom ju kniežací rodičia i celý ľud viezli do belasých zápolí. Keď sa odrazu ukázal v diaľke neznámy rytier  

v ligotavom brnení. Rytier z ďalekých krajín neznalý domácich útrap pýta sa sprievodu, prečo všetci nariekajú. Keď sa dozvedá o otrasnej 

obeti, krásnej Dúbravke, ihneď cvála k diere, z ktorej má vyliezť drak, tak ako mu velí jeho rytierska česť. Zakričal do diery na dračiska, že 

ho tu čaká hostina, nech vylezie. Z diery sa vyvalil oheň a dym a s ním aj drak. V tom rytier kričí: „Chystaj sa na boj obluda!“ Rytier vrhol do 

draka svoju dlhú kopiju tak tvrdo, že mu naraz prebodla jednu hlavu. Hlava odkväcla a oheň v gágore jej zhasol. Drak zreval, vychrlil na 

rytiera plameň, no ten zvrtol svojho rýchleho koňa. Cvalom obehol zápoľu do tyla druhej dračej hlavy a odsekol ju mečom. Drak zreval tak 

silno, až biele bralá pukali. Tretia hlava obsypala rytiera ohňom od päty po hlavu. Plášť mu zhorel a brnenie sa rozpálilo. Kôň sa však dal do 

takého cvalu, že draka obehol ešte raz a dorazil aj tretiu hlavu. Rytier sa poumýval od dračej čiernej krvi a pobral sa k ľuďom čakajúcim v 

zápolí. „Drak je mŕtvy,“ povedal krátko a Dúbravka je slobodná. Radosti ľudí bolo od zeme po samotnú oblohu a ihneď sa zjavili sudy s 

vínom, pivom a medovinou a strhla sa veľká oslava. Knieža sa spytuje udatného rytiera, skadiaľ pochádza a kam sa uberá. Rytier sa 

predstaví ako Juraj a vraj putuje krížom-krážom po svete a ako mu prikazuje rytierska česť, dobrému pomáha a zlo premáha. Knieža chce 

dodržať svoj sľub a dáva Jurajovi ruku svojej dcéry Dúbravky a pol krajiny k tomu. Dúbravke sa Juraj veľmi poteší, no polovicu krajiny 

nechce, lebo sám má čo robiť so svojím hradom. Tak si knieža aspoň uctil jeho pamiatku na večné časy a na mieste kde dosiahol veľké 

víťazstvo založil mesto, ktoré ponesie jeho meno – Jur. Mesto Svätý Jur dostalo aj do erbu rytiera-drakobijcu. Pri belasých zápoliach ostal žiť 

i pustovník, kde vyryl ostrým rydlom do modrého kameňa JURAJ – 24. APRÍL, dátum, kedy sa odohral víťazný boj. Pamiatka rytiera Juraja 

zostala žiť aj v Bratislave, kde sa každý rok 24. 4. konala voľba richtára a mestskej rady. Taktiež sa našiel umelec neznámeho mena, ktorý 

spodobil slávny súboj v podobe fontány,  ktorá dnes stojí na nádvorí Primaciálneho paláca.  

(In: ĎURÍČKOVÁ, Mária. Prešporský zvon. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2011.) 

 

* Povesť je adaptáciou starej legendy o sv. Jurajovi, ktorej dej sa odohrával v dnešnej Líbyi.  Samotný svätec bol pôvodom z Turecka, 

presnejšie z dnešného Gruzínska, ktoré má podľa neho aj názov „Georgia“.  

* Hordy nepriateľov, ktoré zbavili územie všetkých bojovníkov, a zároveň podoba hradu ako iba jednej kamennej veže pripomína stav 

krajiny v 13. storočí, kedy naším územím prešlo vojsko Tatárov (500-tisícové vojsko vyhubilo veľkú časť obyvateľstva). 

* V kontexte polovice 17. storočia, kedy táto fontána vznikla,  reprezentuje konflikt medzi katolíkmi (obhajujúcimi záujmy Habsburgovcov)  

a protestantmi (čo bola vtedy väčšina nemeckých obyvateľov mesta).  Sv. Juraj symbolizuje rekatolizáciu a drak protestantov.  

* V ľudovo-pohanskom kontexte znamenajú meniny sv.  Juraja (24. apríla) príchod jari a porážku troch najhorších mesiacov v roku – tri 

dračie hlavy.  

 



Pomsta kostlivcov – trestajúca studňa 
 

Na cintorínoch býva v noci pokoj. V tú noc to však neplatilo pre zuckermandelský cintorín. Vo chvíli, keď hlásnik vykričal „odbila dvanásta 

hodina, chváľ každý Hospodina,“ sa na niektorých hroboch zdvihla hlina a z jamy dôstojným krokom vyšli kostlivci. Bez slova sa vybrali na 

Hlavné námestie. V zadnej časti radnice v pivnici bola mučiareň a nad ňou býval kat. Bol to jeden z najkrutejších prešporských katov, ktorý si 

mučením vynútil priznanie aj od nevinných ľudí. A práve tucet kostlivcov z cintorína patril medzi nich. Kostlivci sa dostali ku katovmu domu  

a bez problémov pristúpili k jeho posteli. Kat tvrdo spal, pretože večer sa potúžil pálenkou, ktorá mu zastrela myseľ a vyvolala tuhý spánok. 

Peňazí na pálenku mal dosť, lebo za každé mučenie dostal štyri grajciare. Štvorica kostlivcov ho zdvihla z postele a ostatní spievali chorál, ktorý 

pripomínal bolestné kvílenie. Takto s ním prešli na Primaciálne námestie, kde bola studňa, ktorá hrala v programe mučenia svoju úlohu. Nad 

studňou bola na klade zavesená železná klietka. Kto sa nepriznal k zločinu, toho kat strčil do klietky a pomocou kladky ho spustil do vody. Voda 

chladila, telo tuhlo od zimy a trestaný sa okrem toho bál, že sa utopí, pokiaľ ho kat nechal ponoreného pridlho. Ak obžalovaný zakričal, že sa 

priznáva ku skutkom, ktoré mu obžaloba kladie za vinu, tak vytiahol klietku hore a toho, čo sa priznal, čakal trest – šibenica. Kostlivci otvorili 

klietku a stále spiaceho kata strčili dnu. Až keď ho spustili a jeho telo sa dotklo ľadovej vody, ozval sa zo studne krik. Kostlivci neodpovedali, 

klietku spúšťali hlbšie a hlbšie. Kat už bol vo vode až po ústa, kričal o milosť i o pomoc, ale nikto ho nepočúval. Kostlivci nemali v úmysle udržať 

kata pri živote. Ponorili ho celého aj so železnou klietkou a nechali ho utopiť sa. Potom sa pomaly a dôstojne vrátili do svojich hrobov na 

cintoríne. Nie je známe, čo sa po katovom zmiznutí v Prešporku odohrávalo. Na katovo miesto prišiel iný kat, studňu neskôr pri stavbe 

Primaciálneho paláca zahádzali hlinou. Dnes je studňa znova odkrytá a vraví sa, že pokiaľ do nej strčíte hlavu a započúvate sa, môžete počuť 

katove nadávky.  

