
Mesto Spišská Nová Ves, Rímskokatolícka cirkev

Spišský dejepisný spolok, Múzeum Spiša

vás pozývajú na slávnostné odhalenie a požehnanie pamätníka

Pocta Konrádovi Gaalovi – miesto prianí
10. novembra 2012 (sobota)

Program:
10.00  Odborná konferencia Spišského dejepisného spolku

Spišské divadlo

16.00  Slávnostná svätá omša
Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie,

celebruje Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

17.00  Odhalenie a požehnanie pamätníka
Priestor pred Radnicou

Počas dňa:
Výstava Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876 

Múzeum Spiša, 9.00 – 17.00 h

Príležitostná poštová pečiatka 
Pošta 1: 7.30 – 11.30 h, Radnica (vstup z južnej strany): 15.00 – 18.00 h

Text: PhDr. Ružena Kormošová, PhD., 2012.
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Zvony živých volajú, 
mŕtvych oplakávajú 

a blesky lámu.

Prvé roky zvonolejárskej dielne
 Ako zakladateľ slávnej zvonolejárskej dielne sa uvádza KONRÁD 

de GAALNAW, skrátene nazývaný GAAL. Uhorský kráľ Ľudovít I. 

Veľký ho 1. augusta 1357 (osem dní po sviatku sv. Jakuba Apoštola) 

oslobodil od platenia všetkých daní, pretože odlial impozantný zvon 

„magnam Campanam“ pre panovnícku rezidenciu vo Visegráde 

(na pravom brehu Dunaja v dnešnom Maďarsku). Svedčí o tom objav 

zvyškov prvej časti lejárskej formy s odtlačkami reliéfnej výzdoby, 

z ktorej sa zrodil uvedený zvon, z prelomu 70-tych a 80-tych rokov 

20. storočia pri Šalamunovej veži na úpätí hradného kopca, kde bol 

tzv. dolný hrad. Za toto umelecké dielo kráľ povýšil Konráda Gaala 

do  šľachtického stavu. Uvedené výsady Konrádovi Gaalovi a jeho 

bratom potvrdil panovník 6. októbra 1364 (osem dní po sviatku 

sv. Michala Apoštola) v Levoči. Listina napísaná po latinsky obsahuje 

pôvodom starohornonemecké mená „Conradi campanistae“ 

a „Hannus et Nicel fratres suos“, ktoré svedčia o pôvode tohto 

zvonolejára a jeho bratov z nemecky hovoriacich krajín. 

Text listiny so slovenským komentárom uverejnil v roku 1906 

smižiansky pleban a regionálny historik Matúš Pajdušák. Od tohto 

autora pochádza tiež prvý pokus o načrtnutie činnosti dielne 

Konráda Gaala v Spišskej Novej Vsi z roku 1907 doplnený o ďalšie 

výsledky bádania v štúdii Stredoveké kovolejárske diela v Spišskej 

župe a ich majstri z roku 1909 v ročenke Spišského dejepisného 

spolku.

Udelený šľachtický titul Konrádovi Gaalovi zaručoval slobodný 

výber bydliska. Spolu s bratom Jánom a Mikulášom sa usadil 

v Spišskej Novej Vsi (Villa Nova). Všetci boli vyučení lejári. Rok 1357 
sa všeobecne považuje za začiatok činnosti najvýznamnejšej 
gotickej zvonolejárne na Slovensku, ktorú Konrád Gaal 
založil a viedol. O prácu zvonolejári nemali núdzu. Každý kostol 

potreboval zvony a krstiteľnicu. Z novoveskej dielne vychádzali 

zvony s jemnou ornamentálnou výzdobou: horizontálnymi pásmi 

vlnovkovitého rastlinného motívu, medailónmi symbolov štyroch 

evanjelistov, malými reliéfmi Kalvárie, polreliéfmi apoštolov sv. Petra 

a Pavla, doplnené jednou až tromi platickými linkami umiestnenými 

v dolnej časti drieku alebo nad ústím. Na zvonoch boli votívne 

nápisy do tretej štvrtiny 15. storočia výlučne napísané majuskulným 

písmom (veľké písmená). Medzi podobou jednotlivých nápisov 

SLÁVNA ZVONOLEJÁRSKA DIELŇA 
KONRÁDA GAALA 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
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boli iba nepatrné odchýlky od základného znenia zvolania O REX 

