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Každý kút našej vlasti oplýva svojskou krásou a romantikou. Všade možno 
plným dúškom vychutnávať zážitky, jedny krajšie ako druhé. 

Kto zamieri pri svojom hľadaní k najjužnejšiemu cípu južného Slovenska, 
na miesta, kde Dunaj opúšťa hranice našej vlasti, ocitne sa na žírnych lánoch 
juhoslovenskej roviny pri Štúrove, kde končia posledné výbežky Čerhátskych 
pahorkov s vinorodými svahmi a Kováčovské kopce ako vzácny pozostatok 
matranského teplomilného refúgia. 

V Štúrove a na jeho okolí nájde aj len najnáročnejší turista ojedinelé 
zaujímavosti z histórie a z prírodného bohatstva. Štúrovo a jeho okolie 
je bohatým výsekom z histórie ľudstva, je pokladnicou flóry i fauny, miestom 
pohody a oddychu k načerpaniu nových životných síl a tvorivej energie. Táto, 
klimaticky veľmi príjemná oblasť, i ked donedávna neznáma širokej verej
nosti, má veľa miest vhodných k príjemnému prežitiu dovolenky. 

Uplynulo takmer pol storočia, čo o Štúrove a jeho okolí nevyšlo žiadne 
súborné dielo, ktoré by oboznamovalo čitateľa s históriou a zaujímavosťami 
Štúrova a jeho okolia. Na podnet Mestského národného výboru v Štúrove 
som sa podujal zachytiť život tohto mesta budúcnosti na Dunaji, ktoré v po
sledných obdobiach aj svojím priemyslom vrastá do nášho národohospo
dárskeho života. 

Želám si, aby sa príručka stala dobrým sprievodcom i pre toho najná
ročnejšieho turistu po tomto zákutí Novozámockého okresu. 

Autor 





ŠTATISTICKÝ POPIS MESTA 
A NAJBLIŽŠIEHO OKOLIA 

Štúrovo sa rozkladá na ľavom brehu Dunaja v priesečníku 36 stup
ňov a 23 min. zemepisnej dĺžky východne od Ferra, čo zodpovedá 
18 stupňom a 43 min. východne od Greenwicha a 47 stupňov 
a 48 minút severnej zemepisnej šírky. 

Pôdne zloženie predstavuje oblasť neogénnej alpsko-karpatskej 
priehlbne a eolitický reliéf sprašov, sprašových hlín a naviatych 
pieskov. Mesto a jeho chotár sa rozkladá na poslednom cípe ľavo-
brežnej Podunajskej nížiny, na rozhraní zlomov Hronskej a Ipeľ
skej sprašovej tabule. Sprašové sedimenty na niektorých miestach 
majú hrúbku až 20 metrov. 

V najnižšie položenej časti mesta namerali nadmorskú výšku 
107 metrov a v najvyššej časti 127 metrov nad úrovňou hladiny 
Stredozemného mora. 

Priemerné ročné teploty dosahujú +10.8 st. Celsia. Mesto a jeho 
blízke okolie sú najteplejšou oblasťou v celej republike. 

Rieky Dunaj, Hron a Ipeľ ako aj sieť novovybudovaných vod
ných nádrží v Bajtave, Svodíne, Brútoch a Mužle pôsobia priaznivo 
na mikroklímu okolia. Vodné zrážky dosahujú ročný priemer 
590 mm. 

Veternosť v meste a na jeho okolí je mierna, pretože ako Čerhát-
ske pahorky a Kováčovské kopce na ľavom brehu Dunaja, tak aj 
kopce Pilišské a Vertéšske na pravom brehu Dunaja ju eliminujú 
na minimum. 

V roku 1960 v rámci územnej reorganizácie okresov a krajov bol 
Štúrovský okres zrušený a včlenený z väčšej časti do okresu Nové 
Zámky. V tom istom roku sa Štúrovo rozšírilo pričlenením obce 







Nána a počet obyvateľstva vzrástol na 8 150. Pre porovnanie, za 
posledných 50 rokov počet obyvateľstva vzrástol o 100 %. (V roku 
1918 malo Štúrovo 3 200 obyvateľov a Nána 900 obyvateľov). 
Po pričlenení Nány k Štúrovu sa rozrástol kataster mesta na 8 714 
hektárov a predstavuje najväčší chotár v Novozámockom okrese. 

Podľa národnostného rozvrstvenia mesta 48 % obyvateľov je 
národnosti slovenskej, 50 % maďarskej a 2 % sú iné národnostné 
menšiny. Veľmi zaujímavé je pracovné zaradenie obyvateľstva. 
I napriek tomu, že mesto a okolie má poľnohospodársky charakter, 
z celkového počtu obyvateľstva 36 % pracuje v priemysle, 22 % 
v doprave, 18 % v službách a obchode a len 5 % v poľnohospodár
stve. Je to dôsledok maximálneho zvyšovania mechanizácie v štát
nom poľnohospodárskom sektore. Zvyšných 21 % obyvateľstva 
pripadá na administratívu, malých držiteľov pôdy, dôchodcov 
a iné menšie súkromné profesie. 

Progresivita sa prejavuje v posledných rokoch aj v zdravotnej 
starostlivosti. Pred dvadsiatimi rokmi malo mesto 2-3 praktických 
lekárov a jedného dentistu. Dnes má mesto polikliniku, v ktorej 
pracuje 14 lekárov na oddeleniach: praktickom, internom, kožnom, 
očnom, krčnom, zubnom a gynekologickom. V budúcnosti sa ry
suje výstavba zdravotníckych zariadení, ktoré v súčasnej dobe 
pre značný rozmach mesta už nevyhovujú. 

Školstvo a kultúra zaznamenali podstatný vzostup hlavne za 
posledných 10 rokov. Vybudoval sa kultúrny dom s osvetovým 
zariadením, rozšírila sa mestská knižnica a vybudovali sa dalšie 
školy. Mesto má v súčasnej dobe dve základné deväťročné školy 
(s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským), strednú všeo
becne vzdelávaciu školu, poľnohospodárske odborné učilište a ľudo
vú školu umenia. 

Štúrovo ako centrum poľnohospodárskej oblasti má pomerne 
široko rozvinutú maloobchodnú sieť a služby. Má 21 potravinár
skych predajní, 27 predajní s priemyslovým tovarom, 6 závodov 
verejného stravovania a 3 ubytovne (hotel Dunaj, hotel Hron 
a ubytovňa Športovej lodenice). Okrem toho sú v meste 2 lekárne 
a 2 čerpadlá pohonných hmôt. 

Medzi najväčšie podniky mesta bude nesporne patriť kombinát 



Štúrovo: Hlavná ulica, v pozadí silueta ostrihomskej baziliky 

Juhoslovenských celulózok a papierní, ktorého výstavba značne 
pokročila, a zamestnanie v ňom nájde 5.000 pracovníkov. Okrem 
uvedeného závodu sú v meste Slovenské škrobárne, Ponitrianske 
tehelne, Západoslovenské mliekárne. Združené služby, štátny 
majetok, Koospol a niekoľko ďalších prevádzok a výrobní národ
ných podnikov, výrobných družstiev a podnikov miestneho prie
myslu. 

Štúrovo je významným železničným uzlom s prekládkou zahra
ničného tovaru. Železničný uzol sa veľkoryso rekonštruuje a po do
končení elektrifikácie trate bude patriť medzi najrozsiahlejšie že-



Pohľad na Ostrihom spod oblúka býv, dunajského mosta, ktorý bol zničený v r. 1944 ustupujúcou 
nemeckou armádou 

lezničné uzly v strednej Európe. Na železničnej stanici je moderná 
budova colnice, cez ktorú vedie cesta do Maďarska a balkánskych 
štátov. 

Rieka Dunaj, ako ďalšia medzinárodná vodná cesta, umožnila 
Štúrovu stať sa po Bratislave a Komárne tretím prístavným mestom 
na Dunaji v našej vlasti. V letných mesiacoch v rámci malého po
hraničného styku zabezpečuje Dunajplavba prepravu loďou do 
susedného Ostrihomu. 

V blízkosti dunajského prístavu je termálny prameň (30 st. Cel
sia), ktorý mesto využilo na vybudovanie termálneho kúpaliska. 



Na úseku Dunaja pri Štúrove je viacero pláží, ktoré obyvatelia 
využívajú v plnej miere na kúpanie a opaľovanie. Športová lodeni
ca, ktorá patrí medzi najmodernejšie na Dunaji, doplňuje všetky 
tie potreby, ktoré sú nerozlučne spojené s predstavou príjemnej 
letnej rekreácie u vody. Na turistu a obdivovateľa histórie zasa veľ
mi dobre pôsobí farebná panoráma na pravom brehu Dunaja 
so staroslávnym mestom Ostrihomom, monumentálnou bazilikou 
a vencom belasých Pilišských a Vertéšskych kopcov. 

Aby sme sa však bližšie oboznámili so zaujímavosťami mesta 
a okolia, je potrebné v prvom rade načrieť do jeho histórie od rokov 
najdávnejších až po dnešné časy. 

P O S T O P Á C H H I S T Ó R I E 

Obyčajnému turistovi, ktorý príde do Štúrova alebo jeho okolia, ani 
nenapadne, že sa nachádza na miestach, ktoré boli na prelome 
z treťohôr do štvrtohôr zaliate najprv Tortónskym a potom Sarmat
ským vnútrozemským morom. Tieto moria pod vplyvom zemskej 
horotvornej činnosti zanikli. Zostali po nich len slané lagúny v pôd
nych priehlbniach, ktoré sa postupom času už tiež vyparili. O exis
tencii týchto morí, resp. ich lagún svedčia ešte i dnes slané pôdy 
i slaniská, ktoré sa tiahnu severným smerom od mesta a najvý
raznejšie sa prejavujú v chotároch obcí Kamenný Most a Kamenín. 
Tieto slané pôdy sú významným geologickým dokumentom. I keď 
produkčne nie sú prínosom pre poľnohospodárstvo pre nevhodné 
pôdne zloženie a malý obsah živín pre kultúrne rastliny, sú však 
eldorádom rôznych druhov slanomilných rastlín, ktoré tu bujne 
vegetujú a dávajú prírode ojedinelý charakter. Tieto oblasti sú zá
konom chránené ako prírodné rezervácie. 

Povrch dnešného štúrovského okolia sa začal panoramaticky 
formovať vo štvrtohornom alúviu. Hlavnú úlohu tu hrali riečne 
nánosy a ich sedimenty. Tieto vytvárali vrstvy spiašovej pôdy 
pretkané humusom a pieskami. Veľmi blahodarne vplývali na pôd-



ne zloženie vápencové sedimenty, ktoré paralyzovali slané pôdy 
a takto vytvárali pásma nív a úrodnej pôdy. 

Takto zúrodnená pôda privábila aj obyvateľov, ktorí ako v pôde 
tak aj v blízkych riekach hľadali zdroj obživy. Prví obyvatelia 
týchto krajov (podľa archeologických nálezov na dolnom toku 
Hrona od Želiezoviec po Kamenný Most) boli ľudia staršej doby 
kamennej (paleolit), a to tzv. lovecké kmene "aurignacké" s volu
tovou keramikou. Toto obdobie možno datovať do roku okolo 4000 
pred naším letopočtom. Ďalšie archeologické nálezy na dolnom 
toku Hrona z rokov okolo 2500 pred naším letopočtom svedčia 
o pobyte polokočovných kmeňov, tzv. lukostrelcov, ktorých pra
vlasťou bol Iberský polostrov. Nálezy po týchto polokočovníkoch 
patria do tzv. kultúry unetickej. Jedna časť kmeňov sa zdržiavala 
dlhšiu dobu aj na lokalitách okolo dolného toku rieky Ipľa. 

Osídlenie samotných priestorov dnešného mesta v tej dobe 
nebolo ešte možné. Kataster dnešného Štúrova bol v tom čase 
rozsiahlou močarinou prepletenou desiatkami dunajských a hron
ských meandrov. Delta Hrona sa tiahla až ku Kamennému 
Mostu a pri vyššej hladine Dunaja vody Hrona zalievali tieto 
široké rovinaté priestory. 

Okolo roku 1200 pred naším letopočtom obývali priestory 
okolo Štúrova (hlavne svahy Čerhátskych pahorkov) pastierske 
kmene tzv. doby strednodunajskej-mohylovej (Skýtovia). Ich loka
lity dokumentujú žiarové hroby z archeologických vykopávok 
v Bíni, Kamenine a Belej. 

Priaznivé klimatické podmienky a úrodnosť pôdy neustále pri
ťahovali nových a nových osadníkov. Okolo roku 600 pred naším 
letopočtom datujú sa aj prvé zmienky o osídlení dolných tokov 
Hrona a Ipľa keltskými kmeňmi. Podľa gréckeho dejepisca Hero-
dota súčasne s Keltmi sa zdržiavali na týchto priestoroch aj menšie 
kmeňové zoskupenia Roxolánov a Jazygov. Rybolov a pastierstvo 
boli hlavné zamestnania starovekých kmeňov, ktoré hľadali obživu 
v týchto priestoroch. Z týchto pohnútok smerovalo aj osídlenie 
bližšie k toku Dunaja. Vysúšali priestory medzi zamokrenými 
meandrami, kde si budovali príbytky. Keltovia boli teda prví 
usadlíci v katastri dnešného mesta Štúrova. Udržali sa tu i napriek 



silnej imigrácii germánskych Kvádov a stopy po ich pobyte sa tu 
datujú ešte od I. storočia nášho letopočtu. 

Kvádi sa pevne usadzujú v týchto priestoroch hlavne v I. sto
ročí pred naším letopočtom a sféra ich lokalít sa tiahla celým stred
ným Podunajskom. Rozmach ríše Kvádov na prelome letopočtu na
rušila expanzia Rimanov. Rímske légie v postupe na sever už okolo 
roku 7 nášho letopočtu založili v dnešnom Budíne vojenskú pevnosť 
A Q U I N C U M a po jej založení v krátkom čase dosiahli aj pravý 
breh Dunaja. Podľa starovekých záznamov z Tusculy sa uvádza, že 
rímsky vojvodca Vinitius bol prvý, ktorý so svojimi légiami prekročil 
rieku Dunaj u Brigetia (rímsky tábor na maďarskej strane pri 
Komárne). 

V polovici prvého storočia nášho letopočtu sú už rímske légie aj 
na ostrihomskej skale, kde budujú vojenský tábor zvaný "SALVA". 

Expanzia Rimanov sa však týmto neskončila. Bola len prípravou 
na ďalšie výboje. Reťaz vybudovaných vojenských táborov na pra
vom brehu Dunaja (Aquincum, Salva, Brigetio, Carnuthum, 
Vindobona a ďalšie) mala byť ďalším odrazovým môstikom pre 
výboje na územie Kvádov. Za panovania cisára Nervu (96—98) 
podarilo sa im po celej šírke prekročiť Dunaj a začať nové výboje 
na ľavom brehu. Kvádi rímskemu tlaku neodolali, ustúpili a utiahli 
sa do hornatejších oblastí stredného Slovenska. Rimania po obsa
dení ľavého brehu Dunaja znova začali budovať reťaz nových vojen
ských táborov a predsunutých pevnôstok. Rímske légie z tábora 
Salva (Ostrihom) prekročili Dunaj a v priestoroch dnešného Štú
rova vybudovali menšiu pevnôstku, ktorú pomenovali " A N A V U M " 
(resp. Anabum). Podľa dohadov čs. historikov prof. Ondroucha 
a prof. Eisnera táto vojenská pevnôstka stála na mieste, kde teraz 
stojí rím. kat. farský kostol. Pevnôstka mala pôdorys štvoruholníka 
o stranách 20 X 20 metrov so zaoblenými uhlami. Podľa rozsahu 
patrila medzi stredné ,,castella". Najprv bola vybudovaná z dreve
ných brvien a v 2. storočí prestavaná z pálených tehál. Pomocné 
strážne veže o rozmeroch 10 x 10 metrov boli v Čenkove, Chľabe 
a Lelej. 

Začiatkom 2. storočia pre upevnenie svojej moci na strednom 
Podunajsku Rimania sa snažili vytvoriť provinciu Markomániu 



ako ochranu provincie Panónie (dnešné Maďarsko). Zámer sa im 
však nedaril, pretože ako Kvádi, tak aj Markomani boli germánske 
kmene a stavali sa záporne k rímskym výbojom. Ani poplatnosť 
voči Rimanom ich nedonútila k úplnej poslušnosti. Nepokorené 
kmene Kvádov, ktoré sa stiahli do horských oblastí, aj naďalej 
viedli lokálne vojny s Rimanmi a takto rušili ich výboje na severné 
Slovensko, 

V rokoch 105 až 107 v tábore SALVA (Ostrihom) a v pevnôstke 
ANAVUM (Štúrovo) sa zdržiavala I. rímska légia, V. légia ma
cedonská a XIII . zdvojená légia. Posledná z nich mala svoje úderné 
sily rozmiestnené v pevnôstke ANAVUM a velil jej vojvodca Gaius 
Gilitus Agricola. 

Výboje na sever sa nezastavili ani v nasledujúcich rokoch. Rímske 
légie podnikali expanzívne boje v týchto priestoroch najviac na 
sklonku 2. storočia. V rokoch 175 až 179 viedol cez tieto kraje 
rímske légie slávny vojvodca Marcus Aurélius, neskorší rímsky 
cisár, keď ríša rímska stála na vrchole svojej slávy. Marcus Aurélius 
sa dostal so svojimi légiami hlboko do Pohronia, Požitavia i do 
Považia (Laugaricio-Trenčín). Tento slávny vojvodca táboril 
dlhšiu dobu na dolnom toku Hrona a tu vraj začal písať aj svoje 
dielo "MEMORIAE" (Pamäti). V ňom sa zmieňuje jednak o rím
skych bojových úspechoch, ale tiež aj o bojových útrapách v čase 
velkých horúčav, keď medzi vojakmi zúrili epidémie a mnoho vo
jakov zahynulo. 

V statiach svojich Pamätí zmieňuje sa aj o tom, že ako pohan 
požiadal svojich vojakov, ktorí už boli kresťania, aby vzývali bo
ha na odvrátenie útrap, ktoré ich postihli. 

Pre udržanie obsadeného územia dal Marcus Aurélius vybudovať 
sieť predsunutých pevností od priestorov dnešných Želiezoviec 
smerom západným k Váhu a ďalej až ku Stupave. Sieť týchto pev
ností pomenoval "LIMES ROMANUS" (V. Ondrouch). 

Marcus Aurélius po zvolení za rímskeho cisára pokračoval vo 
vojnovom ťažení na Slovensku proti Kvádom. Na uvoľnené voj-
vodcovské miesto vymenoval svojho syna Commoda. Jeho vo
jenské úspechy neboli už tak veľké a vplyvom vonkajších okolností 



bol donútený v roku 180 uzavrieť s Kvádmi a Markomanmi mier 
a stiahnuť hranicu rímskeho impéria na Dunaj. 

Niektoré vojenské pevnosti na ľavom brehu Dunaja i po uzavretí 
mieru zostali v rukách Rimanov. Aj pevnosť ANAVUM patrila 
medzi tie, ktoré si naďalej podržali Rimania, a to hlavne pre jej 
strategický význam ako predsunutej pevnosti rímskeho tábora 
SALVA. Tok Dunaja nebol ešte spútaný hrádzami a vytváral široké 
riečište s množstvom malých ostrovčekov. Tieto ostrovčeky boli 
pospájané mostami z ostrihomského tábora SALVA až do štúrov
skej pevnôstky ANAVUM. 

V rokoch 214 až 220 sa v pevnôstke ANAVUM zdržiavala I. 
pomocná légia (adiutrix) a VII. kohorta Breukov, ktorá sem bola 
odvelená z pevnosti BRIGETIUM (castrum BRIGETIUM) pod 
velením vojvodcu Suetia Sabina. 

Medzi posledných vojakov rímskeho impéria v pevnosti ANA
VUM patrili vojaci II. pomocnej légie a jazdci (Mauretani 
Equites, Equites Scutari a Equites Promoti). Čo sa stalo s pevnôst-
kou ANAVUM v neskorších obdobiach, to je historickou záhadou. 
Je pravdepodobné, že pevnôstka zanikla za panovania rímskeho 
cisára Valentiniána I. (364-375), v obdobiach úpadku Rímskej 
ríše a po roku 375 už nejestvovala. Rimania sa však v tábore 
SALVA udržali až do začiatku 5. storočia (nálezy rímskych mincí 
Gally Placidie z r. 425-445 v Ostrihome). V týchto obdobiach aj 
tábor SALVA má nové pomenovanie "STRIGONIUM". 

I keď dejiny Štúrova sú úzko späté s dejinami Ostrihomu, nepo
darilo sa ešte dosiaľ nájsť pri vykopávkach v Štúrove pamiatky 
na Rimanov. Naproti tomu v protiľahlom Ostrihome našli sa bohaté 
nálezy rímskych mincí, zbraní a iných vojenských predmetov, ktoré 
vytvárajú bohatú dokumentáciu o pobyte Rimanov v týchto 
priestoroch. 
Obdobia rokov 375 až 450 (vojenské ťaženie Húnov) ako aj 
obdobia rokov 450 až 490 (sťahovanie národov) nezanechali 
v priestoroch Štúrova žiadne stopy po existencii osídlenia. Že okolie 
Štúrova v týchto obdobiach bolo osídlené, dokazujú nálezy z arche
ologických vykopávok z blízkej Bíne, Mužle a Vojníc. Nálezy 



z týchto vykopávok dokumentujú tu pobyt Vizigotov, Ostrogotov, 
Herulov, Longobardov, Cirdusov a ďalších menších kmeňov 
z obdobia sťahovania národov. 

Podľa archeologických vykopávok z druhej polovice 6. storočia 
osídlili tieto priestory spoločne slovansko-avarské kmene. Avari mali 
lepšie vojenské skúsenosti, kým Slovania mali väčšie sklony k usadlé
mu životu. Slovania zabezpečovali pre avarských bojovníkov potra
viny, hlavne v obdobiach vojenskej obrany proti výbojom Frankov. 
Slovansko-avarské osídlenie, podľa doteraz odhalených nálezísk, 
tiahlo sa vedľa Hrona od Kozároviec cez Tekov, Tekovský Hrádok, 
Bíňu, Kamenín až do Štúrova, kde už v tej dobe stálo menšie 
hradište (tehelňa). Najbližšie veľké hradištia boli v Kamenine 
(Várhegy) a v Bíni (archeologické náleziská tzv. pražského 
typu). 

Spolužitie Slovanov s Avarmi sa datuje do konca 8. storočia, 
kedy Frankovia Avarov viackrát porazili a vytlačili ich z týchto 
priestorov. Naproti tomu Slovania zostali aj naďalej vo svojich 
sídliskách. 

Ďalšia etapa slovanského osídlenia dnešných štúrovských priesto
rov sa datuje z obdobia Veľkomoravskej ríše (830-906) . Okrem 
Bíne a Kamenina uvádza sa slovanské osídlenie v Kamennom 
Moste, Pavlovej a Ľubej (patriarchálne hradište). Archeologické 
náleziská v slovanských hroboch z týchto období v povodí Váhu, 
Nitry a Žitavy svedčia o skutočnosti, že Slovania boli už kresťanmi. 
Naopak, v náleziskách dolného Pohronia sa v slovanských hroboch 
z tohto obdobia nachádzajú rituálne predmety v prevažnej miere 
pohanského typu. 

Niet zmienky o tom, aký mala názov slovansko-avarská osada, 
neskoršie slovanská osada, ktorá jestvovala v priestoroch pri tehelni. 
Menšie osady v tej dobe preberali názvy svojho patriarchálneho 
starešinu a rodiny žili v tzv. „občinách". Slovanskí osídlenci zaobe
rali sa rybárstvom, pastierstvom a do značnej miery aj racionálnym 
hospodárením s pôdou, čo sa naučili od Avarov (orať, siať, pestovať 
plodiny). 

Priestory dnešného stredu mesta Štúrova v tej dobe z analogic
kých príčin nemohli byť trvale obývané, pretože i v tej dobe boli 



značne zamokrené, najmä pri povodniach, a v letných mesiacoch 
boli zamorené komármi. Z historických prameňov je známe, že 
Slovania vo všetkých prípadoch, i keď sa usadzovali pri riekach, 
vždy vyhľadávali vyvýšené miesta, ktoré ich chránili pred povod
ňami. 

Veľké zmeny v týchto krajoch nastávajú koncom 9. storočia. 
Do roku (896) sa datuje príchod prvých maďarských kmeňov. 
V tom čase na ostrihomskej skale stálo už pevné slovanské hradište, 
ktoré však náporu maďarských bojovníkov neodolalo. Slovanský 
patriarchálny hrad v Ostrihome (Strigoň) patril medzi prvé hradištia 
obsadené Maďarmi a jeho pád znamenalo aj podmanenie panón
skych Slovanov na pravom brehu Dunaja. Podľa povestí obsadil 
tieto priestory hlavný rodový kmeň náčelníka Arpáda, syna voj
vodcu (vajdu) Álmoša, jedného zo siedmich kmeňových náčelníkov 
Maďarov. 