(In: SZABÓ, Ivan. Prešporsko-bratislavské strašidlá. Bratislava: Perfekt, 2016.)  

 

* Klietka, ktorá sa spúšťala do studne, naozaj existovala a aj sa používala. Spúšťali v nej do studne napríklad nečestných pekárov, ktorí miešali 

do chleba rôzne lacnejšie ingrediencie, aby ušetrili na úkor občanov mesta. Toto bol trest, ktorý si mal pekár zapamätať navždy a neopakovať 

podobné podvádzanie (tak sa spomína v starých listinách mesta v zbierkach Starej radnice).   



HLAVNÉ 
NÁMESTIE 

Krivoprísažník – freska na Starej radnici 

V radničnej súdnej sieni odbavoval mestský súd 
svoje pravidelné stredajšie zasadnutie. Občania 
mesta prichádzali so sťažnosťami. Okolo poludnia 
vošla do siene prostá žena v smútočnom odeve   
s užialenou tvárou. Richtár ju vyzýva, aby 
rozpovedala, aká krivda sa jej stala. Žena sa 
upokojí a vraví: „Pred týždňom som si pochovala 
muža, ostala som sama so štyrmi malými deťmi. 
Myslela som si, že máme aspoň kúsok poľa, 
dorobíme si chleba. Najala som si rataja a vybrala 
som sa s ním orať. Prišli sme na roľu – a tam už 
cudzí rataji! Veľký sused si tam vykračoval a z role 
ma odháňal, lebo vraj nie je naša, ale patrí jemu.“ 
„Kto je ten človek, čo sa zmocnil tvojho poľa?“ 
spýtal sa richtár. „Sedí tu medzi vami na stolici 
prísažného,“ povedala žena s blčiacim zrakom a 
ukázala naňho rukou. Obžalovaný radný pán 
posmešne skrivil pery. Na tvári už postaršej, 
lemovanej dôstojnou bradou sa mu zjavil 
zhovievavý úsmev. Bol to vážený patricij, už po 
štvrtý raz zvolený za člena mestskej rady. Rozvážny  
a tvrdý ako z kovu. Vedelo sa o ňom, že má veľa 
viníc aj oráčin a majetok mu stále rastie pod 
rukami. Žeby sa ulakomil na vdovské pole? 



Richtár a prísažní nemohli veriť vlastným ušiam, no vyzvali obžalovaného, aby sa k tomu vyjadril. Radný pán vstal. V čiernom 

senátorskom talári a so zlatou reťazou na hrdle vyzeral úctyhodne a dôstojne a vraví: „Táto žena je naskrze neznalá veci. Pole, o ktorom 

hovorí, nebolo vlastníctvom jej muža, patrilo a patrí mne. Jej mužovi som ho dal iba do úžitku za to, že mi pred rokmi preukázal službu. 

Teraz, keď umrel, beriem si naspäť, čo je moje.“ „To vôbec nie je pravda, pán richtár!“ vykríkla žena. „Ľudia dosvedčia, že tú roľu 

obrábal aj otec môjho muža a pred tým otec jeho otca.“ Obžalovaný pán vytiahne dokument, ktorý svedčí, že pole odjakživa patrilo 

jemu. Richtár aj ostatní prísažní si ju dôkladne prezrú a potvrdia jej pravosť. Žena je obvinená z nactiutŕhania. Teraz je len na 

obžalovanom pánovi, či bude žiadať jej potrestanie. Hľadí na ňu zvysoka. „Ale veď to je neslýchané!“ vykríkla žena. „Nech radný pán 

odprisahá tu pred svätým krížom jej pravosť.  Ak bude ochotný zaťažiť si dušu krivou prísahou, tak ja sa potom zmierim so svojou 

biedou.“ Súd ho vyzýva na prísahu. Radný pán dôstojne prisahá, nech ho postihne spravodlivý trest, pokiaľ klame. Vtom sa dom 

zatriasol od neslýchaného rehotu a hvizdotu. Z čertovského brloha na Šlosbergu vyletela ohnivá guľa a sfrčala dole komínom do 

miestnosti súdu. Pred užasnutou mestskou radou stojí bratislavský čert a v širokom úsmeve zdraví obžalovaného, akoby boli starí dobrí 

známi. Ťapol ho pleci, cez hlavu mu prehodil svoju služobnú červenú mantilu, a so živým batohom na chrbte jediným skokom rozrazil 

zatvorený oblok. Od radosti z vzácnej koristi ťapol čiernou dlaňou po vonkajšom múre domu a s rehotom sa stratil z očí. Od tých čias 

preleteli veky, ale čertov obraz zostal neporušený a dodnes svieti ešte sviežimi odtieňmi nad starobylým portálom hneď vedľa 

trojdielneho obloka Starej radnice. 

(In: ĎURÍČKOVÁ, Mária. Prešporský zvon. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2011.) 

 

* Freska pochádza zo 17. storočia a je umiestnená hneď pri balkóniku, z ktorého sa verejne ohlasovali výroky súdu a taktiež iné 

dôležité oznamy. Mala teda náučný charakter. Upozorňovala občanov mesta, aby vždy vypovedali pred súdom jedine pravdu, inak ich 

zastihne trest.  

