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STAVEBNÉ A FUNKČNÉ PREMENY HRADU MODRÝ KAMEŇ
V 16. A 17. STOROČÍ

JÁN BELJAK – PAVOL MALINIAK – MICHAL ŠIMKOVIC

Abstrakt: Na rozdiel od sporadických údajov z vrcholného a neskorého stredoveku, v 16. a 17. storočí 
disponujeme relatívne početnými písomnými dokladmi o stavebnom usporiadaní pôvodného jadra hradu 
Modrý Kameň. Obytné (veža, izby), hospodárske (komory, pivnice, studňa) a sakrálne (kaplnka) objekty 
spomína deľba hradu z roku 1527. O poškodení hradu vypovedajú správy o obliehaní z rokov 1575, 1588, 
1593 a 1605. Podobu hradu so staršími stavebnými etapami (zrejme turecký kúpeľ) aj s novovybudovanými 
časťami (napr. škola) približuje podrobná deľba z roku 1625. Informácie z písomných prameňov sme verifi
kovali na základe archeologického a architektonickohistorického výskumu v rokoch 2013–2016.
Kľúčové slová: Modrý Kameň – gotický a renesančný hrad – vojenské konflikty – obnova – priestorové 
členenie.

Building and Functional Transformations of Modrý Kameň Castle in the 16th and 17th Centuries
Abstract: In contrast to limited information from the high and late Middle Ages, there exists a relatively 
large number of written records from the 16th and 17th centuries about the building form of the core of the 
Modrý Kameň castle. Residential quarters (tower, rooms), domestic amenities (pantries, cellar, well) and 
religious sections (chapel) are mentioned in a record on the spatial division of the castle from 1527. Dam
age to the castle is conveyed by records about sieges from the years 1575, 1588, 1593 and 1605. The form of 
the castle with early construction features (possibly a Turkish bath) and more recent parts (e. g. a school) 
is described in a detailed division from 1625. Information from written sources was verified on the basis of 
archaeological and architecturalhistorical research in 2013–2016.
Key words: Modrý Kameň castle – Gothic and renaissance castle – military conflicts – reconstruction – 
spatial division. 

Úvod

Príspevok je výsledkom interdisciplinárneho výskumu hradu Modrý Kameň, ktorý bol rea-
lizovaný v rámci prípravy pamiatkovej obnovy hradu v rokoch 2013–2015. Predstavuje základné 
vyhodnotenie doteraz realizovaných výskumov so zameraním na rekonštrukciu podoby hradu 
v období renesancie, teda v 16.–17. storočí. Problematika vývoja stredovekého hradu je vzhľa-
dom na prebiehajúci architektonicko-historický výskum načrtnutá len rámcovo.

Poloha hradu

Mesto Modrý Kameň sa nachádza v regióne Poiplia na juhu stredného Slovenska. Leží 
v doline potokov Krtíš a Riečka na južnom výbežku Krupinskej planiny. Rovnomenný hrad je 
situovaný v severnej časti obce na ostrožnom výbežku, vychádzajúcom z dominantného masívu 
Kalvárie (obr. 1). Dnešná dispozícia je trojdielna, pozostáva zo zrúcaniny stredovekého hradu 
obklopeného parkánom a tzv. dolného hradu, ktorý dnes tvorí trojkrídlový kaštieľ (obr. 2). Jadro 
hradu je výnimočným príkladom zrúcaniny, ktorej väčšina zástavby je prekrytá zásypom do 
výšky druhého podlažia. Súčasný stav je výsledkom úprav v druhej polovici 19. storočia, keď bol 
horný hrad zmenený na park. Najvýraznejším pozostatkom v hornom hrade je obvodová hradba 
jadra (obr. 6:2) so vstupom a zvyškami paláca na juhovýchodnej strane (obr. 6:4). Obvodová 
hradba vytvorila plášť zadržiavajúci suťové vrstvy z rozpadnutých budov. Pri úpravách horného 
hradu bol priestor jadra splanírovaný a zarovnaný hlinito-suťovou vrstvou. Vnútorný priestor 
bol rozčlenený do troch výškových úrovní s murovanými bočnými opornými múrmi. Najvyš-
šie situovaná severovýchodná terasa je situovaná vo výške koruny hradby. Jednotlivé výškové 
úrovne sú spojené schodiskami. Dominantou jadra je relikt paláca na južnej a juhozápadnej 
strane (obr. 6:4), z ktorého sa zachovali dve obvodové steny do výšky necelých troch podlaží nad 
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Obr. 1. Situovanie hradu Modrý Kameň nad rovnomenným mestom.
Abb. 1. Lage von Burg Blauenstein über der gleichnamigen Stadt.