GLORIE VENI CUM PACE, ktoré nemalo len náboženský obsah, 

ale znamenalo túžbu po mieri a pokoji na zemi. Jedinečné 

krstiteľnice mali tvar románskeho kalicha. Pozostávali z dvoch 

osobitne liatych častí: z hornej kupy a dolnej konicky rozširujúcej 

sa nohy. Ukončená bola prstencovým nodusom (okrúhlym 

článkom na drieku bohoslužobnej nádoby). Boli bohato zdobené 

fi gurálnymi reliéfmi, hlavami apoštolov, mincami, pečatidlami, 

krížom, listami viniča. Slovenský kampanológ Juraj Spiritza uvádza, 

že „z konateľov dielne, ktorej chýr prekročil hranice Spiša, 

sa zachovali mená deviatich majstrov a skrátená signatúra 

M G (desiateho) monogramistu“. Zoznam začína Conradom 

campanistom, pokračuje Iohannesom Glokengisserom a Mattesom 

Glokengisserom. Posledným doteraz identifi kovateľným výrobcom 

v dielni bol magister iohanes de nova villa, nazývaný tiež Hannes 

Wagner. Poznáme meno aj Konrádovho otca Salamona (Šalamuna) 

Konráda Gaala, ktorého regionálny historik Eduard Pavlík spomína 

ako učiteľa v miestnej farskej škole.

Základina pre kaplnku a špitál v Spišskej Novej Vsi
 8. júna 1369 bola vydaná listina, v ktorej Spišská kapitula 

ako hodnoverné miesto svedčí, že Konrád Gaal, zlievač zvonov 

a pospolitosť Spišskej Novej Vsi, sa dohodli s miestnym farárom 

Jánom na vydržiavaní osobitného kaplána praesbytero capella, 

ktorý by na úmysel zakladateľov každodenne slúžil omšu. Farár 

na výdavky nového kaplána mal ročne dostávať 12 zlatých od Konráda 

Gaala a 12 zlatých od mesta. Na základe tejto záveti bola zriadená 

v meste základina na udržiavanie kaplnky a kaplána. Konrád Gaal 
zriadil aj majetkovú a fi nančnú základinu na zriadenie špitála 
vo výške 1 zlatého. Dokazuje to súhlas kráľa Žigmunda Luxem-

burského zo 4. augusta 1397, aby základina zriadená Konrádom 

Gaalom v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi 

Dohoda z roku 1369 medzi Konrádom Gaalom, mestom 

a miestnym farárom Jánom potvrdená Spišskou Kapitulou 

o vydržiavaní kaplána a kaplnky v Spišskej Novej Vsi (Štátny 

archív v Levoči – pobočka Spišská Nová Ves). Foto: Miloš Fiľa

Slávnosť pri príležitosti vyťahovania zvonov Petra a Pavla, 

preliatych v r. 1930 v Trnave (Archív Múzea Spiša).

V tomto roku si pripomíname 655. výročie založenia gotickej zvonolejárskej dielne v Spišskej 

Novej Vsi, ktorej výsledky činnosti z rokov 1357 až 1516 v podobe zvonov a ojedinelých 

kalichovitých krstiteľníc nachádzame nielen v našom regióne Spiša, ale aj na Liptove, Gemeri, 

Šariši, Orave, v mestách Bardejov, Košice a dokonca na území Poľska a Maďarska.



Práce gaalovskej zvonolejárne v Spišskej Novej Vsi
 Dôkazom činnosti gaalovskej dielne je krstiteľnica, ktorá 
sa nachádza vo vnútri Kostola Nanebovzatia Panny Márie 
v Spišskej Novej Vsi. Anton C. Glatz jej nohu kladie do 14. storočia 

a uvádza, že kupa pochádza z neskoršieho obdobia. Bola 

vyhotovená v roku 1549. Za klenot slávnej spišskonovoveskej 
zvonolejárskej dielne ju považuje aj historik Ivan 
Chalupecký, ktorý ju naopak zaraďuje medzi posledné 
diela gaalovskej dielne. Podľa Juraja Spiritzu nesignovaná 

krstiteľnica pochádza z dvoch vekom rozdielnych častí. Z datovanej 

hornej časti a nohy hlásiacej sa nodusom aj výzdobou do sféry 

vplyvu predchádzajúceho tvorivého okruhu Konráda Gaala. Noha 

krstiteľnice v tvare kónickej nádoby je rozdelená pásmi. Zdobia 

ju okrídlené hlavy anjelov, reliéfy Kalvárie, bradaté mužské hlavy 

a medailóny. Svojím tvarom a výzdobou sa nápadne podobá 
na krstiteľnicu zo zaniknutého Stillbachu, ktorú vytvoril 
Konrád Gaal. Mohla byť odlievaná v podobnej forme. Domnievame 

sa, že jej tvorcom mohol byť tiež zakladateľ spišskonovoveskej 

zvonolejárskej dielne, pretože tvary nôh krstiteľníc vytvorených 

Jánom Weyglom i Jánom Wagnerom sa od spišskonovoveskej 

krstiteľnice výrazne odlišujú.