* V 17. storočí naozaj dochádza k zmenám vo výkone spravodlivosti a po prvýkrát sa stali prípady, keď sa obyčajní poddaní domohli 

spravodlivosti pred súdom aj v prípadoch, keď čelili svojim pánom. (Kauza z osady pod Devínom, kde sa poddaní vzbúrili proti svojmu 

nespravodlivému pánovi: v roku 1616 vyšetrovala mestská rada i kráľovský súd vzburu poddaných z Devína a Rače, ktorí sa postavili 

proti krutému zemepánovi Jánovi Keglevičovi.) 



Burg – strašidelný dom

Ľudia vždy odvracali hlavu od jedného domu na prešporskom 
Hlavnom námestí. Tomu domu sa hovorilo „Burg“, čiže veža.  
V stredoveku to bol jeden z najvyšších domov v meste. 
Výškou konkuroval aj oproti stojacej radnici. Preto „Burg“.  
V tom dome strašilo a každý chcel mať od strašidiel pokoj. 
Svedectiev o strašení v dome na štvrtom poschodí bolo dosť. 
Jeden francúzsky vojak, ktorý sa ubytoval v dome na štvrtom 
poschodí v čase, keď napoleonské vojská dobiedzali do 
mesta, tvrdil, že sa mu o polnoci zjavilo v izbe dvanásť starcov, 
ktorí ho chceli pripraviť o život. „Nemať šabľu, bolo by dávno 
po mne,“ tvrdil vojak veliteľovi a ukazoval mu dosekaný 
nábytok a steny ako dôkaz toho, že sa musel brániť proti 
nočným prízrakom. Podobnú skúsenosť mal aj krajčír, ktorý 
prišiel z Viedne ponúkať svoje služby. Ten zase hovoril, že mu 
do izby o polnoci vkročil hrôzostrašne vyzerajúci starec 
a gánil na neho, potom sa až do brieždenia prechádzal po izbe 
s pergamenom v rukách. Tretie svedectvo o hrozných 
starcoch vydala slúžka, ktorá po celom dome zháňala 
pahrebu. Nikde nič, tak sa napokon vybrala aj na štvrté 
poschodie.  Tam našla v kozube žeravé uhlíky. Nabrala ich do 
hrnca, no keď chcela odísť, postavila sa proti nej skupina 
šedivých dlhovlasých starcov. „Nesmieš prezradiť, že si nás 
videla, lebo bude s tebou zle,“ vyhrážal sa jej ten s najdlhšou 
bradou. Ráno, keď sa zobudila, našla v kozube namiesto 
uhlíkov zlaté dukáty, aby odčinili jej strach. Až po veľmi dlhom 
čase vyšla najavo pravda o strašidelných starcoch. Všetko sa 
odohralo v čase, keď nepriateľské hordy chceli dobyť 
Prešporok a vyrabovať ho.  Vtedy sa zišli v Burgu ctihodní 
predstavitelia mesta a radili sa, že nepriateľa obmäkčia 
bohatými darmi a tým ho primäjú, aby mesto obišiel. Na vozy 
naložili zlato, striebro, kožušiny a vybrali sa do nepriateľského 
tábora. Dúfali v dohodu.  

 



No veľmi sa mýlili. Vojaci ich pochytali, mučili a napokon zabili. Korisť si rozdelili. Od tých čias sa v Burgu v okne na štvrtom poschodí v noci 

svietilo a ozývalo sa rinčanie zbraní a nárek starcov. Ľudia si to vysvetľovali tak, že sa ctihodní otcovia mesta rozprávajú o tom, čo mali urobiť, 

aby sa nestali obeťami neľútostnej hordy. Burg spustol a ožíval len v noci. Napokon sa mesto rozhodlo Burg zbúrať, a tým sa zbaviť nočných 

prízrakov. Stalo sa tak v roku 1883. V tom istom roku postavil František Panlugay na tom istom mieste vysoký dom, ktorý tam stojí dodnes.  

(In: SZABÓ, Ivan. Prešporsko-bratislavské strašidlá. Bratislava: Perfekt, 2016.)  

 

* Pokiaľ by sme chceli zhruba datovať čas deja príbehu o ctihodných predstaviteľoch mesta, ktorí zasadali v Burgu, datovali by sme ho do 

trinásteho storočia, kedy tu mestskí predstavitelia skutočne zasadali. Bolo to v časoch ešte pred rokom 1291 – čiže pred časom, kedy dostalo 

mesto oficiálne privilégiá slobodného kráľovského mesta. Neskôr mesto odkúpilo veľký obytný dom s vežou od nemeckej rodiny Jakubovcov, 

ktorí sa stali aj prvými richtármi mesta a z ich domu sa neskôr stala radnica. Za hordy nepriateľov teda zasa môžeme pokladať  Tatárov,  

z ktorých museli mať ľudia nevýslovný strach. Vedeli, že proti obrovskej presile nemajú šancu a o ich krutosti sa šírili strašidelné príbehy.  

* Napoleonský vojak sa tu v roku 1809 skutočne mohol ubytovať. A nielen jeden. V tom čase bol Burg opustený, a teda prístupný napríklad aj 

ako dočasné ubytovanie pre zranených vojakov, ktorí tu po útoku zostali. Mesto bolo voči nim totiž veľmi zhovievavé napriek tomu, že to boli 

nepriatelia a zaútočili na naše mesto napriek Bratislavskému mieru z roku 1804. Na námestí donedávna stála aj symbolická socha 

napoleonského vojaka. Dajme tomu, že to bol vojak, ku ktorému sa viaže istá bratislavská povera, a to o vojakovi, ktorý sa tu zamiloval a svojej 

milenke vyzradil tajomstvo prípravy šampanského. Toto je povera, ktorá sa viaže k vôbec druhej výrobe šumivého vína na svete, a to nášmu 

Hubertovi. Predtým sa vyrábalo len vo Francúzsku v oblasti Champagne.  



FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE 
 Dom husitov  (dom č. 3) – (povera) 

O takzvanom husitskom dome sa hovorilo, že sa v jeho klenutých 
pivniciach odohrávali bohoslužby husitov, ktorí ušli pred 
prenasledovaním z Čiech do Prešporka. Ani tu však neboli celkom 
v bezpečí pred prenasledovaním, preto držali svoje stretnutia  
v tajnosti. Nakoniec boli ich zhromaždenia predsa len vyzradené. 
Dlho tradovaná povera hovorí to tom, že ich prenasledovatelia 
prekopali tajnú chodbu od františkánskeho kostola do pivnice 
husitského domu a povraždili všetkých, čo prišli na bohoslužby. 
Predtým ešte stihli vyzradiť plány na dobytie mesta. Husiti 
obliehali okolie, dobyli dokonca aj neďalekú Trnavu a Stupavu. 
Plány a stratégie husitov tu boli teda násilne odhalené a Prešporok 
nikdy nedobyli. Dva kalichy, ktoré sa nachádzajú na dvoch stĺpoch 
lodžie vo dvore, sú údajne pamiatkou na husitov.  