Maďarské kmene sa po príchode hneď neusadili na jednom 
mieste. Menili svoje sídliská pozostávajúce zo šiatrových osád, 
pretože zvádzali neustále boje s franskými kráľmi. Kmeňový 
náčelník Arpád si vyhliadol za svoje sídlo ostrihomské slovanské 
hradište. Po porážke Frankov pri Bratislave (907) a po rozpade 
Veľkomoravskej ríše sa utiahol na ostrihomské hradište, kde toho 
istého roku aj zomiera. Po jeho smrti funkciu hlavného kmeňového 
náčelníka Maďarov preberá jeho syn Zoltán (Zaltas), ktorý zomie
ra v r. 950. Po smrti Zoltána ujíma sa náčelníctva Arpádov synovec 
Phalitrin a neskoršie po ňom Zoltánov syn Taxis. Taxis pre starobu 
odovzdáva žezlo náčelníka svojmu synovi Gejzovi, ktorý sa ako 
prvý pokúsil zjednotiť maďarské kmene. Podľa povestí, pri zjedno
covaní kmeňov narážal na odpor mnohých náčelníkov a tak v nejed-
nom prípade musel použiť i násilie. I napriek tomuto tvrdému 
postupu získal si postupom času u kmeňových náčelníkov veľkú 
autoritu a poslušnosť. Pri tomto svojom ťažení si podrobil aj všetky 
kmeňové náčelníctva Slovanov na dolných tokoch Váhu, Nitry, 
Žitavy, Hrona a Ipľa. Zdržiaval sa vo svojej rezidencii na ostri
homskej skale a takto zamenil kočovný život za pevné obydlie. 
Na ľavom brehu Dunaja dal vybudovať letohrádok nazvaný 
"KAKATHVÁR" (v preklade Miesto odpočinku). Podľa uhor-



ských legiend sa v letohrádku Kakathvár narodil aj jeho syn Štefan. 
Letohrádok Kakathvár stál na mieste dnešnej štúrovskej mestskej 
štvrte zvanej „GURGYAL". 

Kmeňový náčelník Gejza zomiera v r. 997 a náčelnícke žezlo 
preberá jeho syn Štefan, ktorému sa podarilo dokončiť zjednotenie 
maďarských kmeňov a zároveň priviesť ich k usadlému životu. 
Okolo roku 1000 prijíma kresťanskú vieru a dáva sa korunovať 
ako Štefan I. za kráľa Maďarov a všetkých inomaďarských kmeňov, 
ktorým v tej dobe vládol. Korunovačné slávnosti sa odohrali na 
ostrihomskom hrade a slávnostným celebrátom bol sám rímsky 
pápež. Slovanskí kmeňoví náčelníci, ktorí už predtým boli kresťa
nia, stavali sa k postupu panovníka kladne a na znak oddanosti mu 
darovali krásny plášť vyšívaný zlatou niťou. Na plášti boli zlatom 
vyšité aj písmená začiatku modlitby: „OTIČE NÁŠ... (Otče 
náš... v cyrilike). 

Kráľ Štefan I. ktorý od cirkvi dostal svätorečenie SVÄTÝ 
ŠTEFAN, na znak svojej oddanosti rímskemu pápežovi presadzoval 
christianizáciu na území celého uhorského štátu. Vo svojich podu
jatiach narážal na odpor mnohých kmeňov, ktoré sa bránili pri
jatiu nového náboženstva. Medzi odporcami nového náboženstva 
boli aj niektoré slovanské kmene v okolí dnešného Štúrova, ktoré 
žili v sídliskách praosád dnešnej Mužle, Obidu, Salky a Malých 
Kosíh. Pri šírení kresťanskej vierouky neváhal ani kráľ Štefan I. 
použiť násilie. Pred kráľovským nátlakom sa pohanskí Slovania 
utiahli k dolnému toku rieky Ipeľ (medzi Salkou a Malými Ko-
sihami) a tu si vybudovali menší zemný hrad s obetným miestom pre 
bohoslužby pohanským bohom. Kráľ Štefan I. posielal k nim najprv 
kňazov. Keď títo nepochodili, vyslal proti zemnému slovanskému 
hradu svoje vojsko, ktoré hrad dobylo a Slovanov vyvraždilo. Od 
tejto doby i dnes sa táto vyvýšenina pri Ipli medzi Salkou a Malými 
Kosihami nazýva "POGÁNYVÁR" (pohanský hrad). 

Po smrti uhorského kráľa Štefana I. (1038) aj následovní panovní
ci si zvolili Ostrihomský hrad za svoje kráľovské sídlo. Pod hradom 
začalo vyrastať podhradie a satelitné osady. V Ostrihome bolo 
zriadené arcibiskupstvo a cirkevná kapitula arcibiskupstva. Na ľa
vom brehu Dunaja, naproti Ostrihomu, kde stál kráľovský leto-



hrádok "Kakathvár", tiež začala vyrastať v tieni Ostrihomu men
šia osada rybárov a prievozníkov ako majetok patriaci kráľovskému 
hradu. 

Uhorský kráľ Gejza I. v donačnej listine z roku 1075 dáva do daru 
"Villa Kakath" Svätobeňadickému opátstvu (listina publikovaná 
v diele: Monumenta Eccl. Strigoniensis I-55) a zaznamenáva, že 
sa jedná o osadu s 10 usadlosťami rybárov a prievozníkov, ktorí 
bývajú na vyvýšenine okolo letohrádku „Kakathvár". S týmto 
darom okrem osady dostáva opátstvo „tri poplužia oráčiny" (čo 
predstavuje asi 120 uhorských jutár). 

Ostrihomský arcibiskup a jeho kapitula už v 11. storočí patrili 
medzi najväčších stredovekých latifundistov Uhorska. Zo svojich 
majetkov financovali zakladanie benediktinských klášto
rov (Sv. Beňadik, Sv. Jur nad Hronom, Bíňa a ďalšie), 
ktoré mali okrem náboženskej činnosti aj hospodárske postavenie. 
Ostrihomský arcibiskup už v II. storočí obdržal od kráľa aj ďalšiu 
výsadu, výsadu soľného monopolu. Ako jediná inštitúcia v uhor
skom štáte mohol nakupovať soľ v poľskej Wieličke a túto dovážať 
stredovekými cestami Považím a Ponitrím do Ostrihomu. Jedna 
časť soľných skladov bola v Ostrihome a druhá pri kráľovskom 
letohrádku v osade Kakath. Cestné mýto bolo asi 6 km severne od 
csady Kakath na rieke Hron, kde dal arcibiskup vybudovať ka
menný most. Pri moste vyrástla menšia osada, ktorá bola v správe 
benediktínov (dnešná obec Kamenný Most, predtým Kamenné 
Ďarmoty — maďarsky Köhídgyarmat). Mýtne poplatky vyberali 
tiež benediktíni. 

Vplyvom soľného monopolu i stredovekých ciest, ktoré vyúsťovali 
práve v osade dnešného Štúrova, začala nadobúdať na význame 
popri Ostrihome aj osada Kakath, ktorá sa stávala akýmsi tržišťom 
stredovekých kupcov z celej južnej a západnej Európy. Do osady 
prišli noví osadníci, ktorí vykonávali strážne služby pri soľných 
skladoch. V najstarších listinách, najmä zo začiatku 12. storočia, 
okrem názvu Kakath sa vyskytuje niekoľko obmien názvu dnešného 
Štúrova ako Kakat, Cokot i Kokat. 

Uhorský kráľ Gejza II. v roku 1157 odníma osadu Kakath 
a soľné mýto v Kamennom Moste so všetkými majetkami benedik-



tínskej reholi a pričleňuje ich opätovne k arcibiskupským majet
kom. Príčinou odňatia týchto výsad bola okolnosť, že benediktíni 
sa dopúšťali hospodárskych machinácií pri odvádzaní poplatkov 
pre kráľovský dvor. Uhorsko v tých dobách bolo krajinou, ktorá . 
zásobovala soľou takmer všetky európske trhy a svoju prestíž si 
chcelo udržať aj pre ďalšie obdobie. Pre vyhľadávanie ďalších odby
tových sfér panovník i ostrihomský arcibiskup dali vybudovať stra
tegicky veľmi dôležitú cestu na trase Kakath — Nyárhíd (Nové 
Zámky) — Šintava, ktorá naväzovala na stredovekú cestu Pova
žím, cestu cez Trnavu — Hodonín, resp. Bratislavu. 

V kráľovskej donačnej listine z roku 1156 adresovanej ostrihom
skému arcibiskupovi Martýriovi sa uvádza zoznam 70 osád, ktoré 
mali za úlohu udržiavať hlavný oltár ostrihomského arcibiskupské
ho kostola. Medzi týmito osadami je uvedená aj osada Kakath. 

Uhorský kráľ Ondrej I I . v roku 1215 zriaďuje v osade Kakath 
aj prístavné mýto, ktoré dáva do daru ostrihomskej kapituli. V tejto 
darovacej listine sa spomína osada Kakath ako strážna bašta krá
ľovského hradu a ostrihomského arcibiskupstva. Z toho možno 
usúdiť, že po Dunaji sa začala rozvíjať lodná preprava. Dunaj 
sa stáva obchodnou cestou a začína nadobúdať medzinárodný 
charakter. Túto skutočnosť dokumentárne potvrdzuje udalosť 
z roku 1189, keď nemecký cisár Fridrich I. začal organizovať kri
žiacke výpravy do Svätej zeme (Palestíny). Cisár Fridrich I. časť 
svojich vojsk prepravoval z Rezna po Dunaji do Ostrihomu a časť 
vojsk pešo a vozmo po kráľovskej ceste Hodonín — Trnava — Šin
tava — Nyárhíd — Kakath. Legenda hovorí, že cisára Fridricha I. 
v letohrádku v Kakathe privítal kráľ Bela I I I . aj so svojou manžel
kou Margitou. Akt privítania sa konal v prístavišti v Kakathe. Krá
ľovná Margita obdarovala cisára Fridricha rozmerným a nádher
ným stanom s trónom. Okrem iných darov venovala mu aj draho
cennú podušku vyšívanú zlatom. Slávnostnej pompy sa zúčastnil 
aj ostrihomský arcibiskup, ktorý dal križiackym bojovníkom po
žehnanie a kráľ Bela I I I . v kakathskom letohrádku udelil križiac
kym rytierom najvyššie vyznamenanie. 

Za panovania kráľa Gejzu I I . sa prvýkrát v roku 1157 spomína 
aj ďalšia osada Nána, kde sa tiež zriaďuje soľné mýto. (Býv. sa.rnost, 



obec v r. 1960 pričlenená k mestu Štúrovu). Druhýkrát sa Nána spo
mína v roku 1228 za panovania Ondreja II . , ktorý osadu vyčleňuje 
z arcibiskupských majetkov a dáva ju do daru istému rytierovi 
z križiackych vojen Beszterovi. Kráľ mu zároveň udeľuje aj šľachtic
ký titul a prímenie "Nána-Beszter". Osada Nána od tejto doby sa 
stáva kmeňovým majetkom svetského šľachtica, pôvodom z Bavor
ska. 

Z pomerne pokojných časov boli osady vyrušené v roku 1241 
pohromou tatárskeho nájazdu. Kráľ Bela IV. zo strachu pred 
Tatármi zutekal s celým kráľovským dvorom a v horách sa uchýlil 
do benediktinského kláštora v Klížskom Hradišti. Na ochranu 
kráľovského hradu v Ostrihome a letohrádku v Kakathe zostala sil
ná posádka, ktorá letohrádok ohradila vysokým plotom z brvien 
a premenila ho na pevnosť. Tatári síce zničili okolie, poškodili 
Ostrihomský hrad i opevnený Kakathský letohrádok, ale dobyť sa 
ho nepodarilo. Jedna z príčin, prečo Tatári nedobyli kakathskú 
pevnosť, bola okolnosť, že pri bojoch v močaristých pôdach im 
kone zapadali do bahna. Tatarský vpád mal lúpežné ciele a pri 
stretnutí s väčšími prekážkami ich najradšej obišli, než by mali 
utrpieť väčšie straty. 

Tatári sa prehnali uhorským štátom ako morová rana. Po ich 
odchode sa začali pomery postupne konsolidovať a panovník sa 
vrátil do svojej ostrihomskej rezidencie. Po tatárskom vpáde sa 
v rozličných kráľovských, ale hlavne cirkevných listinách pre 
osadu Kakath začína používať nový názov „PÁRKÁNY" (ohrada 
— brvná). Je pravdepodobné, že novým názvom osady a pevnosti 
sa malo viac zvýrazniť hlavne brvnové opevnenie, ktoré sa vinulo 
okolo kráľovského letohrádku. Ďalšia okolnosť, ktorá mala ospra
vedlniť používanie nového názvu, bola v tom, že ako do Ostrihomu, 
tak aj do stredovekého Kakathu so súhlasom kráľa povoľuje ostri
homský arcibiskup prílev nových osadníkov. Medzi nimi sú Kumá-
ni, Plavci a kolonisti zo severnejších častí Slovenska. Týmto sa viac 
pozdával názov osady s obrazným pomenovaním ako pomerne 
ťažko vysloviteľný staromaďarský názov. 

V roku 1268 sa konal v Ostrihome konvent križiackych rytierov. 
Pri tejto príležitosti uhorský kráľ udeľoval rytierom z križiackych 



vojen nové donácie. Časť osady Kakath obdržal ako donáciu 
rytier Šimon z Nyéku. Šimon pochádzal z poddanského rodu a bol 
jedným z prvých svetských šľachticov v osade Kakath. Jeho doná
cia predstavovala jedno poplužie pôdy (asi 40 uhorských jutár) 
a právo rybolovu v riekach Dunaj a Hron. Administratívnym 
vyčlenením majetku pre rytiera Šimona z Nyéku bol poverený 
benediktinsky opát Martin. 

Uhorský kráľ Ladislav IV. — Kumánsky (1272—1290) spozoro
val určitú roztrieštenosť u šľachty a zákulisné boje o nové majetky. 
Medzi šľachtou síce vyhľadával spojencov, avšak ako obozretný 
taktik v roku 1274 ešte viac opevňuje Ostrihomský hrad a kakathskú 
pevnosť, aby v prípade šľachtickej vzbury sa mal kde uchýliť do 
bezpečia. Šľachtici, ktorí boli osobne naklonení kráľovi, obdržali 
od neho ďalšie výsady a on potvrdil aj všetky donácie, ktoré obdržali 
od jeho predchodcov. 

Zo stredovekých, najmä cirkevných prameňov sa dozvedáme, 
že spory neboli len medzi svetskou šľachtou, ale aj medzi cirkevnou 
chierarchiou. Benediktinské opátstva vo Sv. Beňadiku, Šahách 
a Lekýri (dnešné Čajakovo) mali v tejto dobe neustále spory 
s ostrihomskou kapitulou a jej hlavou-ostrihomským arcibiskupom. 
Prameňom sporov boli majetky a rôzne finančné výsady z mýta 
a ciel. 

Spory vyvrcholili po vymretí arpádovskej dynastie kráľom 
Ondrejom III. v roku 1301. Na uhorský trón po praslici síce 
nastupuje kráľ Václav, syn českého kráľa Václava II., avšak 
ostrihomský arcibiskup ho odmieta korunovať. Na túto urážku 
Václav II. odpovedal vojenským ťažením. Jeho vojská po veľkých 
útrapách v roku 1304 dosiahli kakathskú pevnosť, obsadili ju 
a zaútočili na Ostrihom. Útok sa uskutočnil z kakathského prísta-
višťa dunajskými brodmi, pretože mosty, spájajúce cez ostrovky 
Ostrihom s Kakathom, dal arcibiskup rozobrať, Václav II. po 
dobytí Ostrihomu zajal arcibiskupa Michala z rodu Bö, vyplienil 
arcibiskupskú rezidenciu i katedrálu a svojho syna Václava dosadil 
na uhorský trón. 

Pokojnejšie časy pre osadu Kakath (okrem už spomínaných názvov 
používali sa aj názvy: Kokkhat, Kokathszeg, Kokasszeg, kupci 



Litografický pohľad zo 14. storočia na ostrihomskú pevnost spojenú pontónovým mostom s "Kakath-
várom" 

a obchodníci používali najviac názov "Párkány") nastali až za 
panovania kráľa Karola Róberta z Anjou (1308-1342). Osada sa 
rozširovala a na ostrovčekoch pri Dunaji si stavali svoje krámy 
obchodníci a kupci, ktorých sem priťahoval hlavne prístav na Dunaji. 
Okolo kakathskej pevnosti sídlili rybári a prievozníci (Gurgyal) 
a oblúkovité proti toku Dunaja zasa kupci. Medzi obyvateľmi — 
kupcami sa v roku 1309 už spomínajú aj židovskí obchodníci. Medzi 
remeselníkmi a obchodníkmi sa uvádzajú mená nemeckých kolo
nistov, ktorí prichádzajú počas kolonizácie do osád Svodín a Gbelce 
hneď po tatárskom vpáde. Z týchto dôb v staršej nemeckej lite
ratúre sa nachádza názov dnešného Štúrova "Barkan" (skomolením 
slova Párkány). Obchodníci, kupci a remeselníci sa považovali 
za hosťov (jobbágyok) a tu sa im veľmi dobre darilo. Pretože 
odvádzali slušné poplatky pre ostrihomskú kapitulu, dostávali 



často rozličné výsady, a to so súhlasom arcibiskupa, ktorý už v tých 
dobách mal pre nich väčšie porozumenie ako pre domácich pod
daných. Ostrihomský arcibiskup nevychádzal najlepšie ani so sa
motným Karolom Róbertom, ktorý časť arcibiskupských majetkov 
prevzal do svojej moci. Tento nepriateľský pomer sa zmenil až 
vtedy, keď kráľ vrátil arcibiskupovi všetky odňaté majetky. K ústup
ku voči arcibiskupovi prinútil Karola Róberta nepriamo Matúš Čák 
Trenčiansky, ktorý viedol s kráľom vnútornú vojnu, a tento bol 
nútený obrátiť sa o pomoc na arcibiskupa. Arcibiskup mal zásluhu 
na tom, že vojská Matúša Čáka boli odrazené v predpolí kakathskej 
pevnosti a tým bolo odvrátené aj obliehanie Ostrihomu. V roku 
1312 uzavrel kráľ s arcibiskupom trvalý mier a všetky majetky, včí
tane kakathských, potvrdil na večné časy ostrihomskej kapitule. 

Podľa cirkevných zápisov mal Kakath v týchto dobách 120 
veriacich (kresťanov) a asi toľko inovercov. Z toho vyplýva, že 
osada s 250 obyvateľmi bola na vtedajšiu dobu pomerne veľká. 

Do roku 1332 patrila osada Kakath cirkevne do Ostrihomu. 
V uvedenom roku sa osada cirkevne osamostatnila a zriadila sa 
v nej samostatná farnosť. Bohoslužby sa vykonávali v románskej 
kaplnke, ku ktorej bola pristavená aj budova farského úradu. 
Dodnes sa nepodarilo zistiť, na ktorom mieste stála. V roku 1337 
sa usadili v Kakathe aj reholníci rádu premonštrátov, ktorí sem 
prišli z kláštora vo Sv. Jure nad Hronom. V cirkevných prame
ňoch sú zmienky o ich žobravej povahe, o neobľúbenosti medzi 
veriacimi, a preto sa dlho v Kakathe neudržali. Kanonické vizitácie 
z tých dôb uvádzajú, že farnosť v Kakathe už v začiatkoch patrila 
medzi najbohatšie farnosti okolia, pretože už vtedy mala 5 filiálok-
Kamenín, Nánu, Kamenný Most, Kamenicu nad Hronom 
a Chľabu. 

V kanonickej vizitách ostrihomskej kapituly z roku 1397 sa spo
mína "Villa Kakath" ako bohatá farnosť, a preto arcibiskup 
Chanád nariaďuje kakathskej farnosti, aby časť z cirkevného 
desiatku odvádzala prepoštovi sv. Juraja v Ostrihome. V tejto 
vizitách sú uvedené aj príjmy ostrihomského arcibiskupstva 
z prístavného mýta, za používanie dunajského brodu a poplatky 
od kupcov v prístave. Ďalej uvádza aj príjmy z poplatkov za prepra-



vu po dunajskom pontónovom moste medzi Ostrihomom a Kaka-
thom, ktorý bol postavený v roku 1397. V tej istej kanonickej vizi
tácii sa uvádza, že v tomto roku sa od kakathskej farnosti vyčleňujú 
filiálky Kamenín a Kamenný Most, kde sa zriaďujú samostatné 
farnosti. 

Aj správy o Náne v 14. storočí zaznamenávajú, že farnosť bola 
v tejto osade pôvodne zriadená už v roku 1337, ale do roku 1397 
nebola obsadená farárom. Osada Nána bola jednou z mála osád 
okolia, ktorá mala svetského zemepána. Po vyše storočnej držbe 
v roku 1347 vymiera v osade šľachtická rodiny "Nána - Beszter" 
a jej majetky aj s osadou dáva kráľ Ľudevít Veľký do daru ostri
homskej kapitule a v roku 1439 kráľovskou pečaťou potvrdzuje 
nánske majetky ako súčasť majetkov ostrihomskej kapituly. 

V 15. storočí i napriek mnohým vojnovým udalostiam prežívali 
obe osady (Kakath a Nána) pomerne pokojné obdobia. Husitské 
vojská, ktoré tiahli na západné i východné Slovensko, tieto priestory 
obchádzali. Obyvateľstvo Nány malo charakter poddaného roľ
níctva. Obyvateľstvo Kakathu zasa charakter kupecký a samotná 
osada sa stávala strediskom výmenného trhu, (poľnohospodárske 
plodiny, potraviny — šatstvo, obuv, nástroje). V daňovom súpise 
z roku 1496 sa nachádza v Kakathe 46 domov a v Náne 18 domov 
ako poddanské arcibiskupovi. 

Obyvateľstvo oboch osád v týchto obdobiach nepociťovalo vývoj 
nových svetových prúdov. Nepociťovalo prechod z majestátnej 
gotiky do novovekej renesancie. Pracovalo preto, aby mohlo žiť 
a z podielu svojej práce odovzdávať desiatky pre svojho zemepána. 
V začiatkoch 16. storočia máloktorý osadník počítal s tým, že v tom
to storočí príde do pokojných osád pri Dunaju i pri Hrone veľké 
turecké nebezpečenstvo, ktoré už vtedy formovalo svoje úderné sily 
na Balkánskom polostrove. 



T U R E C K É V O J N Y 
A T U R E C K Á E X P A N Z I A 
NA STREDNOM P O D U N A J S K U 

Zvláštnou kapitolou pre Štúrovo a jeho okolie boli turecké vojny, 
ktoré jedno a pol storočia sa niesli ako temné mraky nad vodami 
Dunaja. Už pred tureckými vojnami stráca Ostrihom charakter 
sídla kráľovského majestátu, ktoré sa presťahovalo do nového krá
ľovského hradu v Budíne. Napriek tejto skutočnosti mal Ostrihom 
i naďalej pečať významnej vojenskej pevnosti a rezidenciu najmoc
nejšieho feudála Uhorska — ostrihomského arcibiskupa. S rozvo
jom Ostrihomu stúpal aj význam Kakathu. Osada Kakath žila však 
neustále v tieni kráľovského Ostrihomu aj napriek tomu, že sídlo 
kráľa sa presťahovalo niekoľko kilometrov na juh. 

Prílivom nových prisťahovalcov, najmä začiatkom 16. stor., do 
dnes. Štúrova začína z cirkevných listín postupne miznúť názov osa
dy Kakath a začína sa vo väčšej miere používať názov „PARKAN" 
(s maďarskou výslovnosťou Párkány, s nemeckou Barkan). 

Začiatky 16. storočia mali svoj odraz aj v prvých fázach reformá
cie, ktorej dozvuky prichádzali nielen do arcibiskupského Ostri
homu, ale nachádzali ohlas i v samotnom Parkane. Cirkevné 
konventy sa striedali v krátkych časových intervaloch. Ostrihom
ský arcibiskup bol pápežom poverený viesť neustály boj proti 
kacírom katolíckej cirkvi a formovať protireformačné pluky rádu 
jezuitov. V tomto kvase náboženských bojov v Uhorsku prichádza 
od juhu silná turecká armáda, ktorá postupne vojensky spečaťuje 
osudy uhorskej ríše. 

Turecké vojská po výraznom víťazstve nad uhorskými vojskami 
v bitke pri Moháči (1526) mali otvorenú cestu na sever. V tejto 
bitke zahynul aj uhorský kráľ Ľudovít II. Jagellovský a tým sa ešte 
viac zvýšil zmätok v celom štáte. V krátkej dobe po moháčskej 
bitke dostali sa turecké vojská až do Budína, z ktorého musel zute
kať aj novozvolený kráľ Ferdinand I. a hľadať svoje útočište až 
v Bratislave. Ostrihomským arcibiskupom bol v tej dobe Imrich 
Szerecsén, pôvodom prekrstený Žid. Tento z Ostrihomu nezutekal, 
ale zlepšil obranu ostrihomskej pevnosti, pevnosti vo Vyšehrade 



(Visegrád) a pevnosti v Parkane. Prv však, než by bol okúsil prvý 
turecký nápor, zomiera a na uvolnený arcibiskupský prestol nastu
puje Pavel de Várday. Turci prvý útok proti ostrihomskej pevnosti 
podnikli v roku 1529, ale obranci nápor odrazili. Arcibiskup po 
tomto útoku znova posilňuje pevnosti a buduje ďalšie pevnosti 
vo Svodíne a Léku (Nové Zámky). V roku 1530 boli aj tieto pev
nosti dobudované. 

Z ďalších udalostí sa však dozvedáme, že ani zosilňovanie pev
ností, ani výstavba nových pevností nepomohli. Turci podnikali 
výpravy aj na ľavý breh Dunaja a s bohatou korisťou sa znova vra
cali do šiatrových osád na pravom brehu Dunaja. 

V daňovom súpise z roku 1531 sa hovorí o Parkane ako o poško
denej osade. Súpis sa zmieňuje o jestvovaní 10 port zemepánskych, 
10 port slobodných a prievozníkov a 86 podielov poddanských. 
Doplňujúci súpis z roku 1532 hovorí, že parkanské majetky sú aj 
naďalej v držbe arcibiskupa a časť nánskych majetkov je v rukách 
grófa Františka Nyáriho. 

Turci popri drobných prepadoch a plienení organizovali silnú 
armádu pre útok proti Ostrihomu. Keď sa im v roku 1543 podarilo 
dobyť a obsadiť Vyšehrad, arcibiskup Várday bol nútený opustiť 
Ostrihom a odsťahovať sa so svojou rezidenciou do Šale a neskoršie 
do Bratislavy. Medzi obrancami ostrihomskej a parkanskej pev
nosti nastal po úteku arcibiskupa zmätok a Turkom sa ľahko po
darilo obe tieto pevnosti aj s osadami obsadiť. 

