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ZACHOVANÉ RENESANČNÉ SEPULKRÁLIE V KOŠICIACH. ICH TYPOLÓGIA 

A PREPOJENIE V RÁMCI RODINNÝCH VZŤAHOV 

 

Magdaléna MARJAKOVÁ 

 

 

 Predmetom typologickej  analýzy sú v tomto príspevku renesančné figurálne i znakové 

sepulkrálie, v súčasnosti umiestnené na významných sakrálnych stavbách mesta Košice, 

Kaplnke sv. Michala a Urbanovej veži. Táto zbierka tvorí popri zbierkach v Levoči a 

v Bratislave jeden z najväčších lapidárnych súborov na Slovensku. Súbor sepulkrálnych 

pamiatok mesta Košice bol kompletne spracovaný bakalárskou
1
 a diplomovou prácou 

autorky,
2
 avšak problematike typologického zaradenia v nich bola venovaná minimálna 

pozornosť. Tento príspevok načrtáva niektoré vybrané problémy, s ktorými je možné sa 

stretnúť pri analýze sepulkrálnych pamiatok, konkrétne problematiku typologického zaradenia 

a autorstva sepulkrálií. Kapitola rodinné vzťahy predstavuje, ako môžu priniesť sepulkrálne 

pamiatky spolu s archívnymi materiálmi nové poznatky z oblasti dejín každodennosti. 

 Sledované sepulkrálie spadajú do obdobia sedemdesiatych rokov 16. storočia až 

sedemdesiatych rokov 17. storočia. Z celkového počtu 34 sepulkrálií sa deväť z nich 

zachovalo len vo fragmentárnej podobe. Okrem týchto pamiatok môžeme na Urbanovej veži 

a Kaplnke sv. Michala nájsť náhrobníky zo 14. storočia a iné epigrafické pamiatky, ktoré 

k sepulkráliám neradíme. Toto umiestnenie je sekundárne. Primárne sa tieto pamiatky 

nachádzali v interiéri a exteriéri Dómu sv. Alžbety, ale aj na mestskom cintoríne, ktorý Dóm 

obklopoval do roku 1771.
3 

Podrobnejšie informácie o pôvodnom umiestnení väčšiny týchto 

pamiatok nemáme. Poznáme ale príčinu a obdobie ich aktuálneho osadenia. Počas 

rekonštrukcií Dómu v druhej polovici 19. storočia a následnej prestavby Kaplnky sv. Michala 

                                                 
1
 MARJAKOVÁ, Magdaléna. Heraldické pamiatky Košíc – Kaplnka sv. Michala. Bakalárska práca. Prešov: 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011. 80 s. 
2
 MARJAKOVÁ, Magdaléna. Historicko-epigrafický rozbor Urbanovej veže v Košiciach. Diplomová práca. 

Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. 153 s. 
3
 Kol. História Košíc pre budúcnosť mesta. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie. Košice: Krajský 

pamiatkový úrad, 2005, s. 21. ISBN 80-89089-42-9. 
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v rokoch 1902 – 1904, boli kamenné monumenty nachádzané na rôznych miestach, či už 

v podlahe Dómu alebo v pôde v okolí kaplnky. Riešenie pre ich ďalšie umiestnenie 

prichádzalo postupne. Najprv bola v roku 1904 umiestnená časť zbierky na Kaplnku sv. 

Michala. Na Urbanovu vežu sa sepulkrálie dostali v dvoch etapách, a to v roku 1912 a v roku 

1947, kedy bola zbierka doplnená do podoby, ako ju poznáme dnes.
4
 

 

Typológia sepulkrálnych pamiatok 

 Problém nejednotnej terminológie pri určovaní sepulkrálnych tipov sa (nielen) 

v slovenskej historiografii vyskytuje dlhodobo a pretrváva do súčasnosti. Potrebu ujednotenia 

terminológie jednotlivých typov sepulkrálii naznačil (aj) Jiří Roháček v príručke Epigrafika v 

památkové péči,
5
 kde jednotlivé typy definuje. Pri určení typológie sa pridržiavame tohto 

konceptu. V staršej literatúre venovanej analyzovanej problematike sa stretávame 

s nekonkrétnym, nejednotným, ale aj nesprávnym typologickým označením košických 

sepulkrálnych pamiatok. Často boli všetky označované ako náhrobné kamene, epitafy, alebo 

náhrobky.
6
 V skúmanej lokalite sa vyskytujú tieto sepulkrálne tipy: 