* V archíve mesta sa zachoval zápis o vypočúvaní svedkov 
ohľadom okolností husitského sprisahania. Vedelo sa o tom, že 
priamo v meste majú viacerých prívržencov a tajných agentov. 
Kľúčom k odhaleniu sprisahania bola výpoveď istého Martina 
Padera, ktorý bol v službách Kunca Prewera. Priznal sa, že robil 
spojku medzi veliteľom trnavskej husitskej posádky  
a organizátormi sprisahania v Prešporku (100 ozbrojených mužov  
v Prešporku čakalo na pokyny). Po uplatnení útrpného práva, čiže 
mučenia, sa predstavitelia mesta dozvedajú od K. Prewera o liste 
ktorý mal odovzdať husitskému rytierovi v dome č. 3 a o pláne 
obsadiť o polnoci 27. novembra 1432 Laurinskú bránu  
a vpustiť do mesta husitské oddiely zo Stupavy,  Trnavy  
a Rakúska.  



MICHALSKÁ 
BRÁNA 

Čierna pani na Michalskej veži 

Neradno vraj bolo chodiť po Michalskej 
veži hodinu pred polnocou, lebo vtedy sa 
tam zjavovala Čierna pani. Od päty po 
hlavu v čiernom oblečení, iba bledá tvár jej 
presvitala spod závoja. Nečujne kráča pani 
po schodoch, vyjde až hore na krancel 
(balkón okolo veže), obíde ho dookola a 
dlho sa díva pálčivým pohľadom kamsi  
k Suchému mýtu. Potom sa zvrtne, znova 
obíde krancel, zostúpi na schody a nečujne 
sa po údere dvanástej hodiny stratí.  
A beda tomu, kto by jej prišiel do cesty! 
Čiernym pohľadom ho primrazí, bledým 
ukazovákom doňho ďubne a tým jediným 
ďubnutím zvalí k zemi, aj keby to bol chlap 
ako hora. Môže mať šťastie, ak sa z toho 
vylíže, lebo poväčšinou ostane ležať a už sa 
nikdy nezdvihne. Preto vežníci  
a strážcovia neradi chodili v tú hodinu po 
veži, a ak, tak jedine s lampášom v ruke, 
aby Čiernu paniu včas zočili a z cesty sa jej 
vyhli. Povesť hovorí, že kedysi dávno 
nebola vraj Čierna pani čiernou a mala 
svoje ľudské meno – Uršuľa. Kým ešte 
bývala v dome svojho otca,  

 

 



pekárskeho majstra, kamarátila sa s Agátou, inou pekárskou dcérou. Ani raz spolu nevymeškali veselý sprievod, keď sa prenášala cechová truhla 

z domu odstupujúceho cechmajstra do domu novozvoleného. Na vrchole leta tancovali na Hlavnom rínku okolo svätojánskej vatry. Rovnaké šaty 

nosievali, z rovnakých vecí sa tešievali. Dokonca ešte aj sny mali rovnaké: obidvom sa plietol do snov ten istý plavovlasý pekár. Hoci bola Uršuľa 

na pohľad krajšia ako Agáta a dokonca aj bohatšia, on sa vybral predsa len na pytačky k Agátiným rodičom. Oni sa potešili, dokonca ho zobrali za 

prístavka, lebo nemali syna. Ako mala Uršuľa predtým Agátu rada, tak teraz ju znenávidela. Závisť a nenávisť jej zhrýzali srdce ako jedovatý had, 

celú ju prenikli jedom. Uršuľa sa radí s mamou, čo má robiť, aby sa zbavila svojej trýzne. „Modli sa k Bohu,“ jej najprv radí, čo na chvíľu pomáha. 

No stačí jej zočiť na ulici Agátu šťastnú, veselú a k tomu už s druhým dieťaťom v náručí, premkne ju závisť od piat až po korienky vlasov.  Neje a 

nespí, očividne sa zhrýza. Prosí matku ešte o pomoc a radu, tá jej len tak povie, aby ju upokojila: „Čože ti už poradím...veď ktovie, či tamtej osobe 

sám zlý nepomáha! Či to ona s jeho pomocou neuvalila na teba túto hrozbu!“ Z neuvážených slov vyklíčil hrozný čin. Uršuľa vzala brko a napísala 

udanie mestskému súdu o tom, ako sa pekárka Agáta spolčila so zlým, telesne s ním obcuje a na dobrých ľudí nešťastie privoláva... V tých časoch 

zúrili v Európe čarodejnícke procesy.  Keď richtár dostane do rúk udanie, tak skonštatuje, že aspoň už nikto nebude môcť povedať, že zaostávame 

za svetom. Odviedli Agátu do väzenia. Kat ju podrobil tortúre a ona v strašných mukách všetko prisvedčila: naozaj vraj mala za milenca čerta, s 

jeho pomocou uvalila na istú ženu ťažkú chorobu a dva razy vraj privolala na vinice búrku s krupobitím. Agátu odsúdili na smrť upálením. Ide si 

ona svoju poslednú cestu. Chlap v červenej kukle ju vedie úzkym priechodom Michalskej brány a po padacom moste na blízke popravisko. A 

hore na veži, na krancli stojí Uršuľa – celý dukát dala vežovníkovi za to miesto. Hľadí žeravými očami na ohnivé jazyky objímajúce Agátino telo v 

mukách. Vzbĺkla po roky ukladaná nenávisť, vyšľahujú ohnivé jazyky až povyše hlavy, zvíja sa jedovatý had v smrteľnom kŕči. Dohorela hranica, 

ľudia sa porozchádzali, len Uršuľa ešte stále stojí na veži a nevie sa nasýtiť toho blaženého pokoja v sebe. O niekoľko dní ju prišla navštíviť 

matka. Našla ju bledú, takmer priesvitnú. Zostala v nej len prázdnota, akoby zvnútra celá vyhorela. Ostala z nej len škrupinka. Vyzerá to tak, že 

keď už Agáta nežije, ani ona nemá prečo žiť. Pominula sa Uršuľa skôr ako dozreli vinohrady. Jej duša však pokoja nenašla a vracia stále sa na vežu.  