Obranci parkanskej pevnosti lepšie odolávali Turkom ako 
obranci pevnosti ostrihomskej. Turci v hneve pevnosť celkom 
zruinovali, obrancov pozabíjali a ostatné obyvateľstvo ako vazalov 
prinútili k poplatnosti. Veliteľom osady Parkan sa stal janičiar 
Rustem paša. 

V súpise zničených osád (ktorý dal urobiť arcibiskup Várday 
v Bratislave), je zaznamenané, že medzi zničenými osadami je aj 
,"oppidum Kakath". V tomto zápise ide zrejme o omyl z neinformo
vanosti, pretože Štúrovo v tej dobe nebolo ešte mestom (možno 
pisateľ ho mal uviesť ako predmestie Ostrihomu), že súpisový 
úradník tieto priestory nepoznal a pod oznámením zničenia ka-
kathskej pevnosti predpokladal, že okrem pevnosti tu nejestvovala 



žiadna osada. To, že osada nebola zničená a vyľudnená, dokazuje 
správa Rustem pašu do Budína, v ktorej roku 1546 oznamuje, že 
zruinovanú pevnosť, zvanú Kakath i Parkan, za pomoci miestnych 
osadníkov opravil a že bude slúžiť tureckej posádke za oporný bod 
ostrihomského predpolia. Vo svojej správe popisuje stav pevnosti, 
jej pôdorys dvoch preložených trojuholníkov a stav jeho posádky. 

Turci boli nútení opraviť parkanskú pevnosť, pretože v krátkom 
čase po jej obsadení stala sa cieľom nájazdov uhorských hradných 
kapitánov (z Levíc, Svodína, Léku, Šurian a ďalších). Turecký 
paša, sídliaci v Ostrihome, venoval parkanskej pevnosti zvláštnu 
pozornosť, pretože v prípade jej pádu do uhorských rúk bola 
kľúčom k spätnému dobytiu aj Ostrihomu. Turci za normálnych 
okolností pevnosti nestavali, pretože v každom prípade počítali 
s ďalšou expanziou. Sústredený odpor Uhorska, najmä po vojen
skej stránke, ich v tomto čase prinútil ďalšie útoky obmedziť. 
Panovník a arcibiskup vynaložili úsilie na posilnenie pevností 
v Šahách, Beňadiku, Šuranoch, Šali, Jatove, Léku i vo Svodíne. 
Turci sa o tom dozvedeli z listu Štefana Dobóa zo dňa 8. marca 
1546, ktorý adresoval krupinskému hradnému kapitánovi Františ
kovi Ujfalusimu a hovoril o poskytnutí pomoci pri opevňovaní 
banských miest. Kuriér, ktorý tento list niesol, padol do zajatia 
Turkom, ktorí sa okrem rukojemníka zmocnili aj tohoto vážneho 
dokladu. Kuriérovi sa však podarilo z tureckého zajatia utiecť, 
dokonca zmocniť sa aj listu a tento doručiť krupinskému hradnému 
kapitánovi. Ako sa mu podarilo oklamať Turkov, o tom historické 
pramene mlčia. Banské mestá nielen opevnili svoje hradby, ale 
poskytli panovníkovi a arcibiskupovi finančnú a materiálu pomoc 
pri výstavbe ďalších protitureckých pevností. Listom z 22. septem
bra 1546 ďakuje arcibiskup Pavel Várday 7 banským mestám za 
ochotu a poskytnutú pomoc pri výstavbe nových pevností. 

Turci sa tiež intenzívne opevňovali. Na ochranu parkanskej 
pevnosti vybudovali pásmo vyše 2 metre širokých zemných múrov, 
rozšírili a prehĺbili dunajský vodný meander. Priestor vnútornej 
pevnosti po rozšírení mal plochu vyše 1000 štvorcových siah 
(asi 4.000 metrov štvorcových). Vo vnútornom areáli pevnosti 
vybudovali kasárne, maštale i moslimskú svätyňu. Pevnosť mala 



5 uhlov s mohutnými baštami, ktoré Turci okopírovali z protitu-
reckých pevností v Maďarsku (Jáger). 

Prebudovanie parkanskej pevnosti skončilo v roku 1549. Naj
vyšším tureckým veliteľom okolia bol ostrihomský beg, ktorý 
za veliteľa parkanskej pevnosti menoval "dizdára" (vojenská 
hodnosť ako kapitán) Kurd bin Juzufa a za jeho zástupcu Husejn 
Abdulaha. Turci tu mali v rokoch 1549 — 1550 šesť čiat 
vojska, v ktorých slúžilo 59 janičiarov (poturčených Slovanov). 
Časť posádky bola ubytovaná v pevnosti a časť ako predsunuté 
stráže bývala pod šiatrami. 

V tomto období život osady Parkan bol silne ovplyvnený poby
tom tureckej posádky. Boli to jednak vplyvy jazykové, náboženské 
a taktiež vplyvy obchodné i morálne. Po prebudovaní parkanskej 
pevnosti ju Turci pomenovali vo svojom jazyku "DŽIGERDE-
LEN" (stráž pred táborom). Miestne obyvateľstvo pre jazykovú 
ťažkosť vyslovovania tureckých názvov si ich hungarizovalo a na
miesto Džigerdelen vyslovovalo "CSEKERDÉN" (Čekerdén). 

Turecké posádky v Ostrihome a Parkane predstavovali v tomto 
čase silu 1 887 bojovníkov. Podľa tureckých zápisov v osade 
„Džigerdelen" okrem tureckých vojakov žili aj neverci (turecké 
pomenovanie kresťanov). Zápisy uvádzajú, že modlitebňa nevercov 
bola zničená (pôvodný románsky farský kostol) a medzi okolitými 
osadami aj osada Nána sa uvádza ako zničená a ľudoprázdna. 
Pevnosť Džigerdelen sa stala odrazovým môstikom pre turecké 
výpady do blízkeho okolia. Tureckí hradní kapitáni (dizdári) 
vynikali ukrutnosťou. Medzi tých, čo najviac zdierali obyvateľstvo 
Parkanu a okolitých osád, patrili: Mustafa Aga, Kudavendi bin 
Abdulah, Ali Aga, Hadži Aga a Ferhát Iskender. 

Z tureckých žoldových záznamov sa dozvedáme, že od 11. 
decembra 1586 do 30. novembra 1587 bol dizdárom v Parkane 
Ferhát Iskender a jeho zástupcom bol Mustafa Hassan. Moslim
ským kňazom — muezinom bol v tej dobe Mohamed Dánd 
a noariffom (učiteľom) Izmail Hassan. Zo záznamu vyplýva, že 
Turci v Parkane mali okrem modlitebne aj školu, čo je zrejmé aj 
z dalších tureckých vojenských záznamov. Turecká škola u vojska 
v našom slova zmysle predstavuje vojenské učilište pre výchovu 



janičiarov. Turecký historik (derviš-cestovatel) Evlija Čelebi, 
ktorý žil v druhej polovici 17. storočia v Ostrihome a v novozá
mockej pevnosti, tieto udalosti opisuje retrospektívne a podľa jeho 
záznamov sa rekonštruuje život na našom juhu počas tureckej oku
pácie. 

Tento turecký historik spomína, že Turci mali v pevnosti aj 
ženy a dokonca, že v pevnosti mali aj skupinu požiarnikov (zbor 
hasičov). Podľa údajov Čelebiho Turci v oboch pevnostiach žili 
blahobytne. Všetko to, čo k životu potrebovali, získavali z lúpež
ných výprav do Pohronia, Požitavia a Ponitria. Turci mali už v tej 
dobe na južnom Slovensku 216 osád prinútených k poplatnosti. 
Po vybudovaní novozámockej pevnosti na obranu proti Turkom 
(ÉRSEKÚJVÁR" - 1581 až 1588) aktivita tureckých výpadov 
opadla. Dôkazom je aj protiútok hradného kapitána Rácza 
z lékskej pevnosti v roku 1581, ktorý so svojou jazdou prepadol 
pomerne ľahostajných Turkov v pevnosti Džigerdelen, túto čiastoč
ne zdemoloval a ukoristil stáda dobytka, ktoré Turci predtým 
priviedli z lúpežného ťaženia na Pohroní a Požitaví. Turci boli 
týmto náhlym prepadom prekvapení a navyše chudobnejší o značnú 
korisť. 

Ďalšie také výpady proti Turkom v Parkane a Ostrihome usku
točnil v roku 1589 novozámocký hradný kapitán Mikuláš Pálŕľy. 
Podarilo sa mu obsadiť pevnosť Džigerdelen a začal obliehať aj 
Ostrihom. Ostrihomský Memy beg zo strachu pred obsadením 
Ostrihomu uzavrel s Pálffym pokorujúce prímerie, o čom informo
val aj budínskeho pašu (v Budíne bolo sídlo pašalíku). Pálŕľy po 
obsadení Parkanu nebol voči obyvateľstvu agresívny. Povolil 
obyvateľstvu i tureckým kupcom, ktorí žili v podhradí Džigerdelenu, 
voľný pohyb. Ruší turecký názov osady Džigerdelen a nahrádza 
ho staronovým názvom PARKAN (Párkány). Po obsadení pevnosti 
Parkan posiela 20. marca 1598 do novozámockej pevnosti 
kuriéra s listom, v ktorom okrem vojenských údajov opisuje život 
Turkov, ich háremy, modlitebne a hlavne jarmoky a trhy s orien
tálnym nádychom. Oznamuje, že oslobodil mnohých zajatcov, 
ktorých aj s korisťou posiela do novozámockej pevnosti. Ďalej 
v liste uvádza, že na Dunaji zajal aj niekoľko tureckých lodí a že 



po uzavretí prímeria s ostrihomským begom nechal tu bývajúcich 
Turkov na pokoji. 

Turci, i keď podpísali prímerie, sa s touto porážkou nezmierili. 
Turecké vojská z Novohradskej pevnosti začali napadať Pálffy-
ovské stráže a posádky pri Dunaji. Na výpady odpovedal Pálffy 
tým, že na zajatých tureckých lodiach zorganizoval výpravu po 
Dunaji a v roku 1594 zaútočil proti Novohradskej pevnosti, ktorú 
sa mu podarilo oslobodiť. 

Budínsky Sinan paša dostal strach z Pálffho úspechov, a preto 
v roku 1595 vysiela z Budína do Ostrihomu silné vojenské skupiny 
faničiarov. Ďalší vývoj udalostí ukázal, že janičiari ostrihomskému 
begovi velmi nepomohli. Ich rušivé prepady Pálffy ľahko likvidoval, 
a tým si ho ešte viac poštvali proti sebe. Pre nedodržovanie prímeria 
zo strany Turkov rozhodol sa Pálffy aj so svojím pobočníkom Ná-
daždym pre obliehanie Ostrihomu. Po náhlom útoku podarilo sa 
Pálffymu dobyť na podhradí predmestie Ostrihomu - Viziváros. 

Na tento úspech Pálffyho reagoval aj cisár Rudolf I. Posiela 
v roku 1595 na udržanie dosiahnutých pozícií nemecko-valónske 
vojská pod velením kniežaťa Mansfelda. Po čase sa však zistilo, že 
vyslanie Mansfeldových vojsk nebolo pomocou pre odboj proti 
Turkom. Nemecko-valónske vojská nemali dobrú morálku. Na
miesto toho, aby bojovali proti Turkom, prepadali vlastné obyva
teľstvo, čím predčili i tureckých lúpežníkov. Táto skutočnosť vyho
vovala Turkom, ktorí 19. októbra 1599 prepadli morálne rozložené 
Mansfeldove vojsko a pomerne ľahko ho rozprášili. Obsadili všetky 
stratené pozície, osadu a pevnosť Džigerdelen a za nového dizdára 
pevnosti vymenovali Murtizána Ispahiho. 

Mansfeldove vojská v chaose ustupovali po trase Parkan — 
Bátorové Kesy (Vojnice) — Komárno. Turci ich aj na ústupe 
viackrát prepadli a celkom zdecimovali. Týmto neúspešným vojen
ským ťažením kniežaťa Mansfelda sa zaoberal aj kráľovský snem, 
ktorý zasadal v Bratislave. 

Posledné väčšie ťaženie proti Turkom do Ostrihomu v roku 
1605 viedol vojvodca — generál Dampierre na čele niekoľkých 
plukov nemeckých žoldnierov. Pri útoku sa dostal až do ostri
homského podhradia, avšak tu bol vlastnými žoldniermi zradený 



a vydaný do rúk Turkom. Aj toto ťaženie pomohlo najviac samot
ným Turkom. 

Začiatok 17. storočia nebol pre uhorský štát priaznivý. Zvonku 
to bolo najmä vplyvom tureckých vojen a nemohúcnosti zastaviť 
ich expanziu, vnútri krajiny vznikali stavovské nepokoje v období 
protireformačných snáh. V roku 1605 rozpútal povstanie šľachtic 
Štefan Bocskay a cisár Rudolf I. pre vnútroštátne nezhody bol pri
nútený vyjednávať s Turkami o prímerie, ktoré aj uzavrel v roku 
1606 v Zitvatoroku. Žitvatorocký mier bol potupný pre cisára aj 
pre obyvateľstvo, najmä tých osád, ktoré na základe zmluvy o mieri 
upadli do závislosti a poplatnosti voči Turkom. Turci využívali 
situáciu v Uhorsku, prímerie sústavne porušovali a organizovali aj 
naďalej lúpežné výpravy na stredné Slovensko. Tieto výpravy 
organizovali z parkanskej a v ostrihomskej pevnosti a sem si priná
šali aj lúpežnú korisť. 

Ďalšie stavovské povstanie v roku 1619 pod vedením Gabriela 
Bethlena oslabovalo vnútroštátne pokusy o vybudovanie silnej 
armády proti Turkom. Turci ďalej plienili a niektoré osady celkom 
zničili. Cisár i arcibiskup podnikli kroky na obranu aspoň tým, že 
zosilnili svodínsku palisádovú pevnosť, doplnili ju vojskom a od 
roku 1609 menovali pre pevnosť aj hradných kapitánov. 

O uzavretie ďalšieho mieru s Turkami v apríli roku 1625 sa 
pokúsil cisár Ferdinand II. Vyjednávanie s Turkami sa malo konať 
na lúkach pri Kamennom Moste pod šiatrami. Viedol ho sám cisár 
Ferdinand a jeho sprievod tvoril barón Ján Kwich, Mikuláš 
Frangepán, Mikuláš Eszterházy, Adolf Althan, Mojžiš Czyráky 
a Žigmund Galler. Počas rokovania bol cisársky sprievod ubyto
vaný vo svodínskej pevnosti. Tento ďalší pokorujúci mier pre cisára 
bol podpísaný 26. mája 1625. Za tureckú stranu ho podpísali bu-
dínsky Mufti-Jajha paša, budínsky defterdár Amhá paša a ostri
homský beg Haci Bajajar. Ako neutrál bol prítomný sedmohradský 
knieža Gabriel Bethlen. 

Turci po uzavretí mieru na jeden rok akosi utíchli. Avšak neskôr 
ich lúpežné výpady pokračovali a nadobúdali ešte viac na intenzite. 
Parkanská pevnosť sa stala východiskom tureckých výbojov. Turci 
nešetrili už ani najbližšie osady, hoci im patrili dane. Podľa súpisu 



z roku 1647 aj osada Nána sa nachádza v zozname osád, ktoré boli 
ľudoprázdne, alebo celkom zanikli. Súpis z uvedeného roku uvádza, 
že Turkom najviac vzdoruje mesto Svodín s pevnosťou, ktorá po 
vymenovaní hradného kapitána stala sa úkrytom pre obyvateľstvo. 

Turkom v ich výbojoch severozápadným smerom od Parkanu 
najviac zabraňovali dve pevnosti: Svodín a hlavne Nové Zámky. 
Turci proti týmto pevnostiam podnikli celú sériu útokov, najmä 
v rokoch 1648, 1654, 1656 a 1657. Pevnosť však nedobyli, iba 
vydrancovali okolie a korisť si odvážali do pevnosti Džigerdelen. 

Po týchto útokoch sa vypravil proti Turkom cisársky vojvodca 
Montecuccoli. Obchvatným manévrom porazil Turkov 28. júla 
1661 pri Parkane. Zajal niekoľko stovák Turkov, zmocnil sa bohatej 
koristi a vyslobodil zajatých rukojemníkov z pevnosti Džigerdelen. 
Vojenskej cisárskej rade do Viedne podal správu, že osady od Par
kanu až po Kamenín sú celkom zničené a ľudoprázdne. Z pevnosti 
Džigerdelen sa stiahol do svodínskej a novozámockej pevnosti, pre
tože nechcel riskovať obchvat Turkov z ostrihomskej posádky. 

Turci, poučení touto porážkou, chystali silný úder proti svodín
skej a novozámockej pevnosti a chceli ich za každú cenu zničiť. 
Do Ostrihomu a Parkanu začali sústreďovať veľké armády. V roku 
1663 bolo v týchto priestoroch sústredených do 200000 tureckých 
vojakov. Armáde velil Paša Ibrahim a jeho pobočníkom bol Achmet 
Körprüli. Už začiatkom augusta stála táto armáda v šiatrových 
osadách okolo Parkanu v pohotovosti. Cieľom Turkov bolo dobytie 
svodínskej a novozámockej pevnosti a otvorenie cesty k útoku na 
Viedeň. 

Keď sa novozámocký hradný kapitán Adam Forgách dozvedel 
o tureckých prípravách, pokúsil sa so svojimi bojovníkmi turecké 
sústredenie útokmi rozbíjať. Forgáchove vojská dorazili 6. augusta 
1663 až ku Gbelciam (Köbölkút). Keď však prieskumné hliadky 
Forgáchových bojovníkov zistili, že okolo Parkanu je obrovská 
presila tureckých vojsk, Forgách sa chcel vrátiť späť do novozámoc
kej pevnosti. Svoj zámer však na naliehanie cisárskeho vojvodcu 
Pia Marchesa zmenil a zaútočil na Turkov. Tento útok bol však pre 
Forgáchove vojská osudným. Veľká presila Turkov 7. augusta 
rozprášila málopočetnú Forgáchovu armádu. V rozhodujúcej 



bitke (na priestoroch dnešnej celulózky) bolo zabitých a zajatých 
vyše tisíc cisárskych bojovníkov. V tejto bitke zahynul vojvodca Ján 
Lippay a ostrihomský prepošt Juraj Eszterházy, Forgách s hŕstkou 
vojska sa vrátil do novozámockej pevnosti. 

Turci hneď na druhý deň 8. augusta sa vydali na veľké ťaženie 
a ešte toho istého dňa dobyli svodínsku pevnosť. Ich vojská smero
vali ďalej na Nové Zámky, ktoré začali obliehať 15. augusta. Po 40 
dňoch obliehania obrovskou tureckou armádou 24. septembra 1663 
kapitulovala aj novozámocká pevnosť. Po obsadení Nových Zám
kov posunuli Turci hranice svojich výbojov na severozápad a v no
vozámockej pevnosti zriadili vilajetnú správu (hlavný turecký 
kapitanát pre stredné Podunajsko). Do tejto vojenskej správy patrili 
aj turecké posádky v Ostrihome a v parkanskej pevnosti Džiger-
delen. 

Ani po obsadení Nových Zámkov nebolo zázemie okolo Parkanu 
pokojným priestorom. Cisárske vojská začali preberať taktiku 
Turkov a neočakávanými útokmi prepadali ich vojenské tábory. 
Vojvodca Mikuláš Zrínyi v októbri roku 1563 prepadol tureckých 
vojakov, ktorí vliezli korisť z okolia Nových Zámkov do parkanskej 
pevnosti. Obkľúčených vojakov aj s ich tureckými vezírmi zničil 
a korisť im odobral. 

Podobné výpady proti Turkom viackrát podnikli aj vojaci z ko
márňanskej pevnosti. Na jar v roku 1664, keď tureckí vojaci z par
kanskej pevnosti boli na lúpežnom ťažení v okolí Novohradu 
(Nógrád), ich neprítomnosť využili obrancovia komárňanskej 
pevnosti a v počte asi 500 jazdcov zaútočili na malú tureckú posádku 
v pevnosti Džigerdelen. Náhlym útokom sa zmocnili pevnosti, 
vojakov pozabíjali a pevnosť zdemolovali. Podpálili pontónový 
most do Ostrihomu a dve turecké lode v prístavišti, ktoré boli nalo
žené vojnovým materiálom, pripraveným na odoslanie do Novo
hradu. Do Komárna sa vrátili s bohatou korisťou stád hovädzieho 
dobytka a koni. 

Široký rozptyl tureckých armád umožnil prepady zo strany ci
sárskych vojsk a pred týmto prepadom nebola ušetrená ani samotná 
osada Parkan i Ostrihom. 

Podobné väčšie ťaženie proti Parkanu a Ostrihomu podnikol 



v lete roku 1664 cisársky generál De Souchesse. V júli najprv 
porazil turecké hordy pri Nitre, ďalšie porážky pri ústupe im uštedril 
pri Sv. Beňadiku, pri Leviciach a na ústupovej ceste ich hnal až do 
Parkanu. So svojimi vojskami sa utáboril medzi Parkanom a Obi-
dom (Ebed). Na tejto vyvýšenine dal zakopať delá a 1. augusta 
1664 začal ostreľovať Ostrihom a Džigerdelen. Delostrelecká palba 
čiastočne poškodila Ostrihom, ale pevnosť Džigerdelen aj s osadou 
bola značne zničená okrem streľby aj vzniknuvšími požiarmi. 
Generál De Souchesse ďalej neútočil, ale obrátil svoje vojská k novo
zámockej pevnosti, v ktorej velil tureckým vojskám bývalý ostri
homský beg Küčük paša. 

Po odchode cisárskych vojsk od Parkanu ostrihomský beg 
zmobilizoval množstvo ľudí na opravu zboreného dunajského mosta 
a streľbou zdemolovaných objektov pevnosti. Dunajský most bol 
za tri dni opravený a 5. septembra 1664 už po ňom prechádzali 
do Parkanu posily na pomoc Turkom obliehaných v novozámockej 
pevnosti. Ostrihomský beg zariadil, že ešte v tom mesiaci bola opra
vená aj pevnosť Džigerdelen. 

Takmer 140 rokov sa priestory dnešného Štúrova a okolia podo
bali jednému veľkému táborisku, haldám koristí, hemžili sa tu 
stáda dobytka, ktoré Turci priviedli z lúpežných výprav, a ďalšie 
priestory boli posiate internačnými tábormi vojnových zajatcov 
a rukojemníkov. Často tu zúrili morové epidémie a rôzne orientálne 
choroby, kedy mala smrť bohatú žatvu. Turecký historik Evlija 
Čelebi, ktorý tu žil, uvádza vo svojich cestopisoch aj výskyt "zlej 
choroby východu" (malomocenstvo - lepra). Obyvateľstvo Par
kanu v týchto obdobiach nevykazovalo takmer nijaký populačný 
vzrast. Ani príliv obyvateľstva z vidieka nebol možný, pretože von
kajšie osady boli vydrancované a takmer ľudoprázdne. 

Jedinou kladnou stránkou v Parkane počas tureckej nadvlády 
bola snaha o rozširovanie plochy suchej zeme. Zasýpali sa moča
riská, najmä pri hlavnom toku Dunaja, aby sa získali ďalšie priesto
ry pre prístavištia a vojenské tábory a skladištia. Prievozníkom, ry
bárom, kupcom, obchodníkom a remeselníkom ponechali Turci 
určité tradičné výsady, pretože ich pre účely vojny neustále potre
bovali. Dokonca im povolili zriadiť modlitebne i akúsi elementárnu 



školu (náboženstvo, čítať, písať a počtovať). Tieto inštitúcie si 
vydržiavali samotní občania a finančne prispievali zbohatlí kupci, 
ktorí vydržiavali aj učiteľa — organistu (lugimsgister). Podrobnosti 
o tejto škole nevieme, je to iba výťah z ostrihomského arcibiskupské
ho archívu, kde sa tiež uvádza, že bohoslužby vykonávala osoba 
laická (nevysvätený kňaz). 

O S L O B O D E N I E S P O D 
V Y Š E S T O R O Č N É H O 
T U R E C K É H O P A N S T V A 

Pomery v Parkane sa ustálili v rokoch 1665 - 1682. Avšak už v roku 
1683 začínajú znovu rinčať zbrane. Turci neboli spokojní s tým, 
čo doteraz získali. Hľadali nové možnosti lúpeže a zdrojov pre 
koristenie. 

V auguste roku 1683 začali Turci znova sústreďovať veľkú 
armádu v priestoroch Parkanu a Ostrihomu. Parkanská pevnosť 
Džigerdelen nebola opravovaná takmer dve desaťročia. Zubom 
času bola značne poškodená a len z malej časti mohla slúžiť 
pre ubytovanie vojakov. Preto vojská táborili v prírode pod šiatrami. 

Koncom augusta 1683 sa pohli turecké armády z Parkanu 
a Ostrihomu smerom na Viedeň. Tieto armády z poverenia so-
fijského pašu Hassana viedol turecký veľvezír Kara Mustafa. 
Pritiahol až k Viedni a začal ju obliehať. Avšak aj Viedeň mala už 
vtedy vynikajúcu obranu zloženú zo spojených európskych armád, 
ktorým velil poľský kráľ J á n Sobieski. Po niekoľkých tureckých 
nástupoch prešli do útoku spojené európske armády a prvú veľkú 
porážku pripravili Turkom pri Viedni 12. septembra 1683. Než sa 
Turci spamätali, už ich J á n Sobieski hnal na východ. Nepomohla 
im ani vojenská pomoc uhorského povstaleckého šľachtica Imricha 
Thökölyho. Ich ústupová cesta viedla vedľa Dunaja a zastavili sa 
až pri Parkane, kde zozbierali svoje sily na odpor. Vojská Jána 
Sobieskeho 7. októbra 1683 oslobodili pevnosť vo Svodíne, avšak pri 
rýchlom postupe sa nepodarilo oslobodiť novozámockú pevnosť, 
v ktorej sa silná turecká posádka ubránila. 