Náhrobník: vo všeobecnosti má podobu kamennej dosky približne v životnej veľkosti 

zomrelého. Jeho funkciou je fyzické krytie hrobového miesta, je bezprostredne spojený 

s hrobovým miestom. Primárne býva uložený v horizontálnej polohe.
7
 

Náhrobok: je pri stene alebo voľne stojací trojrozmerný artefakt. Vyskytuje sa aj v interiéri 

aj v exteriéri. Môže stáť nad hrobovým miestom, či v rámci jedného priestoru mimo 

neho.
8
 

                                                 
4
 Podrobnejšie o okolnostiach sekundárneho umiestnenia sepulkrálií. MARJAKOVÁ, Magdaléna. Stavebno-

historický vývoj Urbanovej veže v Košiciach (sonda k zachovaným sepulkrálnym pamiatkám). In: Kresťanská 

kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká 

knižnica v Prešove, 2014, s. 116-134. ISBN 978-80-89614-14-1 (ďalej ako MARJAKOVÁ, M. Stavebno-

historický vývoj Urbanovej veže v Košiciach..., s.). 
5
 ROHÁČEK, Jiří. Epigrafika v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, 2007. 102 s.  ISBN 978-80-

87104-11-8 (ďalej ako ROHÁČEK, J. Epigrafika v památkové péči, s. ). 
6
 WICK, Vojtech.  Kassa régi síremlékei, XIV – XVIII. Sz. Košice: Szent Erzsébet-Nyomda Részvénytársaság, 

1933. 160 s.; DUCHOŇ, Jozef. Lapidárium Urbanovej veže I. – XI. In: Košický Večer, roč. 6 (27), 1995, č. 

212 – 222, s. 7. 
7
 ROHÁČEK, J. Epigrafika v památkové péči, s. 55. 

8
 ROHÁČEK, J. Epigrafika v památkové péči, s. 56.  
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Epitaf: má  vo všeobecnosti rôzne formy (nápisová doska, drevený maľovaný epitaf, 

maľovaný/rytý  nápis na stene, ale aj trojrozmerný artefakt, ktorý  má často identickú 

podobu ako náhrobník. Jeho funkciou je zachovanie pamiatky zomrelého. Nie je 

bezprostredne spojený s hrobovým miestom. Vzťahoval sa k fyzicky neprítomnému, 

kládol dôraz na symboliku. Primárne bývajú epitafy umiestnené vo vertikálnej podobe, 

najčastejšie v interiéroch sakrálnych objektov.
9
  

 

 Problém pri určení typu sepulkrálie, resp. odlíšení epitafu, náhrobníka a náhrobku 

nastáva, ak nepoznáme primárne umiestnenie pamiatky a absentujú písomné  pramene, ktoré 

by bližšie určovali presné miesto, či prípadné okolnosti pochovania mŕtveho. V takomto 

prípade je nutné si pri typologickej špecifikácii sepulkrálií všímať niekoľko aspektov, ktoré 

môžu indikovať ich primárne umiestnenie a funkciu. Je potrebné zamerať sa na: stav 

zachovania sepulkrálie – či vykazuje poškodenia typické pre uloženie napr. v podlahe 

(zošľapanie), prevedenie nápisu, obsahy textov a i.
10

 

 Aj napriek analýze týchto aspektov, nebolo možné presnejšie typologicky zaradiť 

všetky skúmané sepulkrálie. Z nepočetného súboru figurálnych sepulkrálií
11

 boli 

konkrétnejšie typologicky zaradené tri, a to náhrobník Petra Roussela a epitaf Heleny 

Kolonitzovej a náhrobok Andreja Illenfelta.  

 Náhrobník Petra Roussela z roku (†1577) je jedinou celofigurovou sepulkráliou. Ide 

o trojrozmernú kamennú platňu z ružového mramoru (Kaplnka sv. Michala, v. 234 cm, š. 

116,5 cm), s latinským obvodovým nápisom. Samotné zobrazenie mŕtveho
12

 v priamej 

ležiacej pozícii i prevedenie obvodového nápisu však nasvedčujú, že sepulkrália bola 

primárne umiestená v polohe horizontálnej a môžeme ju radiť medzi náhrobníky.
13

  

                                                 
9
 ROHÁČEK, J. Epigrafika v památkové péči, s. 56.  

10
 K problematike pozri aj JIRÁK, Matouš. Obtížne typologické specifikace raně novověkých figurálních 

sepulkrálních památek. In: Epigraphica et sepulcralia 3. Jiří Roháček (ed).  Praha: Artefactum, 2011, s. 195-

