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Soľničky, čaše, lyžice...
Poklady neskorostredovekého Uhorska
Enikö Csukovitsová
Tzv. kalvária kráľa Mateja (1458 - 1490) je jednou z najhodnotnejších cenností ostri
homskej metropolitnej klenotnice. Vyše 70 cm vysoké majstrovské dielo stvárňujúce 
ukrižovanie Krista, vyrobené zo zlata, krášli množstvo perál a drahokamov, ako aj 
emailová výzdoba. Vrchnú časť zhotovili na začiatku 15. storočia francúzski zlatníci, 
podstavec s erbmi kráľa Mateja a so sfingami doplnili už v renesančnom štýle. Tento 
skvost, slúžiaci pri kráľových súkromných pobožnostiach, je jedným z mála zachova
ným pokladov Mateja Korvína. Obdivujúc jeho krásu a umelecké spracovanie, človeku 
musí prísť na um otázka: Bolo toto nádherné dielo výnimočnou ozdobou kráľovského 
obydlia, alebo iba jedným, hoc aj úctyhodným kusom z mnohých umeleckých predme
tov, ktoré skrášľovali panovníkovo okolie?

Na poprednom mieste v katalógu cnos

tí stredovekých kráľov stálo bohatstvo 
a štedrosť. V dobovom ponímaní sa za veľ
kého vladára považoval ten, kto sa mohol 
pýšiť čo najjagavejším dvorom, pričom 
z tohto jasu sa malo ujsť aj čo najväčšie
mu okruhu poddaných. Kráľ Matej, ktorý 
sa na trón nedostal ako potomok staroby-

Tzv. kalvária kráľa Mateja Korvína

lého panovníckeho rodu, ale voľbou, si tú
to tézu dobre osvojil a zo svojho dvora vy
budoval skutočný klenot. )eho pompézna 
korunovácia, príchod na stretnutia s cu
dzími panovníkmi či do dobytých miest, 
ale aj rozličné slávnosti usporadúvané na 
jeho dvore svedčia o tom, že v ničom neza
ostával za vládcami zo susedných dynas
tií, naopak, miestami ich až prekonával.

Veľkolepá svadba
Matejovo úsilie o čo najlepšiu reprezentá
ciu jeho majestátu sa v plnej sile prejavilo 
pri uzatváraní jeho druhého manželstva.
V neskorostredovekom Uhorsku asi sotva 
usporiadali oslnivejšie slávnosti ako pri 
príležitosti sobáša kráľa Mateja s Beatri- 
cou Aragónskou v decembri 1476.

Matej, už roky vdovec, urobil všetko 
pre to, aby očaril svoju nevestu pochádza
júcu z prejemneného neapolského dvora.
V sprievode 3 000 jazdcov prišiel Beatrici 
oproti až po Stoličný Belehrad (Székesfe- 
hérvár). V stanovom tábore v chotári mes
ta prebehlo aj prvé stretnutie: neapolská 
princezná vystúpila z pozláteného koča 
a po trinástich modrých baloch súkna, 
rozprestretých na zamrznutú zem, ju pri
viedli pred jej nastávajúceho a nastúpený 
dvor. O dva dni, vo štvrtok, sa uskutočni
la korunovácia, pri ktorej Beatricu spre
vádzali do Chrámu Blahoslavenej Matky 
Božej uhorskí veľmoži a hostia zo zahra
ničia, oblečení do najkrajších slávnost
ných rúch. Obdiv vroclavského vyslanca 
informujúceho o priebehu sobáša vyvolal 
najmä bosniansky vládca Mikuláš llocký

Farebná glazovaná kachľa so zobrazením Mateja Kor

vína sediaceho na tróne a s kráľovskými insígniami 

z Matejovej rezidencie v Budíne

(Újlaky), ktorého odev bol popretkávaný 
zlatom, striebrom, perlami a drahými ka
meňmi. Na krku mu visela hrubá zlatá re
ťaz, ktorú podľa detailného opisu vyslan
ca zdobilo 300 diamantov, nespočetné 
množstvo drahých kameňov a zafír v hod
note vyše tisíc zlatých.

Na druhý deň sa kráľovský pár až v se- 
demtisícovom sprievode vydal do Budína, 
kde o dva dni prebehla veľkolepá sláv
nosť. Matej si dal mimoriadne záležať 
najmä na tomto vyvrcholení celých osláv 
- na budínskej hostine ukázal svoje naj
cennejšie poklady. O vystavených prí
borníkoch informovalo množstvo očitých 
svedkov. Na deviatich policiach príborní
ka postaveného vedľa panovníkovho sto
la bolo zoradených 560 zlatých a striebor
ných nádob, ktoré z obidvoch strán strážil 
veľký strieborný jednorožec. Spolu s ča- 
šami, pohármi a misami na siedmich prí
borníkoch vedľa stolov význačných hostí 
prítomní narátali takmer tisíc ozdobných 
nádob, pričom do tohto počtu nezahrnuli 
nádoby na stoloch, hoci mnohé z nich bo
li skutočnými umeleckými skvostmi. Za
chovala sa napríklad zmienka o Matejovej 
soľničke na podstavci s levmi či o veľkej 
striebornej lodi, ktorá slúžila ako ozdoba 
stola.

História 6/2007