Turci sústredili dalšie vojsko a opevnili sa v parkanskej a v ostri
homskej pevnosti. Vojvodca knieža Karol Lotrinský upozorňoval 
polského kráľa, aby na pevnosť Džigerdelen a Ostrihom zaútočil 
až po sústredení všetkých svojich síl, pretože očakával od Turkov 
silný odpor pre strategický význam oboch pevností. J an Sobieski 
i napriek tomuto upozorneniu ešte 7. októbra zaútočil na turecké 
pozície. Turci tento útok odrazili a v protiútoku zabili okolo 1500 
poľských vojakov. 

Pôdorys pevnosti Kakath - Džigerdelen z roku 1683 

Po tomto neúspechu odovzdal J á n Sobieski hlavné velenie 
kniežaťu Karolovi Lotrinskému, ktorý skonsolidoval spojené armády 
a 9. októbra začal frontálne útočiť viacerými prúdmi proti Parkanu. 
Na čele spojených armád stáli najosvedčenejší vojvodcovia a gene
ráli tejto historickej doby: gróf Dünewald, knieža Starhemberg, 
ďalej rakúski generáli ako Picolomini, Pálffy, Gaprara, Veteráni, 
Londron a poľský vojvodca Jabonowski. 

Turci, prv než pochopili stratégiu útoku spojených armád, začali 



si zaisťovať chrbát a ústupové cesty. Prestarlých, chorých zajatcov 
a rukojemníkov, ženy, deti a všetkých, ktorí neboli schopní pešieho 
ústupu a boli im na obtiaž, povraždili v maličkom údolí nad 
Parkanom (Siralomvölgy-údolie plaču). Mŕtvoly pobitých poľ
ských vojakov znetvorili a ich useknuté hlavy ponapichovali na 
kopie a rozmiestnili v chotári na tých miestach, odkiaľ očakávali 
najväčší nápor spojeneckých armád. Aj týmto spôsobom chceli 
nahnať strachu svojim prenasledovateľom. 

Spojené armády zaútočili 18. októbra a po dvoch dňoch krvavých 
bojov podarilo sa im 19. októbra 1683 obsadiť Parkan aj s pevnos
ťou Džigerdelen. Turci mali zabezpečenú ústupovú cestu po pon
tónovom dunajskom moste do Ostrihomu. V panike však sa tak 
húfne valili po moste, že tento veľkú váhu nevydržal a preboril sa. 
Pontóny vzal prúd a stovky Turkov našlo smrť vo vodách Dunaja. 

Podľa vtedajších odhadov v bitke pri Parkane zahynulo vyše 
8000 Turkov a do 3000 bojovníkov spojených armád, z čoho bolo 
asi 2000 jazdcov. Pred ústupom Turci v Údolí plaču povraždili 
do 1.000 zajatcov, z čoho bolo vyše 400 žien a detí. Okolo Údolia 
plaču ešte i dnes koluje viacero povestí napríklad, že v nočných 
hodinách počuť ešte i dnes plač matiek a detí, ktoré tu boli povraž
dené a pochované v hromadných pohrebiskách. Na tomto priestore, 
najmä pri hlbokej orbe, sa ešte i dnes najdú zbytky ľudských kostí, 
ktoré pochádzajú z tureckých čias. 

Po dobytí Parkanu sa spojené vojská opäť rozostavili, aby mohli 
zaútočiť na tureckú baštu v Ostrihome. Počas vojenských príprav 
najmä poľskí vojaci začali robiť v samotnom Parkane, "poriadky" 
a čistky ako odplatu za pozabíjaných a zmasakrovaných poľských 
vojakov. Najprv verejne postínali hlavy zajatým tureckým janičia
rom, alebo tých, čo sa v Parkane vzdali. Poľskí vojaci milosť ne
poznali. Potom vylúpili domy tureckých a židovských kupcov, 
ktorých Turci privilegovali. Ich obydlia zdemolovali a spálili. 
Potom sa vrhli na pevnosť Džigerdelen, ktorú najprv zapálili a po 
spálení zrovnali so zemou. Bola to pomsta za jednu a pol tisícky po
zabíjaných Poliakov. Vojenský zápis z ostrihomského archívu 
uvádza, že drobných remeselníkov, rybárov a prievozníkov nechali 
na pokoji, ba že niektorí dobrosrdeční poľskí vojaci sa s nimi podelili 



o bohatú korisť nazbíjanú od kupcov. Podľa konskripcie títo rybári, 
prievozníci, remeselníci a niektorí obchodníci ako aj poddaní boli 
národnosti nemeckej, maďarskej, slovanskej i cigáni. 

Turci po strate Parkanu opustili aj ostrihomské podhradie 
a opevnili sa na ostrihomskej skale. Táto okolnosť umožnila veleniu 
spojených armád, aby cez Dunaj vybudovali pontónový most. 
Napriek menším rušivým tureckým prepadom most bol hotový za 
4 dni a novomenovaný veliteľ Parkanu brigadír — plukovník 
Dieppenthal prepravil svoje armády do ostrihomského podhradia 
pod pevnostnú skalu. 

Obliehanie ostrihomskej pevnosti sa začalo najprv delostreleckou 
paľbou od Parkanu. Po dvojdňovom obliehaní sa podarilo 28. 
októbra 1683 ostrihomskú pevnosť dobyť a obsadiť. Turci po zmäte
nom ústupe sa zastavili až v Budíne. 

Poľskí vojaci boli 31. októbra aj so svojím veliteľom Jabonowskim 
odvelení cez Šahy do Hatvanu, aby vytlačili Turkov z Hontianskej 
a Gemerskej župy. Pri presune pokazili si dobrú povesť tým, že sa 
zachovali kruto voči obyvateľstvu pohronských osád. Bíňu a Čatu 
vyrabovali a Kamenín po rabovke aj podpálili. 

Turci ani po vytlačení k Budínu sa s porážkou nezmierili a po 
krátkom čase podnikali z Budína nové útoky. Tieto útoky mali za 
cieľ späť dobyť stratené územia a oslobodiť obkľúčených vojakov no
vozámockej pevnosti, ktorá ešte stále bola v ich rukách. 

Spojené európske vojská pod velením Karola Lotrinského v roku 
1685 začali obliehať novozámockú pevnosť. Budínsky paša Ibrahim 
zorganizoval pomerne silnú armádu a pokúsil sa s ňou preraziť až 
k novozámockej pevnosti. Pri tejto anabáze dostal sa paša Ibrahim 
so svojím vojskom až k Parkanu. Spojené európske vojská však boli 
dobre pripravené. Dvoma prúdmi obkľúčili turecké vojská pri 
Nyergesujfalu (na pravej strane Dunaja — Maďarsko) a v krvavej 
bitke 16. augusta 1685 ich rozprášili. Potom 19. augusta dobyli aj 
novozámockú pevnosť. Zajatých Turkov v počte asi 1200 mužov 
a 400 žien a detí v novozámockej pevnosti povraždili. Táto masakra 
sa odohrala v dnešnej Tureckej ulici v Nových Zámkoch (pod baštou 
Bohémia). 

Aby sa národy strednej Európy zbavili tureckého nebezpečen-



stva, bolo potrebné Turkov vytlačiť aj z Budína, pretože Turci aj po 
mnohých porážkach neprestávali z Budína podnikať ďalšie lúpežné 
nájazdy do oslobodených území. Na popud ostrihomského arci
biskupa vojenská cisárska rada sa rozhodla oslobodiť aj kráľovský 
hrad v Budíne. Začiatkom júna 1686 začali sa v Parkane znova 
zhromažďovať útvary spojených armád pod velením generála 
Starhemberga. Vojská mali zhromaždište na priestoroch bývalej 
parkanskej pevnosti a utáborili sa na zbytkoch jej zborených valov. 
Knieža Karol Lotrinský 6. júna 1686 vydal rozkaz k pochodu 
na Budín. Spojenecké vojská ešte toho istého roku oslobodili Budín 
a Turkov vytlačili takmer z celého Uhorska. 

P O T U R E C K Ý C H V O J N Á C H 

Po zažehnaní tureckého nebezpečenstva začala konsolidácia pome
rov a prechod k pokojnému občianskemu životu. Ostrihomský 
arcibiskup sa vracia z Trnavy do svojej ostrihomskej rezidencie. Jeho 
okolité majetky boli vyľudnené a celé desiatky osád boli zrovnané 
so zemou. Nebolo ani ľudí, ktorí by obrobili všetku pôdu. Podľa 
arcibiskupského daňového súpisu z roku 1696 bolo v Parkane iba 
6 nepoškodených domov a o susednej Náne hovorí ako o, "possesio 
devastata" (úplne zničenej). Obe osady preberá arcibiskup do 
zoznamu svojich majetkov a snaží sa ich kolonizovať novými usad
líkmi zo stredného Slovenska. Z ďalších zápisov sa dozvedáme, že 
kolonizácia postupovala veľmi pomaly, pretože pre nových kolo
nistov nebolo obydlí. 

Zdanie o pokojnej rekonštrukcii a zahladení škôd z tureckých 
vojen bolo však predčasné. Sotva sa zacelili boľavé rany, už pri
chádza ďalšia pohroma. Uhorský šľachtic František Rákóczy II. 
v roku 1703 začína povstanie proti cisárovi. Jeho vojská, zvané 
"kurucké", sa prvýkrát objavujú pri Parkane 25. septembra 1703 
v sile 13 praporov jazdy i pechoty. V službách cisárskych vojsk, 
zvaných "labanských", stál zemepán z Novej Viesky, Ján Bottyán. 



Jemu sa podarilo vytlačiť kurucké vojská z Parkanu až do Čerhát-
skych pahorkov Hegyfarku. V službách cisára i arcibiskupa bol 
ochotný do posledného vojaka brániť Parkan i Ostrihom. Bottyán 
tieto pevnosti chránil a nepúšťal sa do ďalších otvorených bojov 
s kuruckými vojskami. Veliteľ ostrihomskej posádky barón Kuck-
länder ho za túto pasívnu činnosť obvinil z nadŕžania kuruckým 
vojskám a 18. apríla 1704 ho dal uväzniť. Bottyána pol roka väznili 
v Ostrihome a potom ho chceli previezť do viedenského väzenia. 
Pri prevoze za pomoci priateľov sa mu pri Nyergesujfalu podarilo 
utiecť a pre tento nevďak za svoje služby cisárskym vstúpil do 
radov kuruckých vojsk Františka Rákóczyho. 

J á n Bottyán bol skúseným vojvodcom, a preto ho Rákóczy 
poveril obsadením podunajských priestorov od Komárna až do 
Parkanu. Ďalej mal Bottyán za úlohu vybudovať vojenské zásobo
vacie tábory vo Svodíne, Gbelciach a Parkane. Bottyán tieto úlohy 
plnil a navyše bol schopný odrážať útoky labanských vojsk. Keďže 
Ostrihom bol v rukách labanských vojsk, Bottyán venoval veľkú 
pozornosť stráženiu dunajských brodov a prechodov. Pri brehu 
Dunaja v Parkane dal vybudovať zemné valy a tu si zriadil aj svoj 
veliteľský stan s pozorovateľňou Ostrihomu. Dunajský most, ktorý 
spájal Ostrihom s Parkanom, už počas bojov dal Bottyán rozobrať 
a premiestnil ho na dunajský prechod oproti Nyegersujfalu. 

Kuruci v roku 1706 mali už v rukách významné oporné body pre 
nástup proti labanským vojskám. Sám Rákóczy prišiel 2. augusta 
do Parkanu a po obhliadke svojich pozícií vydal rozkaz na oblieha
nie Ostrihomu. Zostal v Parkane a sám chcel byť svedkom vojen
ských operácií proti Ostrihomu. Svoj veliteľský stan si vybudoval 
v trojuholníku sútoku rieky Hron s Dunajom (v tej dobe vtekal Hron 
do Dunaja na východnom okraji dnešného Štúrova — viď mapka 
čís. 6) odkiaľ bolo strategicky najvýhodnejšie pozorovanie. Od svoj
ho stanu až po osadu Parkan dal rozmiestniť delostrelecké batérie 
najväčšieho kalibru. 

Pred útokom na ostrihomskú pevnosť vyzval veliteľa pevnosti 
Františka Kuckländera, aby vydal pevnosť dobrovoľne. Tento 
odmietol rokovať, a preto Rákóczy 9. augusta vydal rozkaz k za
počatiu delostreleckej paľby a k obliehaniu Ostrihomu. Útok na 



Ostrihom viedol brigadír — plukovník francúzskeho pôvodu — 
Le Maire. 

Delostrelecká paľba trvala 37 dní a nocí a mala taký účinok, že 
Ostrihom bol úplne zdemolovaný. Morálka labanských vojsk 
upadla tak, že Kuckländer bol nútený 15. septembra 1706 kapi
tulovať. Pri odovzdaní pevnosti si vymienil slobodný odchod svojich 
vojsk do Komárna. Rákóczyho vojská po obsadení Ostrihomu ro
zobrali dunajský most v Nyergesujfalu a tento znova prepravili 
do Parkanu na preklenutie Dunaja do Ostrihomu. 

Po obsadení Ostrihomu nariadil Rákóczy ostrihomskú pevnosť 
a mestské podhradie opraviť. Pre zaistenie ostrihomského predpolia 
v priestoroch osady Nyergesujfalu dal vybudovať barbakany (pred-
pevnosti) s posádkami. Ďalšie barbakany dal vybudovať v okolí 
Parkanu a obsadil ich silnými útvarmi jazdy. Rákóczy to robil 
z tých dôvodov, že si uvedomoval strategický význam Parkanu 
a Ostrihomu. Vojnová stratégia tých dôb hovorila, že držiteľ 
ostrihomskej pevnosti má v rukách kľúče do stredného Podunajska. 
Rákóczy tieto opatrenia robil preto, lebo vedel, že labanské vojská 
znova zaútočia, aby dobyli späť ostrihomskú pevnosť. 

Rákóczyho predvídavosť potvrdili udalosti, ktoré sa odohrávali 
o niekoľko dní potom, čo sa zmocnil ostrihomskej pevnosti. Už 
28. septembra 1706 po pravom brehu Dunaja zaútočil cisársky 
generál Starhemberg s desaťtisícovou armádou labancov. Táto 
armáda pomerne ľahko prekonala predpevnosti pri Nyergesujfalu 
a začala obliehať samotný Ostrihom. 

Rákóczy sa pri útoku na ostrihomskú pevnosť zdržoval v novo
zámockej pevnosti. Keď mu vojenský kuriér priniesol správu 
o obliehaní Ostrihomu, okamžite odcestoval do Parkanu, kde pri
kázal Bottyánovi, aby rozobral pontónový most na Dunaji. 
Zároveň mu prikázal, aby sa so svojou armádou, ktorá mala vtedy 
okolo 3.000 vojakov, nedal vyprovokovať do otvoreného boja 
s labanskou armádou Starhemberga, ktorá mala trojnásobnú pre
silu. Potom odcestoval Rákóczy do Košíc, aby tam riešil určité 
spory. Velenie na úseku Pa rkan-Os t r ihom ponechal úplne 
na Jána Bottyána. 

Kurucká posádka v ostrihomskej pevnosti mala okolo 1500 mu-



žov a urputne vzdorovala náporu labanských vojsk. I napriek 
tomu, že Bottyán začal s vojvodcom Starhembergom 9. októbra 
rokovať o kapitulácii ostrihomskej pevnosti, boje pokračovali. Bojo
vá morálka kuruckých obrancov ostrihomskej pevnosti upadla, keď 
sa dozvedeli, že ich veliteľ Bottyán vyjednáva o kapitulácii pevnosti. 
Ostrihomská pevnosť kapitulovala 12. októbra 1706 a vojvodca 
Starhemberg povolil kuruckým obrancom voľný odchod do Par
kanu. 

Morálka kuruckých vojsk po ostrihomskej kapitulácii tak upadla, 
že Bottyán bol prinútený kapitulovať aj v Parkane. Kuruci ustúpili 
do osád severne od Parkanu a Parkan obsadili labanské vojská 
vojvodcu Kuckländera. Kuckländer sa pomstil na parkanskom 
obyvateľstve, ktoré vraj nadržalo kurucom. Preto ho z osady po-
vyháňal. Za krátku dobu bola osada bez obyvateľstva, ale zato 
s posádkou labanských vojakov. 

V roku 1709 dal Kuckländer znova vybudovať dunajský pontó
nový most z Ostrihomu do Parkanu, usadil tu niekoľko nemeckých 
rodín labanských žoldnierov a taktiež povolil niektorým bývalým 
osadníkom návrat do Parkanu. Okolo celého Parkanu dal vybudo
vať široké pevnostné valy s vojenskými posádkami, ktoré v tomto 
čase podnikali lúpežné výpravy do okolitých osád. Severozápadne 
od Parkanu zase operovali labanské vojská generála Heistera, ktoré 
tiež nešetrili majetky miestneho obyvateľstva. Tieto drancovačky 
(v okolí Svodína) prevyšovali krutosťou aj tureckých dobyvateľov. 
Mnoho nových usadlíkov, ktorí sem prišli po tureckých vojnách, bo
lo nútených zutekať späť do svojich osád na strednom Slovensku. 

Kurucké vojny sa skončili v roku 1710 útekom Rákóczyho 
do Poľska. Cisár trestal uhorských šľachticov za účasť v kuruckom 
odboji a odnímal im majetky, ktoré potom dával labanským 
zaslúžilcom. Najviac však z nových donácií vyťažil ostrihomský 
arcibiskup knieža Augustín Keresztély (1707-1725), pôvodom 
Nemec, rodák od Freibergu, ktorý získal skoro celé obrovské ma
jetky Jána Bottyána a iných šľachticov, ktorí upadli do nemilosti. 
Spolu s Kuckländerom, ktorý bol tiež pôvodom Nemec, začali už 
v roku 1711 uskutočňovať kolonizáciu. Medzi prvými prišli ne
meckí kolonisti od Rýna (Schwarzwald) a slovenskí kolonisti 



z horného Pohronia. Kolonizácia postupovala pomaly, pretože 
v celom šírom okolí zúrili choroby, ktoré novým kolonistom nahá
ňali strach. 

Podľa arcibiskupských záznamov v rokoch 1711 až 1720 sa usa
dilo v Parkane 7 nemeckých rodín, 10 rodín slovenských kolonistov 
z Pohronia, 6 rodín potomkov maďarských sedliakov, ktorých 
dedovia zutekali pred Turkami a núdzovo sa usadili v Tekovskej 
župe, a 8 rodín tu zostalo z pôvodného obyvatelstva. Na mieste 
zaniklej osady Nány bol vybudovaný iba hospodársky majer arci
biskupstva, na ktorom boli usadené 3 rodiny - slovenských kolo
nistov, 1 rodina nemecká a 2 rodiny potomkov maďarských sedlia
kov. Podľa zápisu v kanonickej vizitácii z roku 1732 sa ešte stále 
uvádza bývalá osada Nána ako majer ostrihomskej kapituly. 

Samotný Parkan podľa súpisu z roku 1715 mal len 160 obyva
teľov. Boli tu len 3 remeselnícke rodiny (1 mäsiar a 2 hrnčiari-
džbankári). V rokoch 1720-22 bol postavený v Parkane katolícky 
rannobarokový kostol. Táto stavba bola pomerne malá a jej stavi-
teľmi boli nemeckí kolonisti zo Svodína (nemecky Seldín), kde 
bolo usadených mnoho rodín tesárov, murárov a kamenárov. 
Svodínski kolonisti — remeselníci boli poddaní na arcibiskupských 
majetkoch vo Svodíne. 

R O Z V O J MESTA 
V 18. A 19. S T O R O Č Í 

Vlastný hospodársky rozvoj dnešného Štúrova spadá už do začiat
kov 18. storočia. V dvadsiatych rokoch 18. storočia prebiehala 
ďalšia kolonizácia Parkanu a širokého okolia. Pre svoju výhodnú 
polohu osada sa stáva centrom širokého okolia na ľavej strane Duna
ja, dolného Pohronia i Poiplia. Sem sa prenášal aj trhový život 
z bývalých slávnych trhových osád severne i severozápadne od 
Parkanu (Svodín, Šarluhy, Köbölkút, Bátorové Kesy), pretože 



cesty medzi týmito osadami boli v dezolátnom stave po vojnách, 
ktoré sa prehnali týmto krajom. Gravitáciu vidieckych osád do 
Parkanu sledoval aj ostrihomský arcibiskup a snažil sa získať pre 
Parkan tržné právo, z ktorého by ako zemepán mohol vyberať 
poplatky. Na jeho žiadosť cisár Karol III. 6. augusta 1724 udelil 
pre "Villa Párkány" vo forme menších mestských privilégií právo 
(prioritum) vydržiavať ročne 4 zemské trhy a jarmoky, a to na deň 
sv. Juraja, Bartolomeja, Šimona a Júdy a na Luciu. Prvý deň bol 
trh výkladný, na druhý deň trh dobytčí. Panovník však neudelil 
Parkanu titul mesta (oppidum) i keď pre to boli splnené viaceré pod
mienky (bol tu už cech čižmárov a garbiarov), ale v osade nebola 
ešte obnovená samostatná farnosť, nebola tu ešte škola a magistrát. 
Parkan v tejto dobe bol filiálkou fary vo Vízivárosi (predmestie 
Ostrihomu). 

Podľa prieskumu archívnych dokumentov vynára sa z nich 
akási zaujatosť arcibiskupa pri žiadaní cisára o povolenie trhov pre 
osadu Parkan. V žiadosti neuvádza Parkan ako samostatnú osadu, 
ale len ako predmestie Ostrihomu. Je možné, že to urobil arcibiskup 
z obavy, aby snáď Parkan neprebral hegemóniu trhov a nekonkuro
val Ostrihomu. 

Parkanské trhy na Šimona a Júdu už v začiatkoch nadobúdali 
veľké rozmery a trvali niekedy aj 7 dní. Obdobie Šimona a Júdy 
v októbri bolo najbohatšie na poľnohospodárske produkty, ktoré 
sa tu predávali. Trhy Šimona a Júdy nadväzovali na michalské 
trhy v Bratislave. Kupci z michalských trhov sa plavili loďami po 
Dunaji a kotvili v parkanskom prístavišti. Parkanské trhy Šimona 
a Júdy boli známe v celej strednej Európe a zatienili i trhy v Ostri
home. Koncom 18. storočia boli tieto trhy také významné, že na ne 
prichádzali kupci a obchodníci aj z juhovýchodnej Európy a dokon
ca aj z blízkeho Orientu. 

Podľa daňového súpisu z roku 1731 bolo v Parkane už evidova
ných 8 remeselníkov: 3 čižmári, 2 garbiari, 1 mäsiar, 1 kožušník 
a 1 kováč. 

V kanonickej vizitácii z roku 1732 sa uvádza, že v Parkane bola 
v roku 1725 založená aj škola, ktorá mala 18 stálych žiakov a 6 žia-



kov, ktorí školu navštevovali len cez zimu. Kanonický vizitátor 
uvádza, že Parkan má 257 obyvateľov, z čoho je 184 katolíkov a 73 
inovercov (židov, kalvínov a pravoslávnych). 

V roku 1734 bola v Parkane obnovená samostatná farnosť ne
závislá od Vizivárosu. Pri kostole bola postavená budova fary a do 
farnosti bol menovaný farár. 

V roku 1739 spĺňal Parkan všetky podmienky pre udelenie 
mestských výsad. Ostrihomský arcibiskup sa obrátil so žiadosťou 
na cisára. Žiadal udelenie mestských výsad pre Parkan a Mužlu 
a obnovenie výsad mesta pre Svodín. Panovník obnovenie výsad 
mesta pre Svodín potvrdil ešte toho istého roku. Mužla i Parkan 
obdržali tieto privilégiá až v roku 1740 od cisárovnej Márie Terézie, 
ktorá v tomto roku nastúpila na trón a tieto výsady aj potvrdila. 

I keď Parkan obdržal tieto mestské výsady, ostrihomský arci
biskup bol aj naďalej jeho majiteľom a snažil sa jeho výsady potlá
čať z obavy o výsady Ostrihomu. Ostrihomský arcibiskup, ako naj
vyšší predstaviteľ cirkevnej hierarchie v Uhorsku, vykonával dedične 
aj svetskú funkciu hlavného ostrihomského župana. Z týchto dô
vodov v starých župných listinách uvádza Ostrihom ako "mesto" 
(város, resp. M. K. Város) a Parkan a Mužlu ako "mestečko" 
(mezőváros). Teda aj v tomto prípade dával arcibiskup najavo 
prestíž Ostrihomu pred ostatnými mestami okolia. 

V roku 1750 bol zriadený Parkanský okres ako súčasť Ostrihom
skej župy, avšak sídlom okresu sa stala Mužla, kde boli zriadené aj 
úrady okresného charakteru. 

Podľa kanonickej vizitácie z roku 1755 má už Parkan 643 obyva-
teľov. Z tohto počtu bolo 480 katolíkov a 163 inovercov. Susedná 
Mužla, v ktorej bolo sídlo Parkanského okresu, mala už vtedy vyše 
1200 obyvateľov. V tejto vizitách sa ďalej uvádza, že v Parkane je 
23 remeselníkov združených vo dvoch cechoch, 9 kupcov a 6 prie-
kupcov (obchodníkov). Vizitátor ďalej uvádza, že v roku tejto vizi
tácie sa započalo vyučovanie na triviálnej škole mestského charakte
ru, a že škola má okrem ludimagistra (učiteľa-organistu), ktorý 
ovláda jazyk maďarský a latinský, aj pomocného učiteľa (mená ne
uviedol), rodáka od Banskej Štiavnice, ktorý o vláda jazyk maďarský, 
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kostola, na hlavnom jarmočnom rínku (lokalita bývalého mestského 
hostinca). 

Podľa arcibiskupských archívnych záznamov mešťania si mohli 
zakupovať stavebné pozemky podľa majetnosti najviac do výmery 
300 štvorcových siah (vyše 10 árov), a to hlavne okolo rínku pre 
potreby remesiel a obchodu (vyústenie dnešnej Gottwaldovej ulice 
od hotela Hron po štátnu sporiteľňu). Aby sme si mohli predstaviť 
vtedajšiu zastavanosť mesta, pomôže nám k tomu náčrtok z roku 
1782 (nájdený v arcibiskupskom archíve v. r. 1947 autorom), keď 
cisár Jozef II. začal zriaďovať urbariáty. 