207. ISBN 978-80-86890-35-7. 
11

 V skúmanom súbore pamiatok sú zachované štyri sepulkrálie. 
12

 Náhrobníku dominuje reliéfna plastika ležiacej postavy zosnulého v zbroji. Hlava vyobrazeného spočíva na 

vankúši, ruky má zložené na hrudi. Po boku je meč, pri nohách má prilbu, rukavice a psa. Mŕtvy je zobrazený 

v podobe ani živý ani mŕtvy, tzv. blažený, očakávajúci spasenie.  
13

 Pripúšťame aj možnosť, že ide o veko tumby, čomu nasvedčuje profilácia v hrúbke kamennej platne. 
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  Sepulkráliu Heleny Kolonitzovej (†1580) možno charakterizovať ako epitaf vo forme 

kamenného artefaktu, z červeného mramoru (Urbanova veža, v. 189 cm, š. 84 cm), s nápismi 

v nemeckom jazyku, alegorickým výjavom a heraldickými znakmi. Dominantným  motívom 

na epitafe nie je samotná postava zosnulej, ale výjav, ktorý vyjadruje večnú modlitbu.14 Aj 

v tomto prípade nepoznáme primárne uloženie sepulkrálie, no na základe tejto skutočnosti ju 

radíme medzi epitafy. Pri náhrobku, či náhrobníku sa predpokladá dominantnejšie zobrazenie 

klasickej postavy.  

Náhrobný kameň Andreja Illenfelta (†1587) je kamenným artefaktom z pieskovca 

(Urbanova veža, v. 192 cm, š. 100 cm), s obvodovým nápisom v latinčine, vyobrazením 

mužskej postavy
15

 a heraldickým motívom v dolnej polovici kamennej dosky. Aj keď 

prevedenie obvodového nápisu indikuje horizontálne primárne uloženie, dominantnejší prvok 

celej koncepcie kamennej platne – zobrazenie zosnulého v priamom postoji nasvedčuje, že ide 

o náhrobok.  

Sepulkráliu Kataríny Schultzovej (†1622), z roku 1623 sa presnejšie zaradiť 

nepodarilo. Ide o kamenný artefakt z červeného mramoru (Urbanova veža, v. 184 cm, š. 94,5 

cm), s málo dominantným vyobrazením ženskej postavy v architektonickom pozadí.  Na 

základe zobrazenia stojacej ženskej postavy, je možné predpokladať pôvodné vertikálne 

umiestnenie. V tomto prípade by mohlo ísť o náhrobok alebo epitaf.  

 Výrazná väčšina zachovaných figurálnych sepulkrálií spadá do obdobia konca 16. 

storočia. V nasledujúcom období sa v spomínanej lokalite stretávame s početnou 

väčšinou znakových sepulkrálií. Napriek úzkej vzorke zachovaných pamiatok, je možné 

                                                 
14

 Znázorňuje kľačiacu ženskú a detskú postavu, pravdepodobne zosnulú a jej dcéru. Postavy kľačia na 

podstavci, pod ktorým leží schúlený pes. Obe hľadia smerom doprava na latinský kríž s ukrižovaným Kristom, 

vyrastajúci z lebky. Táto kompozícia je situovaná medzi dvoma stĺpmi umiestnenými na podstavcoch, na 

ktorých spočíva klenba. MARJAKOVÁ, M. Stavebno-historický vývoj Urbanovej veže v Košiciach..., s. 127. 
15

 Ide o zobrazenie trupu mužskej postavy. Muž je zobrazený s mohutnými fúzmi. Postava je odetá do dobového 

brnenia, okolo krku má okružie. Po jeho ľavom boku je položená prilba a pancierové rukavice. 

MARJAKOVÁ, M. Stavebno-historický vývoj Urbanovej veže v Košiciach..., s. 127.  
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dedukovať, že tento stav môže súvisieť s oslabeným záujmom o prezentáciu jednotlivca. Do 

popredia sa dostáva prezentácia rodovej príslušnosti.
16

  

 Zachované erbové sepulkrálie z Košíc vykazujú podobnú výtvarnú koncepciu.
17

 

V súčasnej sekundárnej polohe ich umiestnenia je určenie/spresnenie sepulkrálneho typu 

zložité. Z tejto početnej skupiny
18

 vybočuje koncepciou i kvalitou prevedenia kamenná platňa 

Juraja Jezerniczkého (†1577), z trachytového tufu (Kaplnka sv. Michala, v. 49,5 cm , š. 110,5 

cm), s latinským nápisom a heraldickým znakom. Radíme ju  medzi epitafy. Jej  relatívne 

malá veľkosť by hrobové miesto nepokryla, teda predpokladáme teda jej ozdobnú, primárnu 

reprezentatívnu funkciu.  