(In: ĎURÍČKOVÁ, Mária. Prešporský zvon. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2011.) 

 

* Svätá inkvizícia dorazila do Bratislavy trošku oneskorene začiatkom 17. storočia, konkrétne v roku 1602. Povesť sa viaže k skutočnej Agáte 

Tóthovej, ktorá bola vôbec prvou obeťou honu na čarodejnice u nás. Celý proces a jej vypočúvanie popri mučení zaznamenávala mestská polícia. 

Zápis prípadu Agáta leží dodnes v radnici a svojím rozsiahlym obsahom by to mohol byť plnohodnotný román. Agátu nám pripomína aj súčasná 

socha čarodejnice tesne nad kostolíkom sv. Mikuláša pod hradom. Podľa Knihy priznaní slobodného kráľovského mesta Bratislavy bolo od roku 

1602 vynesených približne za 150 rokov asi 400 rozsudkov za bosoráctvo. Hrdelné tresty za čarodejníctvo sa skončili až za panovania kráľovnej 

Márie Terézie. 

* V povesti sa spomína úzky priechod Michalskej brány, kadiaľ odsúdenú vedie kat. Táto úzka ulička naozaj špeciálne vznikla pre kata  

a odsúdených. Ľudia nechceli skrížiť cestu katovi. Boli poverčiví a nechceli mať s katom nič spoločné. Dodnes sa povráva, že keď uličkou   kráčate, 

máte aspoň zadržať dych z úcty k popraveným.  



MICHALSKÁ ULICA – NAPOLEONSKÉ 
GULE 

* Údernou silou napoleonských vojsk bolo práve delostrelectvo. 

Mesto sa odmietlo vzdať, a preto sa ocitlo pod paľbou 

napoleonských diel.  Francúzi v dňoch 26. - 28. júna 1809 

nepretržite ostreľovali mesto. Vypálili naň okolo 4 000 striel, ktoré 

si vyžiadali obete na životoch a spôsobili materiálne škody vo 

výške milión zlatých. Bratislava sa napriek tomu nevzdala. O jej 

osude bolo rozhodnuté až po Napoleonových víťazstvách pri 

Wagrame a Znojme. Na základe prímeria sa Bratislava 14. júla stala 

súčasťou francúzskej demarkačnej línie a štyri mesiace musela 

znášať nepriateľskú okupáciu. 

* Na obrázku vidíme náčrt situácie počas obliehania Bratislavy. 

Vidieť tu dráhu streľby Napoleonových kanónov, ako z Petržalky 

ponad dnešný Sad Janka Kráľa pália do mestských ulíc. Čiernou 

farbou sú vyznačené obranné valy nepriateľských vojsk.  

V meste si dodnes môžeme všimnúť množstvo napoleonských gúľ. 

Na Michalskej ulici si však môžete všimnúť aj také, ktoré 

z balistického hľadiska nemajú zmysel. Jednoducho nemali ako 

doletieť. Povery vravia o šetrnosti obyvateľov mesta. Mestská rada 

totiž rozhodla o tom, že majitelia domov poškodených 

ostreľovaním, nebudú musieť platiť dane za nehnuteľnosť. 

Obyvatelia si teda sami od seba hľadali takéto gule, ktorých bolo  

v okolí neúrekom a sami si ich vsádzali do fasád svojich domov. 

Povera svedčí o vynaliezavosti občanov a potrebe šetriť všade, kde 

sa dalo v ťažkých časoch, keďže francúzske vojská nás vyrabovali aj 

zo zásob. Armáda mala obrovskú spotrebu hlavne chleba, mäsa, ale 

aj vína či piva (v Bratislave vojsko oslavovalo dokonca aj 

Napoleonove 40. narodeniny). Guľu, ktorá nemala ako  

doletieť, hľadajte nad freskou sv. Martina na Michalskej ulici č. 6. 

 

 



KOSTOL  KLARISIEK 
Povesť o veži 

Takmer 500 rokov žila v Bratislave ženská rehoľa svätej 

Kláry. Kráľ Ondrej III. im dal postaviť ušľachtilý kostol  

a kláštor s dvorom, ktorý bol zdobený oblúkmi  

a kvetmi, a preto si vyslúžil prezývku „rajský dvor“. Sestry 

klarisky pochádzali zo vznešených šľachtických rodín,  

a tak boli zvyknuté na pohodlie a pokoj potrebný  

k bohumilým záľubám. Zbožne a užitočne trávili svoj život 

vznešené rehoľnice. Aj by boli so všetkým spokojné, keby 

ich do istého času čosi neškrelo. Mnísi rehole sv. Františka si 

postavili na kostole vežu, a to takú krásnu, že krajšiu si len 

ťažko predstaviť. A klariský kostol zostal bez veže! Ako to 

už nemá zhrýzať vznešené klarisky, ktoré si zvykli vo 

všetkom na prvenstvo! A tak okolo roku 1400 dostali 

klarisky vežu, a veru nie hocijakú, ale priam jedinečnú.  

O vzniku veže žije medzi bratislavskými starousadlíkmi 

takáto povesť: Rytier Kristián bol zbožný mladý muž  

a pravidelne chodieval na omšu do klariského kostola. 

Hlavne odvtedy, čo uvidel medzi mníškami sestru Matildu. 

Meno vymámil od sestry vrátničky za strieborný toliar. Tie 

zamatovo hnedé oči okradli Kristiána o spánok. Dlho 

bojoval sám so sebou, no márne. Napokon sa rozhodol, že 

požiada o rozhovor abatišu kláštora. Abatiša Mária 

Emerencia de Gyarmath ho prijala. Hneď prvým pohľadom 

zaznamenala jeho mladosť i mužný zjav  prepychu 

rytierskeho odevu, ktorý ju napĺňal čudnou nepriazňou. 