Terajšia mestská štvrť Gurgyal, ktorá vlastne jestvovala už za 
tureckej okupácie, predstavovala obydlia najchudobnejších a najpo-
níženejších obyvateľov Parkanu. Korene svojho pomenovania má 
z tureckého slova „Gürdal", čo znamená po turecky chudoba 
príživníctvo (žobráctvo). Podobné pomenovanie jednej štvrte sa 
udržalo aj v obci Pribeta. Pomenovania "Gürdal" sa vyskytujú 
aj teraz v tureckej literatúre u niektorých štvrtí v Istambule. 

Cisár Jozef II., jediný z dynastie Habsburgovcov (1780-1790) 
patril nielen medzi reformátorov prehnitého feudálneho života 
v Uhorsku, ale bol aj jediným kráľom, ktorý odmietol dať sa koru
novať (dostal prezývku "klobúkový kráľ" - kalaposkirály). 
Na svoju dobu bol už hodne pokrokový a ako panovník sa uviedol 
mnohými hospodárskymi reformami, pri ktorých bol nútený zvá
dzať boje s feudálnym konzervativizmom. Za svojho panovania 
povolal do Uhorska nemeckých a francúzskych kartografov, ktorí 
okrem zmerania a zaknihovania pôdy dostali za úlohu v roku 1786 
previesť v Ostrihome a Parkane súpis všetkého nehnuteľného ma
jetku oboch miest. Ďalej mali zememerači úlohu zakresliť a zakni
hovať majetkové podstaty kráľovských, cirkevných a súkromných 
majetkov. Nemeckí a francúzski kartografi svoje úlohy v týchto 
krajoch splnili svedomite, ba dokonca až veľmi presne, pretože 
vyčlenili detailne aj podiely želiarov, slobodníkov a poddaných. 
Pri tejto príležitosti si mnohí bohatí občania z Parkanu (remeselní
ci, kupci a židovskí obchodníci) zakúpili na večné časy stavebné 
pozemky (funduse), ktoré si dali knihovať do pozemkovej knihy 
(Grundbuch) pre seba a následné právo pre svojich potomkov. 



Za panovania Jozefa I I . dostáva aj majer Nána charakter osady 
(possesio), osamostatňuje sa a na nových topografických sekciách 
namiesto názvu "praedium Nána" dostáva názov „Nána possesio". 
Osada Nána mala v tej dobe vyše 300 obyvateľov a stala sa centrom 
riadenia kapitulských majetkov. Pre tento účel bola postavená 
v Náne kúria, kde mal sídlo prepošt ostrihomskej kapituly. V osade 
okrem zavedenia iných reforiem bol zriadený aj urbár. V roku 1791 
bol v Parkane prístavbou rozšírený rím. kat. kostol a v Náne bol 
postavený nový kostol. Obe stavby sú poznačené neskorobarokový
mi prvkami vtedajšieho staviteľstva. 

Pokojný rozvoj podunajských osád trval až do začiatku 19. 
storočia. Nové vojnové ťažkosti na Parkan a jeho okolie doliehajú 
v rokoch 1809-11 pri vojnovom ťažení francúzskeho cisára Napo
leona. Boje tu však neboli, iba francúzski vojaci táborili v týchto 
priestoroch. Ako každé vojnové obdobie, aj toto, i keď sa tu nebo
jovalo, prinieslo viac epidemických chorôb (najmä choleru). 
V roku 1813 dosiahli epidémie také rozmery, že zasiahli aj Mužlu, 
ktorá bola v tej dobe sídlom Parkanského okresu. Z týchto dôvodov 
sa presťahoval slúžnovský úrad a okresný súd do Parkanu. Parkan 
bol potom sídlom okresu až do roku 1850. 

Podľa záznamov, nájdených v bývalých administratívnych bu
dovách slúžnovského úradu v Mužle, zistilo sa, že táto budova bola 
premenená na nemocnicu (hospitál), kde liečili občanov postihnu
tých morovými chorobami. 

Premiestnenie sídla okresu do Parkanu malo vplyv aj na rast 
počtu obyvateľstva. Podľa sčítania obyvateľstva v roku 1825 mal 
Parkan už 1050 obyvateľov. 

Mesto sa rozrastalo, avšak pre veľké zamokrenie pôdy sa rozširo
valo iba diagonálne po osi kráľovskej hradskej. Najväčším nebezpe
čím pre rast mesta boli časté povodne. Štatistika povodní v Parkane 
je zachytená už od stredoveku. Prvá veľká povodeň je historicky 
známa v roku 1426, kedy cisár Žigmund nariaďuje poddaným budo
vať prvé dunajské ochranné hrádze. Ďalšia veľká povodeň sa datuje 
do roku 1569 a uhorský snem nariaďuje stavanie hrádzí až po územie 
okupované Turkami. Povodeň veľkého rozsahu sa opakovala aj 



v roku 1659. V 18. storočí medzi najväčšie povodne na Dunaji 
i Hrone patrila povodeň v roku 1777. Cisárovná Mária Terézia 
kráľovským dekrétom vymenovala osobitnú komisiu, ktorá mala 
úlohu komplexne riešiť výstavbu vodných hrádzí Dunaja. Je pravda, 
že v niektorých úsekoch Dunaja od Bratislavy po Komárno sa hrá
dze budovali iba živelne. To malo za následok, že ďalšie veľké po
vodne v rokoch 1809, 1830 a 1850 opätovne zničili Parkan a jeho 
široké okolie. Po zátopách v roku 1830 sa v roku 1831 rozšírila 
epidémia moru, ktorá, skosila mnoho životov a mnohé csady zdeci
movala. V samotnom Parkane sa však vyskytlo pomerne veľmi 
málo prípadov. 

V prvej polovici 19. storočia sa už zjavne rysovali nové zmeny 
v štruktúre hospodárskeho a politického života starého Uhorska. 
Myšlienky francúzskej revolúcie rozrušovali základy stredovekého 
života habsburského cisárstva. Ovzdušie bolo nasiaknuté pušným 
prachom a chýbala iba zápalka, aby nastal výbuch. Touto zápalkou 
bol rok 1848, keď vzbíkla iskra revolúcie, ktorá povalila takmer 
tisícročný rakúsko-uhorský žalár národov. 

O S U D Y M E S T A 
O D R O K O V M E R U Ô S M Y C H 
A Ž D O R O K U 1918 

Udalosti revolučných rokov 1848-49 silne doľahli aj na Štúrovo. 
Mesto, ako dôležitý oporný bod na Dunaji, v týchto rokoch často 
striedalo svojich majiteľov. Revolučné udalosti mali v tejto oblasti 
najrušnejší priebeh 5. februára 1849, kedy košútovské revolučné 
vojská obsadili Parkan a vytlačili cisárske vojská do Ostrihomu. 
Najväčšie boje sa odohrávali medzi Želiezovcami a Parkanom. Na 
tomto úseku velil košútovským povstalcom gróf Pavol Esrterházy. 
Vojnové šťastie je však menlivé. Začiatkom apríla 1849 podarilo sa 
cisárskym vytlačiť povstalecké vojská od Parkanu až k Zeliezov-



ciam. O niekoľko dní nastúpili povstalci zasa do protiútoku. Na 
pomoc cisárskym vojakom prechádzali v dňoch 18. až 21. apríla cez 
Parkan pluky generála Wyssa, ktoré boli pripravené v Ostrihome, 
aby zastavili postup povstalcov na Parkan v priestoroch Čata — 
Bíňa — Kamenín. Košútovským povstalcom velil husársky generál 
Gašpar Andrássy, ktorý najprv v boji pri Kamenine rozprášil 
cisárske pluky generála Wohlgemutha a potom medzi Kamenínom 
a Kamenným Mostom rozbil eskadrony 2500 elitných jazdcov 
generála Wyssa. Cisárski vojaci, ktorým sa podarilo zachrániť sa 
pešo, utekali cez Parkan do Ostrihomu. Najviac padlých bolo pri 
Kamennom Moste, kde ich aj pochovali v spoločných hroboch. 
Táto udalosť je podchytená aj v cirkevnej matrike v Kamennom 
Moste. 

Po týchto udalostiach dochádza k zásadným zmenám. Naj
významnejším výsledkom je zrušenie poddanstva a prvá parcelá-
cia arcibiskupských majetkov. V zhone týchto udalostí a zhone 
po majetkoch v samotnom Parkane sa výsledky revolúcie zvrhli 
na boj parkanských zbohatlíkov o pôdu a obchodné licencie. 

I napriek tomu, že Parkan stratil sídlo okresných inštitúcií 
v prospech Mužle, začína získavať na význame stavbou železničnej 
trate Bratislava - Budapešť. Výstavba trate sa uskutočnila v rokoch 
1850 - 1857 a v Parkane bola vybudovaná aj železničná stanica. 
Mesto malo v tejto dobe už 1.200 obyvateľov a výstavbou železnič
nej trate získava širšie spojenia so svetom. Pre ďalšie rozšírenie ko
munikačného spojenia o niekoľko rokov buduje sa v rokoch 
1886 - 1887 druhá železničná trať Parkan — Čata — Levice. Vtedy 
sa stáva Parkan významnou železničnou križovatkou. 

V druhej polovici 19. storočia dostáva Parkan aj novú panora
matickú siluetu. Na 66 metrov vysokej ostrihomskej pevnostnej 
skale sa dokončila výstavba monumentálnej ostrihomskej baziliky, 
ktorú začali stavať v roku 1821 a s prestávkami ukončili v roku 
1874. Prvá etapa výstavby bola ukončená v roku 1856. Z príleži
tosti ukončenia prvej etapy výstavby a vysviacky baziliky 
navštívil Ostrihom aj cisár František Jozef I. Pri tejto 
svojej ceste do Ostrihomu prechádzal cisár so svojím sprievodom cez 
Parkan a na spiatočnej ceste sa v meste zastavil. 



Celkový pohľad na ostrihomskú baziliku a múry starej pevnosti 

Na ostrihomskej bazilike je vidieť niekoľko stavebných slohov, 
no najmarkantnejšia je na nej italská renesancia. Pevnostné múry 
stredovekej pevnosti tiež zrenovovali. 

Cisár František Jozef I. ešte raz navštívil Parkan v roku 1886 z prí
ležitosti 50. ročného jubilea kňazskej vysviacky arcibiskupa Jána 
Šimora. Cisársky sprievod na tejto ceste do Ostrihomu sa viezol 
na kočoch z parkanskej železničnej stanice do parkanského prísta-
višťa a loďou do Ostrihomu. 

Medzi najsmutnejšie udalosti mesta v 19. storočí patrí obrovská 
povodeň, ktorá zatopila mesto v roku 1876. Pri tejto povodni zrútila 



sa viac ako polovica parkanských domov. S touto živelnou pohro
mou sa zaoberal aj uhorský snem, ktorý odhlasoval organizovanú 
výstavbu dunajských hrádzí od Komárna až po Parkan a ďalej až 
k ústiu rieky Hron. Komplexná výstavba dunajských hrádzí sa 
potom uskutočnila v rokoch 1890 — 1898. 

Súčasne s výstavbou dunajských hrádzí začal sa budovať aj du
najský most na preklenutie Dunaja medzi Parkanom a Ostrihomom. 
Most bol ukončený a odovzdaný do prevádzky 28. septembra 
1895. Nový most bol atraktívnou a na túto dobu veľmi dômy
selnou stavbou. Mal 4 piliere, ktoré preklenulo 5 oblúkov železnej 
konštrukcie, a meral 480 metrov. Dokiaľ nebol postavený most, 
spojenie s Ostrihomom jestvovalo len pomocou prievozu (kompy) 
a prievozníckych člnov. 

Napriek živelným pohromám a strate svojho postavenia ako sídlo 
okresu sa rast mesta nezastavil. Podľa štatistiky z roku 1880 mal 
Parkan už 2139 obyvateľov (1962 národnosti maďarskej, 34 slo
venskej a 143 ostatných). Podľa štatistiky z roku 1890 vzrástol 
počet obyvateľstva na 2417 (2343 maďarskej národnosti, 31 slo
venskej a 43 ostatných). Najvyšší vzrast bol za posledných 10 rokov 
19. storočia. V roku 1900 malo už mesto 2836 obyvateľov (2809 
maďarskej národnosti, 10 slovenskej a 17 ostatných). 

Na rast obyvateľstva mesta mala veľký vplyv zamestnanosť 
obyvateľstva. Mnoho občanov pracovalo v službách železnice 
a v menších závodoch, ktoré vznikali v meste od polovice 19. storo
čia. K rastu obyvateľstva dopomohlo aj vybudovanie dunajského 
mosta a príliv obchodníkov a remeselníkov z Ostrihomu, ktorí 
v Parkane hľadali nové možnosti svojej prosperity. 

Parkan sa postupne vymaňoval z tieňa župného mesta Ostri
homu. V priemyselnom rozvoji však nevedel udržať krok s Ostriho
mom, v ktorom sa sústreďovali všetky hlavné závody. 

Menšie závody vznikli v Parkane v polovici 19. storočia. Medzi 
najstaršie patrí škrobáreň, ktorá bola založená ešte v roku 1842 
a postupom času bola zmodernizovaná. 

V druhej polovici 19. storočia boli založené v meste dve tehelne 
ako akciové spoločnosti. Najviac akcií v nich mali bratia Rennerov-
ci. Tehelne už v tých dobách boli známe výrobou kvalitnej tehly, 



Zmodernizovaný závod Slov. škrobárnl v Štúrove založený v r. 1842 

ale hlavne výrobou vyhľadávanej škridlovej krytiny a obkladacích 
dlaždíc. 

Historické dokumenty nezaznamenali presný čas vzniku troch 
vodných mlynov v dunajskej zátoke pri Gurgyale. Je viac ako pravde
podobné, že tieto mlyny vznikli koncom 17. alebo začiatkom 18. 
storočia a boli pravdepodobne dielom nových kolonistov-remeselní-
kov. Mlyny zanikli koncom 19. storočia. 

Medzi najstaršie dobrovoľné organizácie mesta patrí Zbor 
požiarnej ochrany (Dobrovoľný hasičský zbor), ktorý bol založený 
už v roku 1885. 



Detail zo štúrovskej tehelne č. I 

V roku 1880 bol v Parkane založený notársky a matričný úrad 
a od tejto doby sa datuje aj vedenie občianskej matriky. Mestský 
úrad (prízemná budova pri hoteli Dunaj) bol postavený tiež okolo 
roku 1880. 

Vzrast mesta sa nezastavil ani začiatkom 20. storočia. Pri že
lezničnej stanici začala vyrastať obytná kolónia, kde si stavali 
domky väčšinou zamestnanci železnice. V meste sa vybudovali 
chodníky a v roku 1912 sa vybudovala dláždená cesta, ktorá ešte 
i dnes spája mesto so železničnou stanicou. 

Pred prvou svetovou vojnou bola v Parkane zriadená aj meštian-



Parkan — dunajský prístav 

ska škola. Už pred založením meštianskej školy pociťovalo mesto 
nedostatok školských priestorov. Stará budova ľudovej školy bola 
postavená ešte v roku 1803. V roku 1869 sa uskutočnila prístavba 
a rekonštrukcia celej budovy, avšak začiatkom 20. storočia museli 
občania predkladať petíciu na ministerstvo školstva o výstavbu 
ďalších učebných priestorov, ktoré si vynucoval prírastok žiactva. 
Nová škola sa mala začať stavať v roku 1914, avšak začiatok I. 
svetovej vojny zabránil tomu, aby sa začalo s jej výstavbou. 

Ešte pred začiatkom I. svetovej vojny vznikli v meste menšie 
priemyselné závody ako octáreň, ktorej zakladateľom bol Šalamon 



Schrank, a parný mlyn na nánskej ceste, ktorého zakladateľmi boli 
súrodenci Timárovci. Mlyn prosperoval najmä počas I. svetovej 
vojny. Za subvencie od štátu bol mlyn v roku 1917 zmodernizovaný 
a vybavený najdokonalejšími mlynárskymi strojmi tejto doby. 

Prvá svetová vojna (1914 — 1918) si nepriamo vynútila vybudo
vanie rozsiahleho riečneho prístavu na Dunaji. Pri tejto príleži
tosti boli vybudované aj rozsiahle prekladištia tovarov s prístavným 
teritóriom. Táto forma prístavu sa s menšími obmenami zachovala 
až doteraz. 

Na sklonku I. svetovej vojny preniesli sa niektoré úrady a inšti
túcie okresného charakteru z Mužle do Parkanu. Mužla ako sídlo 
okresu už komunikačne nevyhovovala, pretože bola značne vzdia
lená od železničnej stanice. Druhým takýmto momentom bola tiež 
skutočnosť, že Parkan už v tejto dobe silne prevýšil v dynamike 
rastu vidiecke sídlo okresu v Mužle. 

Vojnové útrapy, bieda a všetky sprievodné zjavy vojny nedo
ľahli v takej miere na Parkan ako na obce okolia. Mesto žilo z voj
novej prosperity a iba smútočné oznámenia po padlých na fron
toch, alebo vrátivší sa vojnoví invalidi s barlami narobili v meste 
väčší rozruch. 

Vojna sa skončila a ako v iných mestách vojnovej konjunktúry 
zanechávala po sebe niekoľkých vojnových zbohatlíkov na jednej 
strane a mnoho biedy, invalidov a pozostalých na strane druhej. 
Takto privítal aj Parkan koniec prvej svetovej vojny. 

O S U D Y M E S T A N A D D U N A J O M 
V R O K O C H 1918 — 1945 

Koniec prvej svetovej vojny znamená rozklad a pád Rakúsko-
uhorskej monarchie a na jej troskách sa rodí prvá Československá 
republika. Nový štátny útvar Čechov a Slovákov, ktorý sa zrodil 
28. októbra 1918, mení aj osudy tohoto mesta nad Dunajom. 
Parkan sa z vnútroštátneho mesta starého rakúsko-uhorského 



mocnárstva z jedného dňa na druhý mení na pohraničné mesto. 
Takto po vyše deväťsto rokoch stratil Parkan kontakt s protiľahlým 
Ostrihomom. Rieka Dunaj sa stáva hranicou medzi Maďarskom 
a Československom. Jediným pojítkom medzi oboma mestami bol 
dunajský most, ktorý v strede svojej železnej konštrukcie niesol 
hraničné závory. 

Československá republika postavila Parkan ako pohraničné 
mesto pred nové úlohy. Mesto sa stáva pohraničným uzlom v dopra
ve železničnej, vodnej i cestnej. Zriaďovali sa tu nové československé 
úrady, avšak niektoré štatutárne úrady okresu ešte stále zostávali 
z časti v Mužle, kým druhá časť bola presunutá do Gbeliec (Kö
bölkút). Parkan nemal dostatok administratívnych budov nielen 
pre inštitúcie okresného charakteru, ale aj inštitúcie celoštátneho 
charakteru museli umiestňovať núdzové v nevyhovujúcich budo
vách. V meste bola zriadená colnica s expozitúrami na dunajskom 
moste, v prístavišti a na železničnej stanici. Mesto sa stalo sídlom 
pohraničnej polície a na ochranu štátnych hraníc sa v meste zriadila 
vojenská posádka hraničiarskeho útvaru. 

Počet obyvateľstva mesta nepoklesol i keď sa mnohí občania 
z mesta odsťahovali do Ostrihomu alebo iných miest v Maďarsku, 
pretože do mesta prišlo mnoho nových ľudí z Čiech a zo Slo
venska. 

Pol roka po ukončení vojny v apríli roku 1919 dochádza v sused
nom Maďarsku k politickému prevratu. Politickej i vojenskej moci 
sa ujíma proletárska ľavica vedená Belom Kúnom, ktorá zakladá 
maďarskú komúnu (Maďarskú republiku rád). Jeho vojská už 
v apríli prekročili Dunaj a začali obsadzovať územia na južnom 
Slovensku. Proti vojskám maďarskej komúny boli nasadené vojská 
čs. legionárov. Prvé boje medzi vojskami maďarskej komúny a čs. 
legionármi sa odohrali od 6. do 27. apríla 1919. Vojská maďarskej 
komúny obsadili Parkan, jeho okolie a postupovali do južnej časti 
stredného Slovenska k Nitre, Zlatým Moravciam a Leviciam. 
V Parkane sa vytvoril miestny soviet (direktórium) v zložení: 
Samuel Kiss, František Sklenár, Jozef Klézs a Alexander Tóth, 
ktorý prevzal do svojich rúk správu mesta. Parkanský miestny 
soviet bol podriadený obvodnému sovietu v Ostrihome. 



Vojská maďarskej komúny mali Parkan v rukách až do 1. júna 
1919. Najväčšie boje pri Parkane sa odohrávali v priestore Svodín 
— Gbelce — Parkan — Ostrihom v dňoch od 28. mája do 1. júna 
1919. V týchto bojoch zahynulo mnoho čs. legionárov i vojakov 
maďarskej komúny, ktorých potom pochovali na miestnych cinto
rínoch obcí, kde zahynuli. Vývojom nových politických udalostí 
v Maďarsku boje ochabli, pretože kontrarevolučné udalosti v Bu
dapešti pomohli k vláde admirálovi Mikulášovi Horthymu, ktorý 
bol odporcom maďarskej revolúcie. 

Vojská maďarskej komúny 1. júna 1919 ustúpili do Ostrihomu 
a po ústupe "Ostrihomský červený pluk" za pomoci dynamitovej 
nálože vyhodili do povetria dunajský most. (nepresný údaj) 

Po konsolidácii revolučných udalostí v susednom Maďarsku 
sa začínajú plniť podmienky Trianonského mieru, ktorý spečatil 
osudy Rakúsko-Uhorska. 

Po ukončení bojov sa do Parkanu definitívne nasťahovali čs. 
úrady s posádkou, ktoré počas revolučných udalostí evakuovali 
na stredné Slovensko. Ešte v tomto roku sa sťahujú do Parkanu 
všetky úrady a inštitúcie okresného charakteru, ktoré boli prechod
ne v Mužle a v Gbelciach, a tým sa stáva Parkan okresným mestom 
aj de facto. 

Po týchto revolučných udalostiach opätovne prichádza v meste 
k presunom obyvatelstva, a to jednak z Maďarska do Parkanu 
a opačne. Prichádzajú ďalší noví obyvatelia Slováci a Česi, väčši
nou úradníci a zamestnanci ozbrojených zložiek. Podľa štatistic
kých údajov malo mesto v roku 1910 celkom 3079 obyvateľov 
(3016 maďarskej národnosti, 22 slovenskej a 41 ostatných — 
Bulhari — Poliaci — Rumuni). Pri sčítaní v roku 1921 malo mesto 
už 3481 obyvateľov (3129 maďarskej národnosti, 254 slovenskej 
a českej národnosti a 98 ostatných). 

Obec Nána, ktorá je od roku 1960 súčasťou mesta Štúrova, vy
kazuje nasledovný rast počtu obyvateľstva: v roku 1880 bolo 780 
obyvateľov (z toho 3 národnosti slovenskej) v roku 1890 bolo 837 
obyvateľov (z toho 10 národnosti slovenskej), v roku 1900 bolo 
957 obyvateľov (z toho 7 národnosti slovenskej), v roku 1910 presia
hol počet obyvateľstva nad tisíc, celkom 1115 obyvateľov (z toho 



4 národnosti slovenskej) a v roku 1921 už 1232 obyvateľov (z toho 
248 národnosti slovenskej a českej). 

Vzhľadom na to, že mesto nemalo toľko bytov, aby sa mohli 
ubytovať všetci noví zamestnanci čs. úradov, prikročilo sa hneď 
po vojne k výstavbe činžiakových blokov pri železničnej stanici 
a ďalších menších budov, aby sa núdzovo vytvorili všetky podmienky 
pre chod úradov v novom československom štáte. 

V prvých povojnových rokoch priemysel v meste stagnoval, 
pretože priemyselné závody boli v rukách súkromníkov a kapitálovo 
silnejší jedinci ušli do Maďarska. Je pravda, že v meste sa vytvorilo 
niekoľko menších prevodzovní remeselného charakteru, tieto však 
pre zamestnanosť obyvateľstva znamenali len málo príležitostí. 
Jedinou menšou továrničkou, ktorá vznikla v meste po prvej sveto
vej vojne, bol závod na výrobu a opravu poľnohospodárskych stro
jov a náradia, ktorej majiteľom bol Aladár Drozdy. 

Z veľkých poľnohospodárskych usadlostí bývalých arcibiskup
ských majetkov sa tu vytvorilo niekoľko majerov, ktoré mali 
v držbe statkári a iní poľnohospoárski rentieri. Záujem prvej 
ČSR a jej vlády bol nerozširovať priemysel, ale premeniť celé 
okolie na poľnohospodársku základňu v rukách súkromných drži
teľov pôdy, alebo akciových spoločností. Z tejto skutočnosti naj
viac ťažili obchodníci a priekupníci poľnohospodárskych produktov. 
Podobné spoločenstvá obchodníkov vyrastali v Parkane ako huby 
po daždi. Medzi finančne najsilnejšie obilinárske spoločnosti až do 
zriadenia obilného monopolu patrila spoločnosť Strasser a König, 
ktorá ovládala celý poľnohospodársky trh. 

Keďže mesto malo veľmi málo priemyselných závodov, málo 
robotníkov v priemysle, aj robotnícke hnutie nebolo na takom 
vysokom stupni ako v priemyselných strediskách iných miest. 
Poľnohospodárski robotníci, ktorí pracovali na veľkostatkoch 
v chotári mesta, alebo aj blízkeho okolia, boli príliš závislí od vôle 
veľkostatkárov, a preto aj ich revolučnosť utlmovala starosť o ro
dinu a zachovovanie si zárobkových možností. 

Aj napriek týmto skutočnostiam revolučné hnutie parkanských 
proletárov, ktorých bolo pomerne málo, už po ľubochnianskom 
zjazde vytváralo podmienky pre založenie komunistickej strany. 