Odlišnú koncepciu, obohatenú o výjav ukrižovaného Krista s dvanástimi postavami,
19

 

má sepulkrália Václava Schwertla (†1638) z červeného mramoru (Kaplnka sv. Michala, v. 

184,5 cm, š. 92,5 cm) s latinským nápisom a heraldickým znakom. Radíme ju medzi epitafy. 

K epitafom radíme aj nápisové dosky  Zuzany Tucz, a jej troch detí (†1623) (Kaplnka sv. 

Michala, v. 68 cm, š. 62 cm) a Jána a Žigmunda, dvoch synov, lekára a doktora filozofie 

Antónia z roku 1583 (Kaplnka sv. Michala, v. 32 cm, šš. 54 cm). 

 

Poznámka k autorstvu renesančných sepulkrálií 

 Sepulkrálne pamiatky umiestnené na Urbanovej veži a Kaplnke sv. Michala sú 

anonymné. Nepoznáme ich autorov. V skúmanej lokalite nebola identifikovaná signatárska 

značka ako podpis zhotovovateľa a zmienky o autorstve nenachádzame ani v písomných 

prameňoch. Na istých skupinách sepulkrálii je však možné sledovať podobné prvky vo 

výzdobe. Na sepulkráliach Žofie Titilli 1635 (Kaplnka sv. Michala, červený mramor, v. 144 

cm, š. 75,5 cm); Václava Schwertila 1638 (Kaplnka sv. Michala, červený mramor, v. 184,5, š. 

92,5 cm); Jána Langha 1630 (Kaplnka sv. Michala, červený mramor, v. 184,5, š. 93,5 cm);  

                                                 
16

 K prolematike pozri aj: MYSLIVEČKOVÁ, Hana. K typologickému tradicionalizmu v moravské náhrobní 

plastice první poloviny 17. století. In: Historická Olomouc. 13, Konec švédské okupace a poválečná obnova ve 

2. polovině 17. století: sborník příspěvků ze sympózia: Olomouc, 2002. Eds. Martin Elbel, Milan 

Togner.  Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 295-301. ISBN 80-244-0177-0. 296. 
17

 Spravidla ide o kamenný artefakt, ktorého koncepcia je členená na dve časti. V hornej polovici je vyobrazený 

erb, v dolnej prevedený nápis. Po obvode kameňa je prevedený obvodový nápis.  
18

 V skúmanom súbore pamiatok je zachovaných tridsať znakových sepulkrálii.  
19

 Ide o ikonografický motív odkazujúci na náboženský život. Ukrižovaný Kristus s dvanástimi apoštolmi. 
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Kornela Gatiiho 1640 (Urbanova veža, červený mramor, v. 172 cm, š. 81 cm) Štefana 

Segediho 1625 (Urbanova veža, červený mramor v. 182 cm š. 93,5 cm) a detí Valentína 

Koncsika 1. pol 17. storočia (Urbanova veža, červený mramor, v. 156,5 cm, š. 78 cm), je 

podobných niekoľko prvkov: 

- Umiestnenie znaku / erbu v kružbe a jeho situovanie v hornej polovici plochy 

kamennej platne.    

- Rovnaký materiál – červený mramor.  

- Malý časový rozptyl doby ich vzniku (doba ich vzniku v rozptyle jedného desaťročia). 

- V hornej polovici kamennej platne ozdobný architektonický motív v podobe stĺpov.  

- Rohové priestory medzi ozdobným motívom a rámom kamennej platne vyplnené 

vyobrazením anjelských hláv s krídlami. 

 

 Vyvodiť (však)  konkrétnejšie závery o konkrétnej kamenárskej dielni, či identifikovať 

jednotlivca zhotovovateľa týchto pamiatok je možné iba štúdiom, analýzou a komparáciou čo 

najväčšieho množstva sepulkrálií a (kamenných skulptúr) sochárskych artefaktov z iných 

lokalít. Otázka autorstva skupiny košických renesančných sepulkrálnych pamiatok tak zostáva 

naďalej otvorená.  