Kristiánov hlas sa lámal v rozpakoch, keď začal   



hovoriť o trýzni svojho srdca. „Neopovážil by som sa vysloviť svoju žiadosť,“ dodával svoje vysvetlenie, „keby som nevedel, že sestra Matilda 

neskladala ešte rehoľný sľub.“ Mária Emerencia si spomenula, že podobný oheň raz aj jej spaľoval dušu. Bol to však zahanbujúci plameň, ktorý 

neslúžil ku cti jej urodzenému pôvodu. Vanitas vanitatum, všetko je márnosť, len sláva Boha nášho trvá naveky. Kristián pokračuje „...nebola by mi 

priťažká nijaká obeť, ctihodná matka predstavená, splnil by som akúkoľvek vašu podmienku.“ Abatišu nedojímala Kristiánova vrúcnosť, no zaujali 

ju jeho posledné slová. „Akúkoľvek?“ zopakovala skúmavo a hľadela cez oblok na vežu františkánskeho kostola. Dohodnú sa, že ak postaví na ich 

kostole vežu, ktorá by sa tamtej nielenže vyrovnala, ale by ju ešte aj predstihla krásou a originalitou, tak potom sa zaň prihovorí u sestry Matildy. 

Kristián má plnú dušu nádeje a rýchlo sa pustí do práce. Neprešlo veľa času a na klariskom kostole, v západnom rohu kostolnej lode, začala 

vyrastať veža. Miestni majstri murári sa divili, čo to bude len za vežu, keď pre ňu ani nevykopali žiadne základy. Škrelo ich, že rytier Kristián zveril 

stavbu veže nie domácim, ale cudzím, talianskym staviteľom. Tak sa jej aspoň nežičlivo vysmievali, že ju lepia na bočný chrámový múr akoby to 

bolo lastovičie hniezdo, alebo že keď zafúka vietor, scupne. Sestry sa za stavbu modlili. Len Matilda sa nemodlila, len začudovaným pohľadom 

obdivovala rastúcu vežu a ešte začudovanejším mladého rytiera, ktorý zakaždým stál nablízku, akoby práve na ňu čakal a vždy ju úctivo 

pozdravoval priložením ruky na čelo. Večer ju trýznil pocit viny a vrúcne sa modlila, ale od rána už nevedela myslieť na nič iné, len či ten rytier 

zasa príde a či ju zasa tak úctivo pozdraví, akoby ani nebola obyčajná zemianska dcéra, ale prinajmenšom kontesa z kniežacieho paláca. Jedného 

dňa si ju dala zavolať matka predstavená. Vie presne čo ju od istého času znepokojuje. Káže jej modliť sa k ich patrónke svätej Kláre, aby jej vrátila 

pokoj a oznamuje jej, že o týždeň skladá rehoľný sľub. „Po zložení sľubu ťa premiestnime do iného kláštora našej rehole, pretože tu je tvoja duša 

vystavená veľkému pokušeniu.“ Hlas Márie Emerencie znel tvrdo a víťazne. Matilde navreli oči slzami. „Za tieto slzy, ktoré prezrádzajú svetskú 

ľútosť, ti ukladám prísny trojdenný pôst a zakazujem ti vychádzať z kláštora!“ Keď odstránili poslednú dosku z lešenia, ľudia až zatajili dych. Na 

šikmých oporných pilieroch stála päťboká veža so štíhlym telom, vyzdobená krehkými ihlanmi fiál a chrličmi v podobe zvieracích hláv. Všetkým 

bolo jasné, že sa jedná o jedinečné dielo. Kristián sa hlásil u matky predstavenej. Tá uznáva, že veža ktorú postavil na ich chrám, svojou 

dôstojnosťou oslávi veľkosť i dobrotu nášho Pána, ba v nemalej miere preslávi aj toto mesto na Dunaji. Uznala aj, že by si zaslúžil svoju odmenu, no 

s predstieranou ľútosťou mu oznamuje že Matilda nechce opustiť kláštor a nemieni sa vrátiť do svetského života plného márnosti. Kristián prosí 

ctihodnú matku, aby dala zavolať sestru Matildu, aby to počul z jej vlastných úst. Tá však prísne odmieta s vysvetlením, že po zložení rehoľného 

sľubu jej dali nové meno a presťahovali do iného kláštora. Rytier bledne od zlosti. Už mu je jasné, že ho abatiša oklamala a zneužila. Stratila sa mu 

už aj posledná stopa – jej meno, preto už neprosí, ale zúrivo kričí: „Pre päť rán Kristových, povedz mi ako sa volá!“ Dostáva len pohŕdavú odpoveď, 

že mu ku cti nesvedčí, keď sa takto nedôstojne dožaduje lásky, ktorá mu nebola dopriata. Matilde jej rodičia už pri narodení určili iného ženícha,  

a to Ježiša Krista. Rytier na to horko povedal, že ho od prvej chvíle klamala, a to zas neslúži ku cti jej. Napokon sa mladý Kristián pobral kamsi do 

sveta a bol nútený zabudnúť na bôľ duše.  

(In: ĎURÍČKOVÁ, Mária. Prešporský zvon. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2011.) 

* Najhodnotnejšou časťou kostola je dodnes skutočne jeho veža. Nebola postavená od základov, ale nadstavali ju na spevnené piliere 

juhozápadného nárožia chrámovej lode. Nielen svojím tvarom v podobe päťbokého hranola, ale aj výtvarným stvárnením predstavuje 

klenot gotického slohu u nás.  