Dôkazom zvonolejárskej činnosti známej gaalovskej dielne 

v Spišskej Novej Vsi je ďalší skvost, tzv. Šmertný zvon (priemer 

920 mm pri ústí) nachádzajúci sa vo veži Rímskokatolíckeho 
farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, kde je pripevnený 

za štvorramennú korunu. Odlial ho v roku 1486 majster Ján 
Wagner. Jeho jednoriadková horná dookola obiehajúca nápisová 

páska je obojstranne lemovaná dvoma úzkymi plastickými 

linkami. Na začiatku minuskulného nápisu je umiestnený znak, 

pravdepodobne lejársky. Medzi jeho jednotlivými slovami sú zvislé 

delidlá. Nápis znie: V anno / domini / 1486 / factum est / hoc / opus / 

neprípustná časť nápisu / beate / marie / virginis. Plastická linka 

je umiestnená aj v prechode zvona.

Gotickú zvonolejáreň v Spišskej Novej Vsi založil Konrád Gaal, 

charakterizovali ju veľké zvony s úsporným, ale esteticky veľmi 

účinným výtvarným členením povrchu zvonového plášťa a tvarove 

ojedinelé, bohato zdobené bronzové krstiteľnice. Dodnes dokazujú, 

že jej zakladateľ, ale aj jeho nasledovníci, boli 

nielen dobrými kovolejármi, ale mali aj potrebné 

technické a hudobné vedomosti, manuálnu zručnosť, 

výrobné skúsenosti, vkus a dobre vybavenú dielňu. 

Celá Gaalovska rodina založila slávu nášmu 
mestu a postavila svojím dielom nehynúci 
pamätník. Po jej zakladateľovi je v Spišskej 

Novej Vsi pomenovaná ulica. Zvony zohrávali 

dôležitú úlohu v živote obyvateľov. 

Po stáročia oznamovali plynúci čas. 

Nútili občanov zastaviť sa, prizývali 

ich k spoločným modlitbám, 

oznamovali dôležité radostné i smutné 

udalosti.

existovala naďalej. Adresoval ho výslovne pre „Conrádo, Nicolao 

et Johanni Campanarum fusoribus“. Konrád Gaal najmenej desať 

rokov po tomto testamentárnom akte ešte žil. Posledná správa o ňom 

je z roku 1379, keď zriadil v Spišskej Novej Vsi pri kaplnke špitál 
pre chorých, chudobných a starých. Podľa dobového nákresu 

z roku 1501 vieme, že kaplnka a špitál sa nachádzali na dnešnej 
Levočskej ulici mimo mestského opevnenia pri Levočskej bráne.

Privilégiá rodiny Gaalnaw zo Spišskej Novej Vsi boli viackrát 

potvrdené panovníkmi v rokoch 1397, 1497, 1508 a 1520.

Roky prosperity zvonolejárstva
 Z ďalších majstrov zvonolejárov je známy Majster Ján (niektorí 

autori ho stotožňujú s Jánom Weyglom), doložený v Spišskej Novej 

Vsi v roku 1383. Pochádzal zo Spišskej Novej Vsi a vyučil sa priamo 

u Konráda Gaala. Pravdepodobne sa do rodiny priženil. Pôsobil 

v rokoch 1386 až 1426. Za vlády Vladislava Jagelovského sa v rokoch 

1386 až 1389 zdržiaval v Poľsku. Jeho činnosť pripomínajú dva 
zvony (jeden sa nazýva Misionál a druhý Tenebrat) v nižšej 
z dvojice veží Baziliky sv. Márie na Rynku głównym (Hlavnom 

námesti) v Krakove, korunovačnom meste poľských kráľov. Majster 

Ján ulial tiež v roku 1426 dva zvony pre Katedrálu sv. Martina 
v Spišskej Kapitule. Jeden sa volá Urban (priemer v ústí 1 310 mm) 

a druhý Mikuláš (priemer v ústí 930 mm). Zvon Urban oznamuje 

+ IOHANNES + GLOKENGISSER + VON + DEM + NEVEN + DORF [hat 

mich gegossen] + ANNO + DOMINI + MILLESIMO +  CCCC + XXVI. 

Druhý zvon nie je signovaný ani datovaný. Ozdobený bol len ôsmimi 

platickými linkami. Majster Ján bol tiež autorom krstiteľníc 
a v rokoch 1415 a 1417 členom mestskej rady v Spišskej Novej 
Vsi, v čase, keď mesto riešilo spory o mestské lesy a pozemky 
so zemepánmi Máriášiovcami z Markušoviec.