 

Rodina a príbuzenské vzťahy 

 Pri identifikácii osôb sa nám na danej vzorke sepulkrálií vyskytli isté rodinné väzby, 

ktoré rozvinieme na príklade rodiny Žofie (Sofie) Titili (*1562 – † 9. 5. 1635), ktorej 

sepulkrália je sekundárne osadená na Kaplnke sv. Michala. Žofia bola dcérou košického 

obchodníka Jána Titili (†1594). Jej manželom bol Ján Nagymiháliyi, o ktorom nemáme 

bližšie informácie. Z ich manželstva pochádzala jedna dcéra, Anna Nagymiháliyi (*? – † 1622 

– 1625), nepoznáme dátum jej narodenia, ani presný dátum jej smrti. Ten sme vročili medzi 

rok 1622, kedy pochovala najstaršiu dcéru a rok 1625, kedy sa v závete svojho posledného 

manžela spomína ako zosnulá. Prvým manželom Anny Nagymiháliy bol Štefan Herczeg. 

Patril k mestskému patriciátu, podieľal sa na politickom živote mesta. V Košiciach vlastnil 
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niekoľko domov, pozemky a vinice. V roku 1608 bol košickým richtárom.
20

 Anna 

Nagymihalyi bola jeho šiestou manželkou. Zomrel v roku 1612. Okrem dcéry Žofie (Sofie) 

Herczegovej, ktorú mal s Annou Nagymihalyiovou, mal 5 detí (Jána, Žigmunda, Dorotu, 

Kristínu a Barboru). Najviac informácií máme o Žofii (Sofii) Herczegovej. Na východnej 

stene Urbanovej veže sa nám zachoval jej epitaf s erbom a latinským nápisom, ktorý okrem 

základných prosopografických informácií vyzdvihuje kladné vlastnosti zosnulej, napr. ako jej 

cnosť, mravnosť, prívetivosť, či mimoriadny talent pre čítanie a písanie. Nápis nás ďalej 

informuje, že epitaf jej dali zhotoviť matka Anna Nagymihályi a stará matka Žofia (Sofia) 

Titili.  

 

 

 Grafické znázornenie príbuzenských väzieb v rodine Žofie Titili 

 

                                                 
20

 Archív mesta Košice, Fond Magistát mesta Košice 1239 – 1922. Zbierky. Úradné knihy, Nomina eorum, qui 

ius civile legitimis modis sunt adepti (1580 – 1667). Pozri aj: Archív mesta Košice, Tajný archív. Iura, sign. 

Herczegh X 4. 
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Anna Nagymihalyiová sa po smrti prvého manžela, niekedy po roku 1612 druhýkrát 

vydala. O  jej druhom manželovi Štefanovi Assalosovi máme málo informácií, z tohto 

manželstva pochádzal jeden syn, otcov menovec, ten sa spomína na náhrobníku Žofie (Sofie) 

Titili ako ten, ktorý ho dal vyhotoviť pre svoju starú matku. 

Tretím manželom Anny bol Štefan Segedi, významný mešťan, obchodník s vínom. 

Anna bola jeho druhou manželkou. Zomrel v decembri roku 1625. V testamente
21

 odkazuje 

majetok svojim dvom deťom, synovi z prvého manželstva a dcére z druhého manželstva. 

Pomerne malé deti, starší syn mal 5 rokov, zveruje do opatery svojej svokry Žofie Titili, tá 

prežila svojho manžela, dcéru, všetkých zaťov a dokonca aj vnučku. Zomrela vo veku 73 

rokov.  

Otázky určenia typológie a autorstva košických sepulkrálnych pamiatok sú v tomto 

príspevku zodpovedané iba čiastočne. V budúcnosti bude našou snahou pokúsiť sa tento 

problém spresniť, prípadne aj uzavrieť. K syntetickému, súhrnnému spracovaniu 

sepulkrálnych pamiatok z obdobia raného novoveku na Slovensku je možné sa dopracovať 

len ďalším terénnym výskumom, systematickou evidenciou a hlavne komparáciou všetkého, 

resp. čo najväčšieho množstva zachovaného materiálu. Verím, že prezentované poznatky 

z lokality Košice, ale aj poznatky týkajúce sa epigrafickej, či heraldickej analýzy prispejú do 

budúceho celkového obrazu o ranonovovekej sepulkrálnej kultúre na Slovensku. 
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Summary 

 

Preserved Renaissance sepulchral monuments in Košice. (Typology and family relations) 

 

In the first part of the following article we focus on typological determination and authorship of the 

renaissance sepulchral monuments in the locality of Kosice. This short probe into the topic is the result 

mainly of the field research completed in 2010 and 2012, which also forwent the bachelor and diploma 

thesis. The second part is dedicated to the family relationships of the owners of the analyzed 

sepulchral monuments. In detail they are the relationships between the members of the city council, 

which have lived in Kosice and have been buried in the second half of 16. century to the end of 17. 

century. 
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