DÓM SV. MARTINA 
Odtlačok ruky neodbytného ducha 

Regina z Hallstadtu sa presťahovala do Prešporku slúžiť 
bohatej rodine Pavla Pálfiho. Nasťahovala sa do malej 
izbietky za kuchyňou v paláci na Zámočníckej ulici. Práca 
sa jej páčila, no jedna noc ju zaskočila. V noci sa zobudila 
a začula, ako jej niekto zaklopal na peľasť postele. 
Otvorila oči a uvidela ducha priesvitného ako para nad 
hrncom. Duch na Reginu pozrel, nepreriekol ani slovo  
a krátko po polnoci zmizol nevedno kam. Nočné zjavenie 
sa vracalo každú noc. Regina sa rozhodla, že sa  
s nočnými skúsenosťami zdôverí nejakému mníchovi  
z františkánskeho kláštora. Vypočul si ju mních Benedikt  
a poradil jej: „Ak sa duch zjaví znova, tak mu povedz tieto 
slová: Každý duch chváli Hospodina.“ Regina poslúchla 
mníchovu radu a prvýkrát sa jej tak podarilo naviazať 
kontakt s duchom. Duch jej odpovedal: „Aj ja ho chválim.“ 
Regina sa osmelila a pýta sa priamo: „Povedz, čo odo mňa 
chceš?“ Duch jej prezradil že sa volá Johann Klement 
Zwespenbauer, bol richtárom v Zuckermandli  
a pred pol rokom zomrel. Žil v hriechu. Vraj aj zabil 
akéhosi pocestného, bral úplatky a vymáhal od 
obyvateľov štvrte veľké poplatky. Pred smrťou sa 
nevyspovedal a tieto hriechy ho ťažia. Chcel by sa z nich 
vykúpiť. Ak sa tak nestane, bude do konca sveta blúdiť po 
Prešporku. „A čo s tým mám ja?“ chce vedieť Regina  
a duch povedal: „Ty si čistá duša, si panna a potrebujem, 
aby si zašla za mojou manželkou a vypýtala si od nej 
dvesto zlatých.  

 



Tie peniaze som nečestne získal od istého kupca. Chcem, aby si za tieto peniaze nechala u rezbára zhotoviť sošku Matky Božej aj  

s Kristom sňatým z kríža. Sošku potom odnesieš do Dómu a položíš na mariánsky oltár. Tým by som odčinil svoje hriechy na tomto svete  

a mohol by som už na druhom svete odpočívať v pokoji.“ Lenže Regina odporovala. Nevedela si predstaviť, že by jej manželka zosnulého 

richtára len tak dala 200 zlatých. „Dokiaľ neučiníš, o čo ťa žiadam, nedám ti pokoj a budem ťa prenasledovať všade vo svete, kde sa len 

pohneš,“ vyhrážal sa jej duch. Samozrejme, richtárova vdova reagovala krikom a osočovaním. Vraj čo si vymýšľa, prečo straší ľudí a ona  

o nijakých manželových peniazoch nevie. V noci to Regina povedala duchovi a dodala, že manželka potrebuje nejaký dôkaz, že si 

nevymýšľa. Bolo vidieť, že duch je nahnevaný. Položil ruku na drevenú hradu a o chvíľu bolo cítiť v miestnosti vôňu spáleného dreva. Na 

dreve sa zjavila odtlačená ruka ducha. V tú noc nevyčíňal iba v Regininej izbe. Na prvom poschodí sa rozsvietili lustre a bol 

porozhadzovaný nábytok, čo bolo divné, lebo kľúče mal iba Reginin strýko, ktorý v dome slúžil už oveľa dlhšie. Regina sa na to od ducha 

dozvedela, že grófov otec v ten deň opúšťal očistec, tak si spravili na oslavu menšiu zábavu. Divné okolnosti však už začali zaujímať aj 

samotného grófa. Keď mu Regina všetko porozprávala a ukázala odtlačok duchovej ruky, rozhodol sa, že dá sám vyhotoviť sochu 

Bohorodičky. To ducha najprv nahnevalo, ale nakoniec pristal. Duch si nakoniec aj sám vybral lipu, z ktorej mal slávny sochár vystrúhať 

sochu. Hotovú sochu v sprievode viacerých kňazov a biskupa slávnostne položili na oltár. Po celom meste vyzváňali zvony. Duch bol 

spokojný a zjavil sa už iba poslednýkrát, a to v podobe holubice, ktorá letí do neba.  

(In: SZABÓ, Ivan. Prešporsko-bratislavské strašidlá. Bratislava: Perfekt, 2016.)  

 

* V tomto prípade sa síce jedná aj o povesť, no je to aj skutočná výpoveď veľmi dôkladne zaznamenaná dobovými vyšetrovateľmi. 

Pálfiovci boli veľmi bohatí, a tak nechali všetky Reginine svedectvá zapísať do posledného detailu. Podľa nich od pondelka 24. júna 1641 

do nedele 29. júna 1642 sa jej spolu stokrát zjavil duch. Isto boli aj na udalosti celkom hrdí, čo potvrdzuje ich dar pre Dóm. Pietu vytvoril 

sochár Juraj Scheibele v roku 1642 a dodnes je ju možné uvidieť ako súčasť novogotického oltára Sedembolestnej Panny Márie (samotný 

oltár je dnes už novší z roku 1911). V Dóme sv. Martina je možné taktiež uvidieť aj samotný odtlačok ruky, ktorý je súčasťou spoplatnenej 

stálej expozície kostola.  



KEGLEVIČOV PALÁC – PANSKÁ ULICA 
Zamilovaný Beethoven 

Mladý, 26-ročný Ludwig van Beethoven navštívil Bratislavu 23. 11. 1796. Bol hosťom 

rodiny Keglevičovcov, ktorí majú palác na Panskej ulici číslo 27. V paláci na Panskej 

ulici bol Beethoven aj ubytovaný. Nebolo to však jediný raz, čo navštívil naše mesto. 

Mal tu totiž aj známeho kamaráta, tiež hudobného skladateľa – bratislavského 

rodáka, Jána Nepomuka Hummela. Pobyt zo zimy 1796 bol však zrejme zlomový, 

keďže z tohto obdobia má svoje najviac precítené klavírne skladby. Odborníci na 

jeho tvorbu tvrdia, že sú plné akéhosi nežného citu, ktorý v Ludwigovej neskoršej 

tvorbe už nie je prítomný – svedčí o tom jeho sonáta pre klavír Es dur op. 7, ktorú 

zložil a takisto aj venoval mladej Babette. Medzi ľuďmi  sa začala šíriť 

povera/klebeta, že mladý Beethoven je isto zamilovaný do mladej dcéry grófa 

Kegleviča. Sonáta dostala rýchlo označenie „Zaľúbená“.  Mladá grófka mala v tom 

čase len 17 rokov. Bola jeho súkromnou žiačkou. Pred jeho návštevou Bratislavy ho 

Babetta navštevovala vo Viedni. Bola jeho žiačkou od 13 rokov a podľa svedectiev 

súčasníkov bola výnimočne talentovaná. Ich vzťah musel byť mimoriadne vrúcny. 