Štúrovo — hotel Hron (býv. Križan) 

Na jeseň v roku 1921 na popud zlievárenského robotníka Jána 
Konráda bola v Parkane založená mestská organizácia komunistic
kej strany. Medzi najaktívnejších spoluzakladateľov strany patrili 
Jozef Benke (zomrel v r. 1963) a Vincent Benke (t. č. ešte žije). 
Komunistická strana a jej mestská organizácia v Parkane, ktorá 
združovala aj členov z blízkeho okolia, mala veľmi ťažkú pozíciu 
v ideovom boji s ostatnými stranami prvej ČSR. Musela zvádzať 
boje politicko-hospodárske i boje národnostného charakteru, ktoré 
v spoločenskom vývoji nastoľoval šovinizmus tej či onej národnosti. 
Myšlienky internacionalizmu sa veľmi ťažko presadzovali u poľno-



Štúrovo — hotel Dunaj (býv. Zahovay) 

hospodárskych robotníkov, ktorých revolučnosť sa mnohokrát 
utápala v túžbach za majetkovými hodnotami. V životnom tempe, 
okrem iných starostí, ktoré utlmovali progresívny vývoj, bolo aj to, 
že všetky sily zamerali na obnovu mesta. 

Rekonštrukcia mesta je úzko spätá s najnutnejšími potrebami 
obyvateľstva. Medzi prvými akciami obnovy bola oprava dunaj
ského mosta, ktorý bol v roku 1926 opäť daný do prevádzky. Pre 
rozšírenie kapacity železničnej stanice pristavili ešte ďalšie priestory, 
ďalej v meste postavili dva hotely, Hotel Križan (teraz hotel Hron) 
a hotel Zahovay (teraz hotel Dunaj). 



Do povojnových rekonštrukcií mesta spadá aj oprava škrobárne, 
parného mlyna, Rennerovej tehelne, pivoskladu, rozšírenie dunaj
ského prístavišťa a výstavby nových vojenských kasární hraničiar
skeho práporu. Mesto Parkan aj v období prvej ČSR nadväzuje 
na tradičné trhy a jarmoky. Podstatný rast vykazuje remeselná vý
roba a rozvoj maloobchodnej siete. 

V roku 1922 bolo zriadené v meste kino i napriek tomu, že mesto 
nemalo elektrifikáciu. Elektrický prúd pre kino vyrábali pomocou 
agregátu. Mesto bolo elektrifikované pomerne neskoro, až v roku 
1929 a v Náne v roku 1934. 

Tridsiate roky za prvej ČSR boli pre mesto obdobím stavebnej 
konjuktúry, hlavne obdobím výstavby občianskych domov a ob
chodných a remeselných prevodzovní. 

V posledných rokoch prvej ČSR možno mesto charakterizovať 
ako typické pohraničné mesto s čulým obchodným a spoločenským 
životom. Bolo mestom, z ktorého sa celkom stratili tiene ostrihom
skej nadradenosti, mestom zámožných vrstiev i chudobného prole
tariátu. Mestom, ktoré vyrástlo na Dunaji a ktoré neočakávalo, 
že nový vývoj udalostí ho pripúta k inému štátnemu útvaru 
na druhom brehu Dunaja. 

Ďalší vývoj udalostí kulminoval v roku 1938. Po viedenskej arbi
tráži, na základe Hitlerovho súhlasu bola značná časť južného Slo
venska pričlenená do horthyovského Maďarska. Pri zmene štátnych 
hraníc aj mesto Parkan pripadlo Maďarsku. Predzvesťou 
maďarskej okupácie mesta bolo sťahovanie niektorých úradov 
a odchod nemaďarského obyvateľstva, ktoré nechcelo zostať 
v okupovanom meste. Prvé transporty začali odchádzať 15. októbra 
1938 a celková evakuácia skončila 5. novembra 1938. Maďarská 
vojenská okupačná správa prišla do mesta 6. novembra 1938 
a v tento deň o 10. hodine prevzali oficiálne mesto aj do správnej 
moci. Privítanie maďarských okupačných úradov bolo veľmi 
slávnostné. Vítali ich hlavne tí občania mesta a okolia, ktorí sa za 
dvadsať rokov nevedeli zmieriť s rozpadom rakúsko-uhorského 
mocnárstva a od horthyovskej okupácie očakávali splnenie snov 
o vytvorení veľkého Maďarska, ktoré propagovali vrstvy obyvateľ-



stva šovinisticko-fašistického zamerania. V meste sa vyskytli viaceré 
šarvátky organizované predákmi buržoázne-nacionálnych politic
kých strán, od ktorých sa dištancovali jedine komunisti. Mnohí 
z nich sa však dožili sklamania, pretože vývoj politických udalostí 
uberal sa celkom inými smermi a prerastanie fašizmu do občian
skeho života stalo sa jediným cieľom horthyovskej okupácie. 

Okupácia Parkanu trvala až do roku 1945, kedy bolo mesto 
oslobodené sovietskou armádou. Oslobodzovacie boje v okolí 
mesta patria medzi najvýznamnejšie udalosti druhej svetovej vojny. 

Prvý vojnový úder zažilo mesto 22. decembra 1944, kedy nemec
ké vojská na ústupe vyhodili do povetria dunajský železný most. 
Sovietske vojská II. Ukrajinského frontu pod velením maršala Ro-
diona Malinovského a jeho 7. gardovej armády, postupujúcej od 
Šiah a Hatvanu, a 6. gardovej tankovej brigády, postupujúcej po 
ľavom brehu Hrona ku Kamenici nad Hronom, prenikli až k Dunaju 
pri Parkane. Z druhej strany postupovali sovietske vojská III . 
Ukrajinského frontu pod velením maršala Tolbuchina a nadviazali 
spojenie s armádami maršala Malinovského. Tieto dva fronty sa 
spojili 26. decembra 1944 a týmto historickým nástupom 
na Parkan a Ostrihom dokončili aj obkolesenie nemeckých armád 
v Budapešti. Siedma tanková brigáda postupovala dalej západným 
smerom a hroty jej útoku sa 6. januára 1945 priblížili až ku Ko
márnu a Novým Zámkom. 

Ďalší postup sovietskych armád bol čiastočne zabrzdený silným 
odporom nemeckých vojsk obkľúčených v Budapešti, a preto sa 
ďalší potup zastavil. Stiahli sa aj sovietske úderné sily od Komárna 
a Nových Zámkov. Front sovietskych armád sa stiahol na ľavý 
breh Hrona a počas obliehania Budapešti pripravoval svoje divízie 
do rozhodného útoku a konečnej porážky nemeckého fašizmu. 
Sovietske vojská aj počas stabilizácie frontu vyčisťovali priestor od 
Ostrihomu po Budapešť a od Parkanu až po Hatvan od skupín 
roztratených nemeckých vojakov, gestapákov a fašistických skupín 
szálássiovských "nyilasov", ktoré ešte šarapatili a drancovali v pod
horských obciach Novohradských a Pilišských hôr. Ďalej stabilizo
vaný sovietsky front odrážal útoky 18. nemeckej divízie SS, ktorá 



sa viackrát pokúšala pretrhnúť obkolesenie Budapešti a vyslobodiť 
odtiaľ tisícky nemeckých vojakov, ktorých osud spečatil mohutný 
nástup sovietskych armád. 

Mesto Parkan sa po stabilizácii sovietskych vojsk na ľavom brehu 
Hrona opätovne dostalo do rúk Nemcov a ich prisluhovačov 
"nyilasov". Mesto bolo v rozmedzí dvoch frontov až do 25. marca 
1945, kedy sovietske vojská nastúpili do mohutnej ofenzívy a ešte 
toho istého dňa mesto oslobodili. Pri tejto jarnej ofenzíve zasiahla 
do bojov aj sovietska dunajská flotila. Nemecké vojská pri ústupe 
všetko ničili a podarilo sa im na 3 — 4 dni klásť tvrdý odpor z Čer-
hátskych pahorkov, kde mali vybudované opevnenia. Proti tomuto 
nemeckému hniezdu odporu zasiahlo sovietske letectvo, ktorému 
velil generálplukovník Gorjanov a 7. sovietska gardová armáda pod 
velením generálplukovníka Šumilova. Nemecký odpor bol zlo
mený a v rozpätí necelého týždňa sovietske vojská postúpili západne 
od Parkanu vyše sto kilometrov. 

Mesto bolo oslobodené a jeho ulice skropené krvou tisícok so
vietskych bojovníkov, známych i neznámych hrdinov z ďalekých 
končín veľkej sovietskej zeme. 

Oslobodenie mesta sovietskou armádou prinieslo Parkanu nové 
nádeje, ktoré sa už raz rysovali po skončení druhej svetovej vojny. 

M E S T O P A R K A N 
V N A J N O V Š E J E T A P E S V O J H O V Ý V O J A 
P O R O K U 1945 

Prvé činy občanov po oslobodení mesta smerovali k jeho obnove. 
Vojna však ešte pokračovala a materiálové fondy pre obnovu boli 
veľmi skromné. Obdobie trojmesačných frontových potyčiek celkom 
zastavilo hospodársky život nielen mesta, ale aj celého okolia. Obce 
a mestá od Kozároviec až po Parkan boli zničené, posiate vrakmi 
vojnovej mašinérie, polia poprerývané reťazami vojenských záko
pov a protitankových rýh a na mnohých miestach pokryté aj 
mŕtvolami padlých vojakov a občanov. V priestore okolo Štúrova 



zahynulo vyše 4000 sovietskych vojakov. V roku 1946 bol v Parkane 
zriadený cintorín príslušníkov sovietskej armády, kde boli pocho
vané pozostatky sovietskych vojakov z bojového úseku Parkan — 
Nové Zámky. Okrem spoločných hrobov vypína sa v strede cinto
rína masívny travertínový pilón, ktorý oznamuje prichodiacim, že 
na tomto mieste je pochovaných 5247 sovietskych vojakov, ktorí 
padli v bojoch za oslobodenie ľudstva od fašizmu. 

Hneď po prechode frontu prichádzajú do Parkanu zástupcovia 
čs. úradov. Pre udržovanie verejného poriadku utvorila sa v meste 
milícia, ktorá sa skladala najmä z došlých partizánov a členov 
komunistickej strany. Na čelo mesta a okresu bola vymenovaná 
miestna a okresná správna komisia. Noví prestavitelia vládnej moci 
obnovenej Československej republiky v meste Parkan mali hodne 
starostí, aby zaistili pre obyvateľstvo tie najzákladnejšie potraviny 
a ostatné potreby. 

Najviac boli zničené železničné trate, ktoré sa zbiehali do Parka
nu, železničná stanica a jej administratívne budovy. Obnova sa 
zamerala hlavne na tieto úseky, ako aj na cestné komunikácie 
a mosty, ktoré boli takmer všetky zničené. Sovietske ženijné vojská 
pre zvládnutie prepravy dodávok pre front hneď po oslobodení 
mesta vybudovali namiesto zničeného mosta medzi Parkanom 
a Ostrihomom pontónový most, ktorý slúžil až do skončenia druhej 
svetovej vojny. 

Obnova mesta začala naplno po 9. máji 1945 keď už bolo isté, že 
Parkan je definitívne súčasťou obnovenej Československej republiky. 

Elán však ochabol po voľbách do Ustavodarného národného 
zhromaždenia v roku 1946. V tomto období začínali sa politické 
a národnostné represálie, ktoré vyústili v roku 1947 pri premiestnení 
niekoľkých parkanských rodín do českého pohraničia. V tom istom 
roku sa uskutočnila výmena obyvateľstva nielen v samotnom meste, 
ale aj v širšom okolí vznikol taký rozruch a neistota, že mnohí 
občania upustili od obnovy svojich vojnou poškodených domov 
a ľahostajne vyčkávali na ďalšie udalosti. 

Avšak aj po etape presídľovania v dôsledku politickej krízy vo 
vláde ČSR, ktorá vznikla koncom roku 1947, obnova mesta stagno
vala. 



Vstupná brána do objektov Štátneho majetku v Štúrove-Náne 

Skutočná obnova prichádza až po Februári roku 1948, kedy moc 
prešla do rúk robotníckej triedy a s príchodom novej vlády prichá
dza aj ku zmenám vo vlastníckych vzťahoch. Táto skutočnosť sa 
prejavila v Parkane najmä po znárodnení podnikov a po prechode 
veľkostatkov do národného vlastníctva. V meste sa vytvorili na 
základe súkromných remeselných služieb komunálne podniky, 
okresný stavebný podnik, do správy národného majetku prechádza
jú tehelne, škrobáreň, octáreň, pivosklad a na bývalých kapitul
ských majetkoch v Náne sa zriaďujú štátne majetky. 

K novej významnej udalosti v dejinách staroslávneho Parkanu 



Štúrovo — záber z prestavby železničného uzla 

dochádza 26. júna 1948 (Ű. v. č. 55/48). Na základe výnosu Pove
reníctva vnútra mení sa názov Parkanu na ŠTÚROVO. 

Prechod do roku 1949 je poznamenaný snahou socialistického 
štátu o kolektivizáciu poľnohospodárstva. Ešte toho istého roku sa 
zakladá v meste jednotné roľnícke družstvo a o tri roky neskoršie 
(1952) aj susednej obci Nána, ktorá bola ešte v tej dobe samostatnou 
obcou. 

Mesto Štúrovo, i keď za ťažkých podmienok vojnou zničeného 
mesta, snaží sa čo najskôr vytvoriť normálne podmienky na úseku 
zdravotnom, kultúrnom i spoločenskom. Štúrovo patrilo medzi 



prvé mestá na južnom Slovensku, v ktorých bol instalovaný miestny 
rozhlas (1949), kde sa buduje stredisko závodu ČSAD pre hromadnú 
dopravu. Štúrovský okres už v roku 1955 dosiahol to, že všetky obce 
okresu boli napojené na pravidelnú autobusovú dopravu. 

V meste bola založená poliklinika a podstatne sa rozšírila sieť 
lekárskej starostlivosti a zdravotných zariadení. Nezaostávala ani 
investičná výstavba. Táto sa na plné obrátky rozbehla v roku 
1955 a pokračuje aj v súčasnej dobe i napriek tomu, že v rámci 
územnej reorganizácie od 1. júla 1960 bol Štúrovský okres zrušený 
a z väčšej časti jeho územie bolo včlenené do okresu Nové Zámky. 

V rokoch 1955 — 1966 sa uskutočnili v meste tieto investičné 
úlohy: výstavba moderného závodu Západoslovenských mliekární, 
výstavba nových objektov závodu ČSAD, nová budova colnice, 
v meste sa zriadili Vinárske závody a K O O S P O L podnik zahra
ničného obchodu. Začala sa perspektívna prestavba železničnej 
stanice, z ktorej vyrastá centrum medzinárodnej nákladnej a osob
nej prepravy. Štúrovo sa v krátkom čase stane konečnou stanicou 
elektrifikovanej trate na trase Praha — Bratislava — Štúrovo — 
Budapešť. 

V sociálnej starostlivosti, kultúre a osvete mesto veľa dosiahlo 
za posledných 11 rokov a má pozitívne perspektívy aj v budúcich 
rokoch. V meste sa zriadil domov učňovskej mládeže, detský do
mov, uskutočnila sa výstavba moderného areálu stredných vše
obecne vzdelávacích škôl (slovenskej i maďarskej), vybudovalo sa 
termálne kúpalisko pri Dunaji, skrášlila sa hlavná ulica kerovou 
a kvetinovou výsadbou, na námestí sa vybudoval park, v ktorom 
bola v roku 1959 postavená socha V. I. Lenina. 

V roku 1959 rozhodla sa vláda republiky v rámci spriemyselnenia 
Slovenska vybudovať v meste mohutný papiernický kombinát. 
Základný kameň kombinátu bol položený v roku 1960 na západ
nom okraji mesta, na návrší zvanom Istenhegy, a to výstavbu bytov 
pre zamestnancov. V roku 1963 bol položený základný kameň pre 
vlastný továrenský objekt, ktorý je v súčasnej dobe vo výstavbe 
a predpokladá sa, že nový závod Juhoslovenských celulózok a pa
pierní n. p. v Štúrove už v roku 1970 bude v plnej prevádzke. 

Medzi unikátne historické pamiatky mesta patrí sovietsky 



Štúrovo — Dom vodných športov — lodenica 

cintorín. Tento bol z príležitosti 20. výročia Slovenského národného 
povstania rekonštruovaný (1964 — 65) a do stredu cintorína bol 
vsadený mohutný travertínový obelisk, ktorý predstavuje vďaku 
našich národov národom Sovietskeho zväzu, ktorých synovia padli 
za slobodu našich národov v roku 1945. 

V roku 1960 boli v meste obnovené tradičné trhy Šimona a Júdy. 
Už v prvých rokoch pokračovania v tradícií týchto trhov boli 
obľúbené a v súčasnej dobe už majú krajový charakter. Mestský 
národný výbor v Štúrove sa usiluje o ďalšie rozšírenie trhov, ktoré 
v súčasnej dobe trvajú tri dni. Upravujú sa priestory trhu, prístu-



pové komunikácie, priľahlé ulice a vzhľad celej hlavnej ulice. V ro
ku 1961 začala sa výstavba mestskej kanalizácie, ktorá pokračuje aj 
v súčasnej dobe. 

V snahe koncentrovať výrobu octu v Leopoldove bola v Štúrove 
v roku 1959 zrušená octáreň. Táto tradičná výrobnička však nemala 
vplyv na zamestnanosť obyvateľstva. Po zrušení sídla okresu v roku 
1960 využilo mesto priestory po bývalých okresných inštitúciách 
a umožnilo podnikom miestneho priemyslu a výrobným družstvám 
zriaďovať ďalšie výrobné prevádzky, ako je výroba kobercov 
výrobného družstva Pletatex z Nových Zámkov a výroba sériovej 
konfekcie Okresného podniku miestneho priemyslu v Nových 
Zámkoch. 

Aj športový život mesta je na dobrej úrovni. V predošlých rokoch 
to bol hlavne futbal. V posledných rokoch úroveň futbalu upadla, 
ale do popredia vystupujú vodné športy. Okrem pekného športového 
štadióna bola v meste pri Dunaji dokončená v roku 1964 moderná 
športová lodenica s ubytovacími priestormi a kultúrnymi miest
nosťami. 

Športový život sa sústreďuje v troch telovýchovných jednotách: 
Stavbár Štúrovo (prevažne futbal), Lokomotíva Štúrovo (vodné 
a sálové športy) a Dynamo Štúrovo (telovýchovná jednota v Náne 
pod patronátom štátnych majetkov). 

Najživšiu kultúrnu činnosť vyvíjajú spolok CSEMADOK, 
Združenie kultúrnych a osvetových pracovníkov pri Dome osvety 
a mestská ľudová knižnica. 

Pokojné budovanie mesta prerušila veľká dunajská povodeň v júni 
roku 1965. Hladina Dunaja vystúpila nad normál a zatopila 
priestory mesta na južnom okraji. V niektorých uliciach a na 
námestí dosahovala voda výšky až jeden a pol metra (lodenica, 
prístavište, park, hotel Dunaj, pôrodnica a Partizánska ulica). Pri 
tejto živelnej pohrome bolo zničených 14 obytných domov a 40 
domov bolo značne poškodených. 

V roku 1965 začali sa prípravy na vybudovanie dunajského cest
ného mostu do Ostrihomu. Práce však brzdí vodný projekt pri 
Nagymarosi, kde sa má budovať dunajská priehrada pre využitie 
vôd Dunaja na výrobu elektriny. V prípade postavenia priehrady 



by sa v Štúrove hladina Dunaja zvýšila až o 4 metre a projekty 
pre výstavbu mosta, ktoré vypracovali v roku 1960, s týmto ne
počítali. 

Na záver je potrebné zhrnúť tri etapy vývoja tohoto mesta nad 
Dunajom. Prvá etapa od jeho začiatkov cez stredovek, turecké 
područie až do roku 1918, pádu tisícročnej ríše a zbavenia sa zá
vislosti na Ostrihome. Druhá vývojová etapa Štúrova, ktorá mu 
dala punc okresného mesta, možnosti širokého rozmachu, spadá 
do rokov 1918 až 1945. Bolo to síce krátke obdobie mesta, ale bolo 
plné osudových zvratov. 

Do tretej vývojovej etapy patrí obdobie od roku 1945, ktoré trvá 
ešte aj dnes. Toto obdobie je tiež krátke, ale významné. Mesto sa 
mení na nepoznanie, zbavuje sa závislosti na poľnohospodárstve 
a silne inklinuje k priemyslu. Rodí sa mesto moderné a jeho význam 
presahuje jeho hranice. 

M E S T O P O S T R Á N K E T U R I S T I C K E J 

Klimaticky patrí Štúrovo a jeho najbližšie okolie do najteplejšej 
oblasti našej republiky. Mesto má krásnu panoramatickú polohu 
na Dunaji, z oblúka mosta nezvyčajný pohľad na rušnú premávku 
riečnej lodnej dopravy a v pozadí malebný výhľad na historické 
budovy Ostrihomu. Rámec dodáva veniec Pilišských a Vertéšskych 
kopcov posiatych pásmi vinohradov a vinohradníckych domcov 
(hajlochov). Východným smerom sa nad Dunajom vypínajú 
Kováčovské kopce s chránenou prírodnou rezerváciou. 

Od mosta proti prúdu Dunaja sú prírodné pláže dunajského 
piesku v lete s možnosťou kúpania a opaľovania sa. Najpriaznivejšie 
ubytovanie v blízkosti rieky poskytuje hotel Dunaj s kapacitou vyše 
30 lôžok, s reštauráciou, kaviarňou (v lete záhradná) a dobrou 
obsluhou, kde je stále hudba do tanca i na počúvanie. Druhou 
možnosťou ubytovania je Dom vodných športov (lodenica) s kapa
citou vyše 50 postelí, so stravovaním a spoločenskými miestnosťami. 



Budova je tesne pri Dunaji a je odrazovým môstikom pre člnko-
vanie a rybolov. 

V blízkosti hotela Dunaj na dunajskom nábreží je termálne kú
palisko (bazén) s prírodne termálnou vodou (30 st. Celzia) a kabí
nami. Medzi hotelom Dunaj a termálnym kúpaliskom sa rozkladá 
parčík so sochou V. I. Lenina, ktorý je príjemným miestom pod
večerného oddychu a posedenia. 

V meste sa konajú týždenné trhy, kde možno lacno nakúpiť najmä 
rôzne druhy ovocia a zeleniny. Na hlavnej ulici je sieť bufetov. 
Na severozápadnom okraji chotára mesta sa dvíhajú začiatky 
Čerhátskych pahorkov. Prvý kopec týchto pahorkov, z v a n ý , "He-
gyfarok", je posiaty vinohradmi a ovocnými sadmi. Kopec Hegy-
farok je zákonom chránená prírodná rezervácia teplomilnej bio
cenózy (modlivka, tarrantela). 

Severné okraje mesta (medzi Nánou) sú močaristé a porastené 
hustým rákosím, ktoré sa zbiera na priemyselné spracovanie. 
V čase rastu je rákosie eldorádom divých kačíc, volaviek, šašiniari-
kov a ďalších vodných vtákov. 

Z architektonických zaujímavostí mesta je povšimnutiahodný 
farský kostol (baroko), budova št. sporitelne (pseudobaroko), 
sovietsky cintorín, budova býv. mestského domu (pseudoempír) 
a niekoľko meštianskych domov na hlavnej ulici. 

V Náne je sídlo štátneho majetku, ktorý patrí medzi najlepšie 
v našej republike. Najmä výkrmne a odchovne sú plnoautomatizo-
vané a táto automatizácia je väčšinou dielom odborníkov tohoto 
majetku. 

Okolie je spestrené prírodnými krásami a historickými pamiatka
mi. A čo je najdôležitejšie, turista môže vykonávať turistické cesty 
s denným návratom do mesta, alebo stanovaním v pridunajských 
a pohronských zákutiach. 



Z A K R Á S A M I A P A M I A T K A M I 
O K O L I A Š T U R O V A 

Medzi turisticky najvyhľadávanejšie trasy okolia Štúrova patrí 
smer Kamenica nad Hronom — Kováčov — Chľaba. Na tejto 
trase premáva autobusový spoj od železničnej stanice (zastávka 
v meste), ďalej Partizánskou ulicou po ceste, ktorá vedie cez spleť 
meandrov. Tieto tvoria pri zvýšení hladiny Dunaja a Hrona jedno 
veľké jazero. Po odpadnutí vody vodné jamy sú bohatými lovišťami 
rýb. Pri vstupe do Kamenice nad Hronom prechádzame novým 
mostom, ktorý sa klenie nad Hronom. V okolí mesta je viac priesoč-
ných pláží. Niekoľkosto metrov južnejšie sa začína hronská delta 
so širokým nánosom pieskov vhodných na opaľovanie i stanovanie. 

K a m e n i c a n a d H r o n o m je od Štúrova vzdialená 4 km. Roz
kladá sa pod západnými svahmi Kováčovských kopcov a je známa 
hojným výskytom vodného vtáctva a možnosťou stanovania pri 
Hrone a pri Dunaji. Obec založili pohronskí pltníci v 18. storočí 
a bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Z historických 
pamiatok v obci je barokový kostol z r. 1734 s empírovou vežou 
z roku 1842. Okolie obce patrí medzi vinorodé oblasti (semillon, 
rouland). Štátny majetok Štúrovo má tu vinohrady so známou 
pivnicou n a , "Puste Kamenica". 

Cesta z Kamenice na Chľabu je z ľavej strany lemovaná malebný
mi skalami Kováčovských kopcov a z pravej strany tokom Dunaja, 
panorámou kamenického ostrova a jeho hájov. Po necelých 4 km 
sa ocitneme pred romantickou bránou horského údolia, kde je 
moderný Domov dôchodcov v Kováčove. 

Okolité úbočia lemujú orlie letohrádky maďarských šľachticov, 
ktoré od druhej svetovej vojny sú však v rozvalinách. V týchto 
miestach, kde sa rozlieva Dunaj ako obrovské zrkadlo, tlmené zele
ňou Helembského ostrova, nachádzame sa v srdci prírodnej re
zervácie Kováčov. 