Mnohorakosť výrobkov dielne dokazuje aj objednávka z roku 

1427, keď Majster Matias odlial pre mesto Bardejov kotol 
pre mestskú bieliareň a v roku 1437 dnes už zaniknutý zvon. 
Bol tiež autorom krstiteľníc. Ďalšími príbuznými Konráda Gaala 
boli Majstri Mikuláš ml., Vincent a Pavol.

Posledným známym majstrom zvonolejárskej dielne bol Ján 
Wagner, ktorý sa do rodiny priženil. Pracoval v dielni v rokoch 
1475 – 1513. Spolu s magistrom Pavlom Gaalom ulial tzv. Veľký 
zvon (s priemerom 1 480 mm pri ústí) pre Kostol Nanebovzatia 

Panny Márie v Ľubici (1475), na ktorom sa po prvýkrát objavila 

minuskula a nový typ nápisu, hovoriaci kedy, k čej úcte a kto patričný 

zvon zhotovil. Slová oddeľoval znakom paragrafu (§).

Ján Wagner sa podieľal na činnosti mesta Spišská Nová Ves, 
keď v rokoch 1500, 1504, 1507, 1508 bol členom mestskej rady 
a v roku 1510 sa stal jeho richtárom. Bol tiež podrichtárom 

i banským dozorcom. Zomrel v roku 1513 bez potomkov vo veku 

58 - 63 rokov. Dedičmi boli vdova Uršula a nedospelý synovec 

Benedikt (tomu však neodkázal zvonolejársku dielňu). Dielňu viedol 

naďalej neznámy tovariš. V roku 1516 sa v dielni ešte pracovalo, o čom 

svedčí hodinový zvon vo veži Dómu sv. Alžbety v Košiciach.

Špitálska kaplnka v Spišskej Novej Vsi založená Konrádom 

Gaalom (Súveký nákres z r. 1501, repro).

Bronzová krstiteľnica 

z Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej 

Novej Vsi podľa kampanológa Juraja Spiritza pochádza z dvoch 

rozdielnych období. Foto: Miloš Fiľa

ZVONY A KRSTITEĽNICE ZO ZVONOLEJÁRSKEJ DIELNE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI V SÚČASNOSTI

MENO MAJSTRA ZVONY DATOVANÉ KRSTITEĽNICE DATOVANÉ

Konrád Gaal, 
bratia Mikuláš a Ján

Kysak 1375 Švedlár (pôv. Stillbach) 1360

Nižné Lapše (Poľsko) dnes v Maď. Spišská Nová Ves 14. st.

(vrchná kupa) 1549

Spišská Sobota, Stredný zvon

Batizovce neexistuje

Spišský hrad 1393, zlomok

Majster Ján (Weygel)

Krakov (Poľsko) 1386 – 1389

Veľká, Veľký zvon okolo 1400 Liptovská Teplá dnes v Maď.

Gánovce Matejovce

Spišská Kapitula 1426 Spišské Podhradie po r. 1390

Strážky, Stredný zvon

Majster Matias

Slovenská Ves (pôv. Ruskinovce) 1427

Spišská Belá 20 - 30-te r. 15. st.

Veľká 1439

Levoča 2. štvrtina 15. st.

Gyöngyös (Maďarsko) pol. 15. st.

Štítnik 1454

Ľubica 1463

Kežmarok 1472

Majster Mikuláš ml., 
Vincent a Pavol

Harichovce

Ján Wagner

Ľubica, Veľký zvon 1475

Bardejov 1486 Vrbov 1484

Spišská Nová Ves 1486 Spišské Vlachy 1497

Gemerská Poloma 1491

Nemecká (Partizánska) Ľupča 1491 (1661 preliaty)

Ondrej - Hôrka 1494

Betlanovce 1499 dnes v Budapešti

Revúca 1506 (preliaty 1930)

Spišská Sobota 1511

Košice 1516

Krstiteľnica zo Spišských Vlách 

od Jána Wagnera z roku 1497. 

Foto: K. Šilinger

Krstiteľnica zo Švedlára

(pôv. Stillbachu) od Konráda 

Gaala z druhej polovice 

14. storočia. Foto: K. Šilinger

Tzv. Šmertný zvon 

z Rímskokatolíckeho kostola 

Nanebovzatia Panny Márie 

v Spišskej Novej Vsi od Jána 

Wagnera z roku 1486. 

Foto: K. Šilinger

Zvon Anno domini zhotovil 

v roku 1375 Konrád Gaal, 

umiestnený bol v Kostole 

sv. Kataríny Alexandrijskej 

v Kysaku. Foto: Michal Novák