Zrejme aj preto Ludwig bez váhania prijal pozvanie do nášho mesta, aby bol  

v blízkosti svojej múzy. Na skicu spomínanej sonáty Beethoven narýchlo načarbal: 

„Napísané a venované Babette Keglevičovej ako spomienka na pobyt v Prešporku.“ 

Skladateľova múza sa nakoniec vydala, tak ako to bolo vopred dohodnuté, za princa 

Innocenza Odescalchiho. Mala s ním 6 detí a zomrela mladá, len 33-ročná.  

* V čase, kedy bol Beethoven ubytovaný v Bratislave, sa práve konal uhorský snem, 

významná politická udalosť z hľadiska fungovania monarchie. Mesto bolo plné 

šľachticov a zrejme aj preto ho pozval k sebe „na parádu“ gróf Keglevič.  



RYBNÉ NÁMESTIE – MOROVÝ STĹP 
Morové hrôzy 

Hlásnik Matyáš mal za sebou toľko rokov služby, že svoje remeslo poznal ako vlastnú 
päsť. Po zotmení sa poprechádzal po uličkách okolo Hlavného námestia a hlásil, koľko 
je hodín. Keď mesto úplne utíchlo, ba aj tí, ktorých „Zvon lumpov“ poslal domov 
vyspávať vypité pivo či víno, vyštveral sa Matyáš na Michalskú vežu. Jednej noci sa  
v hmle pod vežou zjavili dve postavy: jedna bola celá čierna a druhá pripomínajúca 
kostlivca niesla na pleciach kosu. Hlásnik Matyáš sa naklonil cez zábradlie okolo veže 
snažiac sa zachytiť aspoň niečo z rozhovoru tajomných postáv. „Kde začneme?“ spýtala 
sa postava s kosou. „To je jedno,“ povedala postava v čiernom. „A kedy začneme?“ 
znela ďalšia otázka kostlivca. „Čo najskôr!“ znela odpoveď. Hlásnik začul hrozný zvuk 
brúsenia kosy, pri ktorom ho mrazilo. Ihneď ráno sa vybral na magistrát do kancelárie 
richtára. „Do mesta sa rúti veľké nebezpečenstvo, príde mor!“ Richtár sa ani 
nespytoval, odkiaľ to hlásnik vie a zavolal drábov, ktorí Matyáša zatvorili za šírenie 
poplašnej správy. Za dva dni prišiel na magistrát aj kúpeľník, ktorý tvrdil, že na tele 
istého študenta objavil morové škvrny. Ale aj kúpeľník skončil vo väzení za ten istý 
trestný čin. Hlásenie na cisársko-kráľovský dvor do Viedne tvrdilo, že ide  
o nepodložené chýry. Lenže Viedeň sa chcela presvedčiť, či v Prešporku skutočne 
začína vyčíňať morová epidémia, alebo nie. Poslala odborníkov a výsledok 
vyšetrovania znel: v Prešporku prepukla morová epidémia. Boj proti nej sa začal 
uzatvorením mestských brán a zákazom nevpustiť nikoho do mesta, nikomu neumožniť 
z mesta odísť. Lekár, felčiar a kúpeľník potom chodili dom od domu  
a podozrivých na mor dávali do lazaretu. K trojici pribudli štyria nosiči mŕtvol, ktorí 
pálili šatstvo, posteľnú bielizeň a veci nakazených. Na domoch, kde sa vyskytla nákaza, 
vyvesili biely kríž a ich obyvatelia sa podrobili karanténe. Mesto sa ocitlo  
v kríze. Remeselníci nemali kde predávať svoj tovar, vinohradníci mali zakázané ísť do 
vinohradov a obchodníci nesmeli predávať pivo ani víno. Jediné remeslo, ktoré  
v meste prekvitalo, bolo hrobárstvo.  



Mestská rada dala k dispozícii voz so štyrmi koňmi a dvoma paholkami, ktorí pomáhali pri odvoze mŕtvol a pri kopaní jám na cintorínoch. Mŕtvoly 

pochovávali na mnohých prešporských cintorínoch, napríklad na Cintoríne svätého Jána. Dva roky trvalo besnenie epidémie. Viacerí tvrdili, že v 

morových časoch sa na oblohe zjavovali máry, že v ovzduší bolo cítiť jedovatý dych anjela smrti a vraj viaceré zvony stratili svoj zvuk.  

(In: SZABÓ, Ivan. Prešporsko-bratislavské strašidlá. Bratislava: Perfekt, 2016.)  

 

* Cintorín sv. Jána sa nachádzal tam, kde je dnešné Kollárovo námestie. Presnejšie v miestach, kde stojí Chemicko-technologická fakulta.  

* Morová epidémia, ktorá sa začala v roku 1712, bola jednou z posledných. Jej posledná obeť je zo 7. 1. 1714.  Spolu si vyžiadala 3 860 obetí  

a ďalších 1 560 ľudí sa nakazilo. Mor si bral najmä chudobnejších, keďže pre majetnejších bolo ľahšie izolovať sa v rôznych palácoch v meste,  

i za mestom.  

* V roku 1712 mestská rada skutočne odmietala uveriť, že mor do Bratislavy naozaj došiel a pred obyvateľmi ho tajila. Pre mesto samozrejme 

predstavoval aj ekonomickú katastrofu. V tých časoch sa mor už dávno nechápal ako boží trest. Obyvateľstvo už nebolo také poverčivé. Keď však 

moru podľahol aj mestský lekár, mesto definitívne uzavreli. Nikto nesmel dnu ani von, takisto sa uzavrela cesta medzi Bratislavou  

a Viedňou. 

* Na obrázku vyššie vidieť reliéf na Morovom stĺpe nachádzajúcom sa na Rybnom námestí. Stĺp je z roku 1713 postavený z verejnej zbierky. 

Vznikol teda ešte počas trvania epidémie. Jedná sa teda o prosebný stĺp, to znamená, že prosí Boha, aby sa epidémia skončila (napriek tomu, že 

ľudia už neboli takí poverčiví, stále však boli veriaci). Na reliéfe vidíme „paholkov“ pochovávajúcich mŕtveho.  

* Zvon lumpov, spomínaný v povesti, bol zvonom františkánskeho rádu, ktorý hlásal nočný pokoj. Po jeho zazvonení sa museli zavrieť všetky 

vinárne a pivárne. Malo sa tak zamedziť nočným výtržnostiam.  

 

Pripravujeme pre Vás ďalšie virtuálne 

prehliadky. Sledujte nás aj ďalej   