Necelý kilometer od centra Kováčovskej oblasti, nad cestou 
vedľa Dunaja, na svahoch sa rozkladajú pestrofarebné chaty 
a exkluzívna č á r d a , "Modrá ryba". 

V tomto stánku pohostinstva možno dostať všetky druhy jedál, 



Kováčov — Domov dôchodcov 

od rybacích špecialít až po bežné jedlá, hotové i na objednávku. 
Čárda má kaviareň, tanečný parket a dobrú hudbu. Z terasy je 
krásny výhľad na Dunaj. 

Niekoľko metrov západne sa dolinka do Kováčovských kopcov 
rozširuje. Na tomto mieste v rokoch 1964 — 65 vyrástli objekty 
Medzinárodného pionierskeho tábora. Pekné farebné komplexy 
chatiek s možnosťou ubytovania a stravovania za lacné peniaze sú 
veľmi výhodné pre každého turistu. 

Celý komplex Kováčovských kopcov je jedinečnou prírodnou 
rezerváciou chránenou zákonom. Kováčovské kopce ako geologická 



Kováčov — čárda Modra ryba 

rarita majú andezitový podklad obklopený vápencovo-tufovými 
vyvrelinami. Z hľadiska flóry a fauny sú jediným matranským re-
fúgiom teplomilného zoskupenia v našej vlasti. Velmi zaujímavý 
je sled stepných, lesostepných, skalných a lesných formácií, (hrabo
vé háje a dúbravy s prímesom jaseňa mannového). Z bylinných po
rastov sucho - a teplomilných druhov rastie tu kostrava dalmát
ska, kavyle (chlpaté a tenkolisté), ostronôžka poľná Hostová, 
prerastlík pozmenený, pupenec kantabrijský, zlatá brada južná, 
ľan chlpatý, vika riedkokvetá, šalvia abesínska a ďalšie. Zo vzácne
ho živočíšstva je to jašterica krátkonožka panónska, had hôrny a ďalšie. 



Kováčov — Medzinárodný pioniersky tábor 

Zo vzácnych druhov hmyzu je to saranča nosatá, modlivka nábož
ná, cikáda mannová, motýly, krasce a fúzače. Z mäkkýšov je to 
vzácny druh zberovky stepnej. 

Z vysokej zveri je to diviak a srnčia zver. 
Necelý kilometer od Pionierskeho tábora po ľavej strane je svah 

lemovaný družstevnými vinohradmi a vedľa družstevného hajhlochu 
a pivnice vchádzame do poslednej obce našej cesty Chľaby, 
ktorá okrem toho, že je poslednou obcou na rozmedzí Ipľa a Dunaja, 
má aj unikátne zvláštnosti architektonické. Dedina je postavená 
na posledných výbežkoch tufových svahov Kováčovských kopcov, 



ktoré južným smerom strmo spadajú do dediny i k toku rieky 
Ipeľ. 

Chľaba (predtým Helemba) sa spomína už v roku 1124 ako krá
ľovský a potom arcibiskupský majetok, kde mal arcibiskup roz
siahle ovocné sady. Značná časť sadov bola na Helembskom ostrove 
v Dunaji, ktorý v tom čase bol až 5 km dlhý a siahal od Chľaby až 
do Szobu. Medzi unikátne zaujímavosti obce patria súkromné vi
nohradnícke pivnice pojednej strane hlavnej ulice, ktoré sú vtesané 
do stvrdnutých tufových sprašov. Vstupy do týchto pivníc boli 
zdobené prvkami ľudovej architektúry. Dnes už mnohé ich nemajú, 
pretože ich vytlačil betón. Podľa letopisov, niektoré z týchto pivníc 
boli vytesané už pred tristo rokmi. 

Z historických pamiatok nás zaujme renesančný kostol zo 17. 
storočia s klasicistickými doplnkami z 19. storočia. V lokalite So-
moši-pusta po druhej svetovej vojne boli odkryté kosti mamuta. 
V priestoroch Chľaby za Rimanov stála predsunutá pevnosť. 

Po stránke turistickej obec má klimaticky príjemnú polohu, je tu 
možnosť kúpania v Dunaji i bagroviskách Dunaja, člnkovania. Sú 
tu jedinečné panoramatické scenérie na fotografovanie a možnosti 
stanovania. V obci dostať kúpiť ovocie, zeleninu, poľnohospodárske 
produkty a veľmi dobré víno, ktoré sa rodí na tufových svahoch 
a dozrieva v pivnici JRD. 

Z Chľaby sa možno dostať ipeľským údolím popod Kováčovské 
kopce poľnou cestou alebo lesnými chodníčkami do Lelej a Bajtavy. 

Táto túra sa však dá podniknúť aj po riadnej ceste z Kamenice 
nad Hronom do Salky a Malých Kosíh, a to aj autobusom, kde sú 
dve samostatné linky. 

Aj táto ipeľská trasa nepostráda nič zo zaujímavostí. Už pred 
Bajtavou po ľavej strane cesty sa rozkladá panoráma bajtavskej 
vodnej nádrže s chovom rýb a vodnej hydiny. Na severnom okraji 
nádrže sú objekty bajtavského JRD. Po pravej strane cesty vidieť 
svahy Kováčovských kopcov, kde lesný porast prechádza do leso
stepi. Bajtava je malá dedinka vtesnaná do údolíčka. Potôčik oddeľu
je Kováčovské kopce od lesného terénu na stepné pahorky s naj
vyšším kopcom Lapos-Hegy (183 m). Tieto za priaznivých sneho
vých podmienok možno využiť aj na lyžovanie. Svahy sú hodne de-



nudované a slúžili za pasienky. V posledných rokoch sa svahy začali 
racionálne využívať na zakladanie sadov a zalesňujú sa. Aj Bajtava 
je historicky starou osadou a prvý raz sa spomína v r. 1295 ako arci
biskupský majetok. 

Po dvoch kilometroch, cestičkou alebo autobusom, dostaneme 
sa do poslednej obce tejto ipeľskej trasy, do Lele j (predtým Leléd). 
Je to malá pohraničná obec pri Ipli, kde bol v bývalej budove po
hraničnej stráže zriadený detský domov. Z obce je krásny výhľad 
na Novohradské hory v susednom Maďarsku. Priestory osady 
patria medzi archeologické lokality starovekého ľudského osídlenia. 
Osada sa spomína v r. 1262 ako majetok ostrihomského arcibiskup
stva pod názvom "Széles földek a vár allat" (Široké polia pod hra
dom). Archeologické vykopávky na lesnom svahu zvanom "valy" 
potvrdili, že sa jedná o praveké hradište systému starého opevnenia 
na rieke Ipeľ. Z historických pamiatok okrem pravekého hradišťa 
je zaujímavý kostol v barokovom slohu postavený v rokoch 1752 až 
1774. 

Po ceste z Bajtavy severným smerom, serpentinovou cestou po
medzi klesajúce denudované kopce sa dostávame do rozšíreného 
ipeľského údolia a strediskovej obce Sa lky . Rozkladá sa na širo
kých sprašových štvrtohorných nánosoch a piesčitých dunách 
ipeľskej tabule. Patrí medzi najstaršie osady bývalej Hontianskej 
župy so staroslovanským osídlením. Osada bola od roku 1274 
arcibiskupským majetkom a vo svojom pôdoryse zástavby má 
vzácny architektonický ráz dolnozemských jarmočných a trhových 
osád. Salka získala trhové a jarmočné právo od cisárovnej Márie 
Terézie a od cisára Františka I. Po kuruckých vojnách bolo sídlo 
okresu preložené z Vámosnikoly (dnes v Maďarsku) do Salky, ktorá 
získaním privilégií zatienila na druhej strane Ipľa osadu Letkés 
i bývalé okresné mesto Vámosmikolu. Z historických pamiatok je 
zaujímavý farský kostol z 15. storočia, ktorý je postavený na román
skych základoch a nesie znaky neskorej gotiky i rannej renesancie. 
Na severnom okraji obce stojí ešte dnes schátralá poschodová bu
dova bývalého okresného slúžnovského úradu. V roku 1902 bol 
postavený V obci železný most cez rieku Ipeľ, ktorý spája oba ipeľ-



ské brehy, a má sa tu v krátkom čase otvoriť další cestný prechod do 
Maďarska. Obec je rodiskom známeho uhorského dramatika Fran
tiška Csepreghyho. 

S obcou Salka súvisí aj susedná obec Malé Kosihy. Osada bola 
pôvodne majetkom ostrihomského arcibiskupa a po tatárskom 
vpáde bola pričlenená do majetkov Salky. Malé Kosihy patria 
medzi veľmi staré slovanské lokality. V chotári obce pri Ipli sa 
zachovali posledné zbytky vyvýšenín zemného hradu tzv. "Pogány
vár". Tento bol posledným útočišťom starých Slovanov, ktorí 
nechceli prijať kresťanstvo. Po tatárskom vpáde (1241) bola osada 
zničená a ľudoprázdna. Uhorský kráľ Bela IV. ju dal v roku 1252 
osídlil ľuďmi zo Salky. 

Zemné hradisko "Pogányvár" zohralo významnú úlohu aj v tu
reckých vojnách. Dňa 9. septembra 1544 odohrala sa tu krvavá 
bitka medzi Turkami a vojskami šurianskeho hradného kapitána, 
hontianskeho župana Františka Nyáriho. Nyári zvíťazil a Turci 
zanechali na bojisku do 500 pobitých tureckých jazdcov a do 400 
pešiakov. Od tej doby sa pre vyvýšeninu "Pogányvár" užíva aj 
názov "Törökvár" (turecký hrad). Obec má historicky vzácnu 
lokalitu kamennej románskej rotundy z 12. storočia a veže tiež 
z 12. storočia. Kostolná loď je z 19. storočia. Okolo kostola sú zákla
dy opevnenia so stredovekým cintorínom. Objekt reprezentuje 
rannostredoveké opevnené panské sídlo s freskovými maľbami, 
ktoré sú sčasti zachované. 

Údolie Ipľa od údolia Hrona je oddelené vinorodými pahorkami, 
ktoré sú pokračovaním kováčovského reliéfu, ktorý sa tu mení na 
sprašovo-ílovité vrstvy. Z údolia Ipľa patrí do našej vlasti len pravo 
brežná časť. Údolie Hrona patrí nám celé a dedinky jeho údolia 
na rovine i pričupené na svahoch vytvárajú z údolia malebný obraz. 

Na ľavom brehu sú to tri menšie obce. Najsevernejšia je obec 
S i k e n i č k a (predtým Ďarmotky). Je rozložená pod pieskovcovými 
pahorkami nad potokom Sikenica. Osada patrí medzi bývalé 
najstaršie majetky bzovíckeho prepoštstva a prvýkrát sa spomína 
v r. 1135. V neskorších obdobiach bola osada kmeňovým majetkom 
šľachtickej rodiny Páffy. Z historických pamiatok je tu gotický 



kostol zo 14. storočia, hodne zmenený stavebnými úpravami. 
Okolie obce je ovocnou oblasťou a zároveň vstupnou bránou od 
severu do rekreačnej oblasti dolného Pohronia. 

Južnejšie po ceste asi 4 km, kde sa svahy pahorkov príkrejšic 
skláňajú k rieke Hron" a potok Sikenica odovzdáva svoje vody 
do Hrona, začínajú sa najkrajšie scenérie Pohronia. Malá dedinka 
Pavlová (predtým Páld) učupená na pieskovcovom zlome je cel
kom blízko k toku Hrona. Aj táto osada bola v 12. storočí majetkom 
bzovíckeho prepoštstva a neskoršie ostrihomskej kapituly. Medzi 
najstaršie pamiatky obce patrí rannobarokový kostol z r. 1717. 

Od Pavlovej južným smerom po svahoch pahorkov rozkladajú 
sa vinohrady s tradičnými "hajlochami" s klimaticky príjemným 
prostredím v dĺžke temer 5 km. V týchto vinohradoch, ktoré patria 
do troch obcí (Pavlová, Kamenín, Malá nad Hronom), sú aj lesné 
porasty a porasty ovocných sadov. Súkromné vinohrady majú väč
šinou hybridové vína (červené a biele otelo). Výsadba vinohradov 
JRD však pokračuje, takže samorodáky hrozien z tejto oblasti 
čoskoro vytlačí. 

Túto prírodnú scenériu spestruje meandrovitý tok Hrona 
s ostrovčekmi, hustými porastmi jelšovitých a topoľovitých drevín, 
s hojným výskytom vodného vtáctva a rýb, pretože rieka Hron je 
v týchto oblastiach najmenej zamorená odpadmi priemyslových 
vôd. Medzi Pavlovou a Malou nad Hronom je mostný prechod cez 
rieku Hron a tieto priestory patria k najmalebnejším v dolnom 
Pohroní. Nad cestou do Malej nad Hronom je do svahu vklínená 
reprezentačná čárda JRD, kde možno dostať všetky špeciality jedál 
a nápojov. Z kamenínskej čárdy je krásny výhľad na "Ostrov lásky". 
V dôsledku erozívnej činnosti hronskej vody vytvoril sa v týchto 
miestach pomerne veľký hronský ostrov o rozlohe asi 5 hektárov. 
Ostrov je akýmsi prírodným parkom, ktorý sa vytvoril desaťročiami 
bez zásahu ľudskej ruky. Na ostrove sa poriadajú zábavy, športové 
podujatia a v poslednom čase aj oblastné vystúpenia súborov ľudo
vej umeleckej tvorivosti, ktoré pri vyvrcholení sezóny organizuje 
CSEMADOK. Pomenovanie "Ostrov lásky sa viaže na dostave
níčka mladých z okolitých obcí. Dokonca ľudové príslovie okolia 
hovorí, že kto príde na Ostrov lásky, do roka sa ožení (vydá). 



Južnejšie od Ostrova lásky, po ceste, ktorá smeruje do Kamenice 
nad Hronom, je malá dedinka M a l á n a d H r o n o m (predtým 
Kičind). Má podobný ráz ako predošlé dedinky. Obec vznikla na 
základoch starej slovansko-avarskej osady, ktorá bola za vpádu 
Tatárov úplne zničená. Pred tureckými vojnami bola osada majet
kom ostrihomskej kapituly, ktorú mali v rukách ostrihomskí haj
dúsi a z úrody odovzdávali "deviatok" pre kapitulu. Obec bola 
ešte aj do konca 19. storočia akýmsi feudálnym pozostatkom, kde 
vládla správa ostrihomského seminára a ľudia museli pracovať 
ako pred zrušením poddanstva. Raritou je kostol z 18. storočia, 
ktorý bol postavený z vŕbového prútia a zliepaný ílovitou zeminou. 

Cestou z Malej nad Hronom sa dostaneme cez Kamenicu nad 
Hronom do Štúrova, alebo sa vrátime vedľa Ostrova lásky cez 
most do Kamenina a ďalej do Bíne. Tieto obce patria medzi naj
staršie ľudské sídliská okolia. 

K a m e n í n (predtým Kamendín) patrí medzi najstaršie lokality 
halštattského osídlenia so zbytkami strážneho hradišťa zvaného 
"Várhegy", ktoré sa vypína z roviny na severovýchodnom okraji 
obce. Pri vykopávkach sa tu našli rozličné praveké keramické nále
ziská. V obdobiach najväčšej rímskej expanzie (173 — 181) rímska 
légia "Fulminatrix" stavala tu základy zemných valov na obranu 
proti barbarom (Kvádom) a teda aj základy slávnych rímskych 
opevnení na južnom Slovensku (Limes Romanus). Zbytky týchto 
zemných valov sú ešte i dnes vidieť od Kamenného Mostu, cez 
Kamenín do Bíne (tu sú najzachovalejšie). 

Kamenín hral dôležitú úlohu ako osada pri slovansko-avarskom 
osídlení (6. stor.) i v dobách Veľkomoravskej ríše. V 12. storočí bol 
Kamenín majetkom ostrihomského arcibiskupstva. V 18. storočí 
bol slávnou osadou pltníkov, ktorí tu kotvili a predávali drevo zo 
svojich pltí. Mnohí z nich sa v Kamenine usadili. Dnes už len podľa 
priezvisk (Veselposký, Lehotský, Podhorský, Krupec, Ondro a ďal
šie) sa domnievame, že v nositeľoch týchto mien prúdi krv hore
hronských pltníkov. 

Z historických pamiatok je tu barokový kostol z 18. storočia, 
zachovalá vyvýšenina "Várhegy " (užíva sa tiež pomenovanie Ke-
rekváraš). V roku 1849 odohrala sa v obci veľká bitka, v ktorej 



povstalecký generál Gašpar Andrássy porazil cisárske vojská. Ka
menín sa od iných obcí líši aj národopisnými prvkami, hlavne u ľu
dových krojov. Ťažiskové krojové prvky naväzujú na kroje stred
ného Pohronia (krátke faldované sukne). Z prírodopisných rarít je 
v obci prírodná rezervácia "Kamenínske slanisko" (zákonom 
chránené). Slanisko má rozlohu 20 hektárov s jedinečnou slano-
milnou vegetáciou a v našej vlasti je to jediné miesto výskytu limon-
ky gmelinovej. Na zbytkoch slanej morskej lagúny je postavená aj 
samotná dedina. Z ďalších prírodných zaujímavostí treba spome
núť dropa podunajského a vyskytuje sa tu aj včelárik, ktorého pre 
pestré sfarbenie nazývajú slovenským papagájom. Do katastru 
obce Kamenín patrí aj v predošlých statiach opisovaný Ostrov lásky. 

Severne 3 km od Kamenina dotýka sa pravého brehu Hrona 
ďalšia historicky významná obec Bíňa. Ako Kamenín tak aj Bíňa 
majú veľa spoločného z obdobia Rimanov a z obdobia slovansko-
avarského osídlenia. Avari si tu vybudovali pevnostnú "hrinkovú" 
osadu s obydliami. Pre opevnenie využili aj staré rímske valy na 
rozlohe 104 hektárov. Tri mohutné prstence valov hrali významnú 
úlohu pevnostnej osady aj v obdobiach Veľkomoravskej ríše. Bíňa 
v 12. storočí bola tiež cirkevným majetkom. Na rozdiel od susedných 
osád bola majetkom bínskeho opátstva, ktoré na vŕšku zvanom 
"Sion — hegy" malo svoj benediktinsky kláštor, ktorý v neskor
ších rokoch prešiel do rúk premonštrátov. Bínska bazilika, postave
ná v klasickom románskom slohu (z roku 1190), patrí medzi naj
staršie cirkevné stavby v našej vlasti. Do komplexu románskych 
stavieb v Bíni patrí aj románska rotunda zo začiatku 13. storočia. 
Bazilika bola značne poškodená pri ústupe Turkov v roku 1683. 
Obnoviť ju dal neskorší bínsky zemepán gróf Pálffy v r. 1755. 
Naposledy bola bazilika značne poškodená vojnovými udalosťami 
rokov 1944 — 45, avšak hneď po vojne bola opravená. Pri oprave sa 
podarilo odkryť jedno románske okno a cenné fresky. 

Bíňa, podobne ako Kamenín, má tie isté podmienky turistické 
a v detailoch aj historické. Cez obe obce prechádza dobrá asfaltová 

cesta. Obce majú so Štúrovom vlakové i autobusové spojenie. 
V Kamenine je aj závod verejného stravovania a v oboch obciach 
sú dobre prosperujúce J R D . 



Bíňa románska bazilika a rotunda po oprave r. 1950 

Cestou smerom do Štúrova, 4 km južne od Kamenina rozkladá 
sa posledná obec dolného Pohronia K a m e n n ý M o s t (predtým 
Kamenné Ďarmoty). Osada patrí medzi staré slovanské sídliská. 
V 12. storočí bola majetkom ostrihomského arcibiskupa, ktorý za 
používanie mostu cez Hron vyberal mýtne poplatky. Okrem toho 
mal tu arcibiskup aj soľné sklady. Obec bola nárazovou osadou nad 
Dunajom. Odtiaľto sa začínajú staré rímske valy smerom na Ka
menín. Podobne ako v Kamenine aj tu zasahuje oblasť slaných pôd 
až do povodia Parížskeho potoka. Toto územie je tiež chránené 
a uskutočňuje sa v ňom vedecký výskum (výskyt vlhkomilných 
halofytných rastlín). 



Parížsky potok pri Kam. Moste — oblasť vedeckého výskumu rastlín 

Kamenný Most veľmi trpel za tureckých nájazdov. V roku 1621 
na lúkach pri Kamennom Moste bol uzavretý mier medzi rakús
kym cisárom a Turkami. V roku 1849 odohralo sa tu niekoľko vo
jenských bitiek cisárskych s košútovcami. Barokový kostol v obci je 
z roku 1746. 

Všetky tieto pohronské obce boli od decembra 1944 do 25. marca 
1945 frontom v druhej svetovej vojne a veľa si vytrpeli. Boli zničené 
mnohé historické pamiatky, vo veľkej miere aj bytový fond a počas 
troch mesiacov zahynulo aj veľa civilného obyvateľstva. 

Z historických zaujímavostí je potrebné uviesť, že 8 obcí medzi 



riekami Ipľom a Hronom patrilo do župy Hontianskej, kdežto 
ostatné obce okolo Štúrova patrili do historickej župy Ostrihomskej. 

Tak, ako obce severne od Štúrova, aj obce západne a severo
západne majú svoje zaujímavosti pre turistu i obdivovateľa histo
rických pamiatok. 

Západne 5 km od Štúrova sa rozkladá pomerne rozsiahla obec 
Ob id (predtým Ebed). O jej názve sa vedú spory, pretože koreň 
pôvodného názvu má obdobu v jazyku tureckom (eb — ed — 
svetlo) i v jazyku maďarskom (eb — pes, — Ebed — arpádovský 
vezír). Pôvodne sa osada nachádzala tesne pri Dunaji. Trpela po
vodňami a po veľkej povodni v. r. 1777 zničená osada sa už ne
obnovila. Nová osada bola postavená na terajších priestoroch, 
trochu vzdialená od toku Dunaja. Ebed bol 11. storočí kráľov
ským majetkom, potom majetkom Hlohoveckého hradu a naposledy 
majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Priestory pôvodnej osady 
sú vzácnou archeologickou lokalitou keltského osídlenia. Pri týchto 
vykopávkach boli odkryté aj zbytky základov románskeho kostolíka 
z 11. storočia. Na miestach zaniklej osady pri Dunaji sú aj dva 
termálne pramene (asi 26° Celsia), ktoré však ešte doteraz nie sú 
využité. V chotárnej časti tzv. Šancových honov sa pri vykopáv
kach našlo mnoho tureckých zbraní, kovania a konských postrojov. 
Obyvatelia obce veľmi trpeli za tureckých nájazdov, najmä v polo
vici 17. storočia. 

Na trase smerom na Komárno asi 10 km od Štúrova rozkladá 
sa obec M u ž l a , ktorá v predošlých storočiach neustále konkuro
vala Štúrovu. Osada už v časoch prvých uhorských kráľov bola 
strážnou baštou ostrihomského kráľovského hradu. V neskorších 
rokoch sa dostala osada do majetku ostrihomského arcibiskupstva. 
Z čias kráľovských sa ešte doteraz zachovala v obci historická 
"Panská studňa" (Úrkútja). Obec trpela v každej vojne i povsta
niach. V 15. storočí tu táborili hustiti, 16. a 17. storočie je pozna
čené Turkami, v 18. storočí zasa povstanie Rákóczyho a v rokoch 
1848 — 49 povstanie košútovské. V dvadsiatych rokoch 20. storočia 
odohrali sa tu boje maďarskej komúny s čs. legionármi v r. 1919 
a v roku 1944 — 45 boje sovietskych a nemeckých vojsk. Mužla bola 
dlhšiu dobu aj sídlom Parkanského okresu a ako okresné mesto 



patrila najmä v 18. storočí medzi najbohatšie obce okolia. Do obce 
patrí osada Malá Mužla, kde bol kedysi poľnohospodársky lieho
var ktorý bol zrušený a v jeho objektoch bolo zriadené oddelenie 
Štátnych majetkov zo Štúrova. Do Mužle patrí aj osada Čenkov, 
kde sú dve prírodné rezervácie: Čenkovská step a Čenkovská leso
step. Čenkovsá lesostep pri Dunaji má rozlohu 30 ha na mozaikovo 
zvlnenom teréne psamofytného charakteru. Z drevín tu prevláda 
topoľ biely s borievkou obyčajnou v kovnej etáži. Trávnatý lesný 
porast tvorí xerotermná flóra s typickým klinčekom neskorým, 
kosatcom, kavyľmi, šatrom zväzkovitým, zlatou bradou, ponikle-
com načervenalým a ďalšími druhmi. Zo živočíchov sú tu typické 
lesostepné spoločenstvá mravkolevov. 

Čenkovská step má rozlohu 2 ha a v našej vlasti je jediným nále
ziskom kríka chvojníka dvojklasého a ďalších suchomilných rastlín 
ako kostrava pošvatá, kosatec piesočný, alkana farbiarska, myší 
chvost Kitaibellov, ostrica leskloplodá, ovsienka pekná a ďalšie 
panónsko-teplomilné druhy. Okrem uvedených druhov je tu v našej 
vlasti jediné nálezisko smohly úzkolistej. 

Z prírodných zátiší sú veľmi príťažlivé vinohrady na svahoch 
Čerhátskych pahorkov posiate typickými hajlochmi. Mužlianske 
vína sú všetko zo šľachtenej vínnej révy a patria medzi najkvalitnej
šie na širokom okolí. 

V roku 1898, keď sa v chotári obce budovali na Dunaji vodné 
hrádze, našlo sa mnoho tureckých zlatých a strieborných mincí. 
Okrem nich sa našiel aj zlatý kostolný kalich, ktorý tu Turci 
na ústupe v roku 1683 zakopali. Po identifikácii zlatého kalicha 
sa zistilo, že pochádzal z farského kostola z Iže pri Komárne. 

Mužla a jej okolie je známe ako významná poľnohospodárska 
oblasť s dobre prosperujúcim JRD v spojení s Obidom (tabak, 
cukrová repa, technické plodiny). 

Obe obce — Obid i Mužla — spadajú do oblasti slovanského 
osídlenia po páde Veľkomoravskej ríše a do oblasti asimilácie oby
vateľstva maďarských usadlíkov. Títo usadlíci po asimilácii vytvorili 
tzv. podunajskú regionálnu skupinu uhorského obyvateľstva (Maďa
ri preberali od Slovanov obliekanie, zvyky, obyčaje, do značnej 



miery aj jazykové prvky — Slovania zasa preberali prvky tempera
mentu a v najvyššej miere preberali aj maďarský jazyk). 

Do najbližšieho okolia Štúrova patria aj štyri malé dedinky 
v kotline a na svahoch Belanských kopcov, ktoré sú súčasťou 
Čerhátskych pahorkov: Belá, Ľubá, Diva a Šarkan. Do všetkých 
štyroch obcí je autobusové spojenie priamo zo Štúrova, alebo sa dá 
kombinovať aj vlakovým spojením zo železničných staníc Mužla 
a Gbelce. 

Prvá zastávka patrí malebnej dedinke Belá, ktorá je učupená 
v kotline Belanských kopcov. Prvá zmienka o osade je z roku 1225, 
kedy sa uvádza sčasti ako majetok královský a sčasti ako majetok 
ostrihomskej kapituly. 

Osada už v tej dobe mala vinohradnícke tradície, ktoré si ucho
vala až doteraz. Belanská odroda "roulandu" patrí medzi naj
kvalitnejšie vína na južnom Slovensku. Tufové vrstvy na podklade 
vápencových pieskovcov nielen klimaticky, ale aj prírodovedne obo
hatili naše prírodné rezervácie. Zákonom chránená rezervácia Be
lanských kopcov sa vyznačuje vzácnymi druhmi rastlinných teplo
milných porastov, ako sú cerové porasty s kukučkou vencovou, 
hadinca červeného, prilbici jedhoj, škadry úhľadnej, myšieho 
chvosta Kitaibelovho i jemnolistého, silenky dlhokvetej, katranu 
tatárskeho, mandle nízkej a rumenice nepravej. Ďalej je tu vzácny 
výskyt kavyľu pôvabného (Graffovho), duba plstnatého s višňou tu
reckou, višňou kerovitou a javorom tatárskym. 

Medzi historické zaujímavosti obce patrí rozsiahly barokový 
kaštieľ s panským kostolom z 18. storočia v slohu Ľudovíta XVI. 
Bol postavený v rokoch 1732 — 1755. Ďalšia prestavba bola prevede
ná okolo roku 1798 v slohu louiseznom a v roku 1834 prístavba 
v slohu klasicistickom. 

Kostol je vstavaný do východnej strany kaštieľa. Má vzácne 
maľby z 18. storočia, ktoré boli v roku 1868 obnovené slávnym 
maliarom Schongauerom. Posledným majiteľom kaštieľa bol barón 
Ullmann, ktorý tu mal veľkostatok s liehovarom. Belanský kaštieľ 
je najrozsiahlejšou stavebnou pamiatkou širokého okolia. Ešte do
teraz nie je zaregistrovaný medzi chránenými pamiatkami. A je to 



Belá — barokovo-klasicistický kaštieľ 

na škodu, pretože kaštieľ postupne bez majiteľa chátra, je nevyužitý 
a takto sa nám stráca vzácna pamiatka histórie okolia. 

Necelé dva kilometre severným smerom od Belej prekračujeme 
hrebeň Belanských kopcov a na ich severných svahoch rozkladá sa 
ďalšia útulná dedinka Ľubá (predtým Libád). Chotár obce patrí 
do staroslovanskej lokality. V období Veľkomoravskej ríše stálo tu 
slovanské hradište, kde sídlilo patrialchálne knieža, ktorému patrilo 
okolie. V 13. storočí bola osada cirkevným majetkom a na priesto
roch bývalého slovanského hradu mali tu kláštor paulíni. Za Tur
kov bola osada celkom zničená a jej život bol obnovený až koloni-



Klasicistický detail pravého krídla belanského kaštieľa 

záciou v 18. storočí, kedy sem kolonizovali Slováci zo stredného 
a severného Slovenska (Bajzovci, Dubcovci, Fabianovci, Lackovci, 
Radvanskí, Dančovci a ďalšie mená nových kolonistov). V obci je 
teraz sídlo združeného J R D (Belá, Šarkan, Diva a Ľubá), ktoré 
dobre prosperuje. 

Obec Ľubá sa zvažuje do údolia Parížskeho potoka, kde v priesto
roch zvaných "Tóvölgy" (jazerné údolie) sú zbytky morskej lagúny 
so slanomilným kvetenstvom. 

V okružnom smere Belanských kopcov smerom na Gbelce po 
troch kilometroch je ďalšia a najmenšia obec okolia a celého Novo-



zámockého okresu Diva. Leží v srdci zamokreného údolia Paríž
skeho potoka, ktorého tok tu vytvára priehlbeň. O Dive sú zmienky 
už z 13. storočia ako o samostatnej osade v moci svetských zemepá
nov na rozdiel od iných okolitých osád, ktoré boli v rukách ostri
homského arcibiskupa. Za Turkov bola osada celkom zničená a jej 
obnova sa začala až po roku 1753. Tento rok dostal majetky osady 
oravský zeman Tersztyánszki (z Trstennej), ako podžupan ostri
homskej župy, ktorý sem kolonizoval usadlíkov z Oravy, Tren
čianska a z moravského pohraničia. 

Zo zvláštností obce je zaujímavé, že patrí medzi populačne slabé 
obce, kde za sto rokov zaznamenali len 15 %príprastok obyvateľ
stva. Teraz má Diva niečo vyše 200 obyvateľov. Okolie obce je 
vyhľadávané pre poľovačky na divé kačice. 

Necelý kilometer po ceste smerom na Gbelce, po ľavej strane cesty 
do malebnej kotlinky Belanských kopcov je zastrčená dedinka 
Šarkan. Osada od najstarších dôb patrila svetskej šľachte. V roku 
1287 sa spomína ako majetok rodiny Hunt-Poznanovcov. V turec
kých vojnách bola zničená a osídlená po roku 1696 kolonistami 
zo stredného Slovenska a moravského pohraničia. Z historických 
pamiatok je tu kostol z roku 1810 a šľachtická kúria rodiny Baldacci 
s prvkami pseudorenesancie a empíru. Okrem týchto pamiatok je 
tu historicky vzácna rannobaroková kamenná pieta zo začiatku 18. 
storčia osadená v miestnom cintoríne. 

Nad osadou je prameň kvalitnej pitnej vody, ktorá je u obyva
teľstva veľmi obľúbená. Krásny je pohľad zo svahov Belanských 
kopcov na údolie Parížskeho potoka. 

Ďalej po ceste asi tri kilometre prichádzame do obce, ktorá 
uzatvára okruh Belanských kopcov, do Gbeliec (predtým Kö
bölkút). Obec má priame vlakové spojenie i autobusové spojenie 
až zo Štúrova. Rozrástla sa najmä v druhej polovici 19. storočia 
po vybudovaní železničnej trate Bratislava — Budapesť, a tým zatie
nila aj strediskovú hegemóniu bývalého mesta Svodína (Maďarský 
a Nemecký Seldín). Lokality Gbeliec mali už aj praveké osídlenie. 
V období Rimanov stál tu v priestoroch pri tehelni predsunutý 
vojenský tábor. V stredoveku bola osada najprv cirkevným majet
kom Ostrihomu a neskôr prešla do rúk svetskej šľachty grófov Pálffy-



ovcov. Za tureckých vojen bola obec značne poškodená. Po turec
kých vojnách bola kolonizovaná Nemcami od Rýna a kolonistami 
z moravského pohraničia. 

Obec má bohaté dejiny od kolonizácie až dodnes. V súčasnej 
dobe patrí obec medzi obce okresu, ktoré sú spoločensky veľmi 
dobre vybavené službami, verejným stravovaním i po stránke kul
túrnej. JRD v obci patrí medzi najlepšie v okrese (kvalitné víno 
a priemyselné spracovanie rákosia). 

V chotári obce v povodí Parížskeho potoka sa nachádza uni
kátna ortnitologická prírodná rezervácia "Gbeleckých močiarov" 
na ploche 250 hektárov. Medzi rarity vtáctva, ktoré tu žije, patrí 
volavka purpurová, rákosník slávikový, chriašteľ malý, kaňa sivá 
a rákosník tamariškový, ktorého výskyt v celej našej vlasti sa datuje 
len po roku 1959 a inde sa nenachádza. Z ďalších vzácnych druhov 
tu hniezdi rákosník tenkonohý, slávik modrák, sýkorka fúzatá 
a niekoľko druhov ralli. Okrem uvedených druhov ročne tu vy-
hniezdi okolo 200 párov vodných kačíc (chocholačky i lyžičiarky), 
lysky, potápky a ďalšie rarity ornitológie. Z hlodavcov sú tu zastú
pené v hojnom počte ondatry, veľmi vzácne vydry riečne i tzv. myš 
najmenšia. V močariskách sa nachádzajú aj vzácne druhy drobných 
bahenných rýb. 

Gbelecké močiare ovplyvňujú kladne aj mikroklímu okolia. 
Rákosie močiarov je zasa vzácnou surovinou pre JRD, ktoré ho 
kosí a priemyselne spracováva. 

Severozápadne od Gbeliec, po ceste asi 3 km rozkladá sa vedľa 
cesty dedinka Nová Vieska. Osada sa prvý raz spomína v 15. 
storočí ako majer patriaci do Bátorových Kies (teraz Vojnice). 
Osada vo forme kráľovských donácií vystriedala viacerých svet
ských zemepánov, Bottyána, Kuckländera a naposledy grófa 
Pálffyho. Obyvatelia obce sú potomkovia maďarských sedliakov, 
ktorí ustupovali pred Turkami z južného Maďarska. Praosadou 
dnešnej Novej Viesky bola Arad — pusta (praedium Arad), ktorá 
bola kolonizovaná Slovákmi. 

Do chotára obce spadá aj časť prírodnej rezervácie Gbeleckých 
močiarov. Nad Arad-pustou rozkladá sa kopec Drieňová hora, 
zákonom chránená prírodná rezervácia so vzácnou lokalitou 



Nová Vieska — vstupná brána do čárdy JRD 

vrcholovej a teplomilnej stepi so vzácnymi spoločenstvami rastlin
stva. 

V Novej Vieske je veľmi dobre prosperujúce J R D . Na svahu 
návršia "Somlya" má miestne J R D družstevnú čárdu, kde spolu 
s kvalitnými sortami vín možno dostať všetky špeciality domácej 
družstevnej kuchyne. Možno sa tu dobre zabaviť pri cigánskej 
hudbe. 

Priestory, kde teraz stojí družstevná čárda, sú známe z bojov 
v roku 1919 medzi vojakmi maďarskej komúny a čs. legionárov. 
Tu sa prakticky odohrali najťažšie boje a padli tu stovky mŕtvych 



a ranených na oboch stranách. Chotár Novej Viesky sa vyznačuje 
hojným výskytom vysokej i nízkej zveri (bažanti, jarabice) a vod
ného lovného vtáctva (kačice, husi). 

Poslednými dvomi obcami nášho popisu, ktoré gravitujú do Štú
rova, sú Svodín a Brúty. 

Väčšou z nich je S v o d í n (predtým Maďarský a Nemecký 
Seldín), ktorý už v roku 1427 obdržal výsady mesta, jarmokov 
a trhov. Toto stredoveké mestečko sa skladá z dvoch samostatných 
obcí, ktoré boli výstavbou spojené už vyše storočia, avšak administra-
tívne boli spojené až po druhej svetovej vojne. Staršou časťou obce 
je Maďarský Seldín, ktorý sa už v roku 1156 spomína ako majetok 
ostrihomskej kapituly. Nemecký Seldín bol založený v druhej polo
vici 13. storočia nemeckými kolonistami (po tatárskom vpáde), 
ktorí sa tu v pieskoviskách pokúšali ryžovať aj zlato. 

Z historických zaujímavostí obce je typické rozsiahle štvorhranné 
námestie, kde sa konali jarmoky a trhy. V časti býv. Maď. Seldína 
je lokalita svodínskeho palisádového protitureckého hradu. Na 
týchto miestach stál aj pevnostný dvojvežový románsky kostol z 12. 
storočia. V roku 1945 za druhej svetovej vojny Nemci pri ústupe 
túto pamiatku histórie vyhodili do povetria. Na mieste, kde stál 
kostol s pevnosťou, stálo už praveké hradište vyše 1000 rokov pred 
započatím nášho letopočtu. 

Svodínska pevnosť zohrala významnú úlohu v protitureckých 
vojnách a bola opornou baštou novozámockej pevnosti. Z ďalších 
historických pamiatok je zaujímavý terajší farský kostol z roku 
1792 postavený v slohu louséznom a doplnený je klasicistickou 
výzdobou. Vo veži kostola je renesančný zvon z roku 1518. 

Po tureckých vojnách znova kolonizovali obec Nemci, Morava
nia, Česi a Slováci. V južnej časti chotára obce je samota zvaná 
„Várhely pusta", kde stálo staré slovanské hradište. Na cintoríne 
stojí baroková kaplnka, ktorú v kuruckých dobách dal postaviť 
Fr. Rákóczy, keď tu mal zásobovací tábor. 

Z obce je dobrá prístupová cesta do prírodnej rezervácie Drie
ňovej hory. Pre rekreáciu sú v obci a v jej chotári dve veľké vodné 
nádrže s chovom rýb, možnosťou kúpania i člnkovania. Na juho
východnom okraji obce, v lesíku nad vodnou nádržou je vybudo-



vaná malebná družstevná čárda. Tu dostať špeciality z rýb, ktoré 
ulovia za vašej prítomnosti, výrobky z domácich zabíjačiek, dobré 
víno i pálenku, krytý tanečný parket a hudba patrí k tomuto 
poľnohospodárskemu pohostinstvu. 

Chotár obce Svodín má výmeru vyše 4000 hektárov, je bohatý 
na lovnú zver pernatú i srstnatú. V chotári ako škodná sa vyskytujú 
líšky. 

Asi 5 kilometrov východným smerom od Svodína rozkladá sa 
typická dolnozemská dedina Brúty. Osada sa spomína už v roku 
1272 ako majetok rodiny Hunt-Poznan a neskoršie ako majetok 
ostrihomskej kapituly. Podľa uhorských štatistikov v minulosti 
i teraz patrí medzi obce s najnižšou populáciou na Podunajsku. 
Miestne JRD bolo od 1. januára 1967 včlenené do JRD vo Svodíne. 
Samotná obec i okolie obce je poznačené nedostatkom vody vôbec, 
a preto pre zlepšenie klímy bola pri obci vybudovaná vodná nádrž, 
v ktorej sa chovajú ryby. Z historických pamiatok by sme sa mohli 
zmieniť iba o základoch barokového kostola z roku 1740, ktorý bol 
počas druhej svetovej vojny tak zničený, že výstavbou nových 
obvodových múrov po vojne stratil chrám svoju barokovú origi
nalitu. Brúty boli obcou, ktorá v druhej svetovej vojne bola spo
medzi okolitých obcí najviac poškodená, pretože je rozložená na 
otvorenom teréne širokej sprašovej duny a bola terčom pri pohyboch 
frontu. 

Opisom jednotlivých obcí, historických pamiatok a turistických 
zaujímavostí príručka vyčerpáva všetko, čo turista potrebuje, aby 
sa vedel orientovať pri obchôdzke Štúrovom a jeho okolím. Turistic
ká príručka i pri všetkej snahe autora nemôže uspokojiť turistu bez 
toho, že by tieto miesta osobne nenavštívil. 

V závere iba v krátkosti ešte hrsť najaktuálnejších poznatkov, 
ktoré sa nedali vtesnať do popisu jednotlivých obcí, alebo majú 
regionálny charakter viacerých obcí v okolí Štúrova. 

V prvom rade je potrebné uviesť, že Štúrovo a jeho okolie sa 
nachádza v klimaticky najideálnejšej časti našej vlasti. V poslednom 
čase, hlavne vplyvom jednotných roľníckych družstiev, ustupuje 
do pozadia pestovanie divého hybridového hrozna. Družstvá 



 

Svodín — družstevná čárda v romantickom prostredí. 

progresívne presadzujú pestovanie najkvalitnejších druhov šľachte
nej vínnej révy a niekoľko JRD na okolí už má vysadených desiatky 
hektárov vinohradov, ktoré im prinášajú bohatú úrodu (Gbelce, 
Ľubá-Belá, Svodín, Chľaba, Mužla, Nová Vieska, Kamenín 
a Štátny majetok Štúrovo-Kamenica). U šľachtenej vínnej révy 
prevládajú hlavne tieto druhy: Semillom, Sovignon, Tramín, 
Rizlink vlašský i rýnsky, Silván, Veltlín, Müller-Thurgau na víno 
a stolové hrozná odrôd Čabianskej perly. 

V ovocinárskej produkcii sú to hlavne marhule, broskyne, če
rešne a orechy. V zeleninárstve všetky druhy ranej, letnej i zimnej 



zeleniny (paradajky, zeleninová paprika, karfiol, kel, mrkva, petrž
len, dyne, melóny. Z technických a olejnatých plodín konope a repka. 
Vysoké hektárové výnosy dosahujú u cukrovky, kukurice, tabaku 
a u jadrových krmív. 

Zo stromových porastov v zamokrených pôdach je to topoľ, 
jelša a vrba. Na ostatných pôdach dub, buk, klen, hrab, cerové 
porasty a hlavne agátové dreviny, ktoré sa vysádzajú zámerne 
pre spevňovanie pôd v miestach, kde sa nachádzajú pohyblivé 
piesky. Z ostatných rastlinných porastov sú to popínavé parazitné 
rastliny, kerovité dreviny a vodná trstina, ktorá sa ťaží vo všetkých 
zamokrených oblastiach na priemyselné spracovanie. 

Z lesnej a poľnej zveri je to srnčia zver a v lesných porastoch 
diviak. Ďalej je tu zajac poľný, bažant, jarabica a vzácne drop 
a králik (králiky v r. 1961 vyhynuli na epid. chorobu septikémiu). 
Zo škodnej zveri sa tu vyskytuje líška, tchor a kuna lesná. Z pernatej 
škodnej vrany, straky, jastraby a vzácne i krahulce. V zamokre
ných chotárnych častiach je hojný výskyt bocianov, volavok a di
vých kačíc. 

V posledných rokoch pre rekreačné účely a chov rýb sa vybudo
valo viacero vodných nádrží. Medzi najväčšie patria vo Svodíne, 
Bajtave, Chľabe, Brútoch, Belej a Mužle. 

Včelárstvo zaznamenalo stagnáciu i pokles pre chemický postrek 
poľnohospodárskych kultúr. Ani ovčiarstvo nedosahuje tradícií 
z 19. storočia pre rozsiahlu devastáciu pasienkov. 

Obyvateľstvo štúrovského okolia hovorí zo 70 % maďarským 
jazykom. Bývalí slovenskí, nemeckí a moravskí kolonisti sa asimilo
vali a dnes už len priezviská prezrádzajú ich pravý jazykový pôvod. 

Priemyselne stojí Štúrovo a jeho okolie pred veľkými perspektíva
mi. Doterajšia priemyslová báza bola na objem obyvateľstva veľmi 
slabá. Kombinát Juhoslovenské celulózky a papierne sa v krátkom, 
čase stane nielen dominantou širokého okolia, ale aj kolosom výroby, 
najmä izolačných papierov pre potreby výroby a stavebníctva. 
Nový závod nájde zdroje pracovných síl zo samotného mesta 
i blízkeho okolia. 

Aj po vybudovaní tohoto veľkého závodu nestratí okolie poľno
hospodársky charakter, pretože sú tu vysoko vyspelé poľnohospo-



dárske závody, ktoré sa podieľajú pomerne vysokým percentom 
na celoštátnej produkcii. 

Cesty, až na niektoré menšie úseky, sú bezprašné. Dopravno-
komunikačná sieť je okrem železničných spojov zabezpečená pravi
delnou autobusovou dopravou do všetkých obcí okolia s viacerými 
spojmi. 

Hotelové ubytovanie je možné v ubytovniach Štúrova a v Pio
nierskom tábore v Kováčove. Pre dobré klimatické podmienky 
v mesiacoch jún až august je výhodné aj stanovanie. Závody verej
ného stravovania okrem Štúrova a Kováčova sú vo Svodíne 
(Jednota a čárda J R D ) , Nová Vieska (čárda J R D ) , Gbelce (Jedno
ta), Kamenín (Jednota a čárda J R D ) , Mužla, Bíňa a Kam. Most 
(Jednota), Salka (jedáleň J R D ) . 

Benzínové čerpadlá sú v Štúrove a v Gbelciach. 
Zmenáreň valút ŠBČS Nové Zámky a pobočka zmenárne 

v Štúrove. 
Na telefónnu sieť sú zapojené všetky obce okolia. Je tu automa

tická ústredňa s nepretržitou prevádzkou. 
Sídla lekárskych obvodov: Štúrovo s poliklinikou, Salka, Kame

nín, Kamenný Most, Mužla, Gbelce a Svodín. Lekárne sú v Štú
rove 2, v Gbelciach, Kamenine a Svodíne. 

To je asi všetko, čo potrebuje turista a obdivovateľ zaujímavostí 
tohoto kúta našej vlasti. A na záver málo známe veršíky Janka 
Kráľa, ktorý sa v rokoch meru ôsmych takto zadumal nad vtedajším 
Parkanom.. . 

„Dvíhaš sa a rastieš, Parkan na Dunaji, 
cez veky — stáročia, v radostiach i žiali. 
Cez veky tajomné, čo ta formovali, 
cez turecké hordy, čo ti kožu drali..." 

Bolo to v tých obdobiach, keď sa zrušilo poddanstvo, keď sa 
začala stavať železničná trať Bratislava — Budapešť a keď lesk 
Ostrihomu začal postupne upadať do zabudnut ia . . . ! 

A dnes je skutočne Ostrihom iba malým pohraničným mesteč
kom, ktoré patrí do okresu Dorog a zdobí ho iba gloriola zašlých 



čias. Naproti tomu Štúrovo ako mesto budúcnosti, ktoré sa raz 
navždy vymanilo zo závislosti Ostrihomu, kráča míľovými krokmi 
ku krajšej budúcnosti. 

Týmto končím rozprávanie o histórii a súčasnosti Štúrova a okolia. 
Dúfam, že vydanie príručky bude mat priaznivý ohlas medzi čitateľmi 
a prispeje k rozšíreniu turistického ruchu v tomto kraji. Podobná príručka 
o Štúrove a okolí v posledných rokoch nebola spracovaná ani publikovaná. 
Že sa dostala do rúk obdivovateľov tohoto južného zákutia našej vlasti, na 
tom má najväčšiu zásluhu iniciatíva Mestského národného výbovu v Štúro
ve v osobe jeho predsedu Arpáda Juhaniaka, ktorý mi navrhol jej spraco
vanie a poskytoval mi všemožnú pomoc. 

Autor 



LITERATÚRA 

1. Magyar Vármegyei és Várossai: Esztergomvármegye a Hontvármegye 
2. V. Ondrouch: Limes Romanus na Slovensku, Bratislava 1938 
3. V. Mencl: Stredoveká architektúra na Slovensku, Prešov 1934 
4. K. Nigrin: Nové Zámky a okolie, N. Zámky 1932 
5. K. Beudant: Voyage mineralogique et geologique au Hongrie (1882) 
6. Knauz N. : Monumenta Eccl. Strigoniensis, Strig. 1874 
7. Borovszki: A Honfoglalás Története, Budapest 1894 
8. Zolnay László: A Tanácsköztársaság napjaji Esztergomban, Eszterg. 1960 
9. E. Tejnil: K dejinám tureckého panstva na Slovensku (1958) 

10. A. Granatier: Na etnickom rozhraní slovensko-maďarskom, Bratislava 1930 
11. D. Hudec: Nitriansky kraj (1953) 
12. K. Haiczl: Kakath — Dsigerdelen — Csederden — Parkány, Nové Zámky 1937 
13. J. Pelikán: Nový miestopis Slovenska, Bratislava 1925 
14. B. Holubičková — A. Kropáčová: Vegetační poměry okresu Štúrovo, Bratislava 

1958 
15. Ochranca pamiatok a prírody, časopis roč. 1963 — 66. 

PRAMENE 

1. Vlastné výpisky zo župného a arcibiskupského archívu v Ostrihome (1947). 
2. Výpisy z kanonických vizitácií a študijné výpisy z viacero kníh Okresného vlasti

vedného múzea v Nových Zámkoch. 
3. Písomné podklady z odboťov ONV v Nových Zámkoch a od Mestského národného 

výboru v Štúrove. 



OBSAH 

Úvod 5 
Štatistický popis mesta a najbližšieho okolia 7 
Po stopách histórie 13 
Turecké vojny a ich expanzia na stred. Podunajsku 28 
Oslobodenie spod vyše storočného tureckého panstva 38 
Po tureckých vojnách 42 
Rozvoj mesta v 18. a 19. storočí 46 
Osudy mesta od rokov meruôsmych až do r. 1918 53 
Osudy mesta nad Dunajom v r. 1918-1945 60 
Mesto Parkan v najnovšej etape vývoja po r. 1945 68 
Mesto po stránke turistickej 75 
Za krásami a pamiatkami okolia Štúrova 77 
Literatúra a pramene 103 

JÁN MRAVÍK: 

ŠTÚROVO A OKOLIE 
po stránke historickej a turistickej 

Pre Mestský národný výbor Štúrovo vydáva Západoslovenské vydavateľstvo SLAVÍN, 
Bratislava 1969 
Zodpovedný redaktor A n t o n G r e i f 
Vytlačili Polygrafické závody n. p. Bratislava, závod 02, ul. Februárového víťazstva 6/d 

Číslo 476/1-67 Rozsah 5,9 AH 
Náklad 10.000 výtlačkov Cena 1 5 , - Kčs 