úrovňou vnútorného nádvoria. Hradné jadro má obvod ca 200 metrov a zaberá plochu 0,25 ha. 
Stredný hrad tvorí severný a východný parkán a na dolnom hrade sa nachádza barokový kaštieľ, 
s ktorým hrad disponuje celkovou rozlohou 0,6 ha.

Dejiny bádania

Názvu, tradíciám o vzniku, ako aj majiteľom hradu venoval medzi prvými pozornosť po-
lyhistor Matej Bel. V časti o Modrom Kameni v rámci opisu Novohradskej stolice vo svojich 
Vedomostiach zároveň predstavil aj niektoré rozprávacie pramene týkajúce sa hradu počas os-
manských vojen a stavovských povstaní (Bel 1742, 126–131). 

Najstaršie známe dokumentácie hradu pochádzajú z 19. storočia. Dôležitým prameňom pre 
poznanie podoby hradu pred parkovými úpravami je ceruzkou nakreslený pôdorys od staviteľa 
Karola Bergha, ktorý podnikol cestu do Novohradu v auguste 1862 (v roku 1866 ho prekreslil 
tušom). Sú na ňom ešte čitateľné relikty pôvodnej zástavby, ako napríklad časť vonkajšieho 
plášťa obytnej veže s kruhovým pôdorysom a zvyšky ďalších, dnes už nezachovaných stavieb 
vo východnom parkáne i v hradnom jadre (obr. 3).

Ďalšiu dokumentáciu torza hradného jadra a stojacich častí novovekého kaštieľa (pôdorys, 
pohľady z východu a zo západu) vyhotovil v roku 1889 pamiatkar Jozef Könyöki (Váliné Pogány 
2000, 132, č. kat. 78.3–4). Zobrazuje stav hradu už po rozsiahlej parkovej úprave.

Podľa moderného dejepisectva hrad založil v 30. rokoch 13. storočia zvolenský župan Det-
rik a následne ho dobudovali jeho potomkovia. Názory na počiatky hradu pred systematickým 
historickým výskumom v 20. storočí však neboli jednotné, pričom vychádzali z rôznych zá-
verov, tradovaných najmä v literatúre (Borovszky 1911, 364; Aberty–Sloboda 1989, 136, 243). 
Aktuálne bádanie spája počiatky Modrého Kameňa s hradom šľachtica Petra (castrum comitis 
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Petri), doloženým v roku 1278 pri opise hraníc medzi majetkami Strháre a Osláre. Spomínaný 
Peter, prezývaný aj Forró, patril k potomkom župana Detrika (Fügedi 1977, 149; Plaček–Bóna 
2007, 207; Sitár 2016, 37–39). 

Architektonicko-historický a archeologický výskum

Prvý detailný architektonicko-historický výskum zrúcaniny bol realizovaný M. Šimko-
vicom v rámci čiastkovej pamiatkovej obnovy v roku 1998. Vyvolaná bola zlým stavom ju-
hovýchodnej steny paláca horného hradu, ktorá predstavuje najhodnotnejší nadzemný relikt 
s množstvom architektonických detailov. Výsledky výskumu boli publikované v stručnej forme 
(Šimkovic 2000, 184). K poznaniu vývoja hradného jadra zásadným spôsobom prispel archeo-
logický výskum AÚ SAV v Nitre v rokoch 2013–2016 pod vedením J. Beljaka v spolupráci so 
Z. Kaličiakovou, P. Debnárom a M. Holeščákom (Beljak–Mordovin–Šimkovic–Kaličiaková 
2016, 277–282). V  sezóne 2013 sa výskum realizoval plošne do hĺbky jedného metra na severo-
západnej a severovýchodnej terase hradného jadra s cieľom odstrániť vlhnutie muriva opevnenia 
hradu. Priestor severného parkánu sa preskúmal až po geologické podložie (obr. 4–5).

V roku 2014 bolo v prvej fáze výskumu odkrytých päť sond pri západnej línii obvodového 
opevnenia hradného jadra s cieľom zachytiť priebeh jeho vnútorného líca (obr. 6). Ďalej boli 
odkryté dve sondy vo východnej a v južnej časti východnej terasy, ktorých cieľom bolo zistiť 
hrúbku a kondíciu východnej línie opevnenia a stratigrafiu vrstiev v jeho susedstve. Jedna sonda 

Obr. 2. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Letecká snímka z roku 2014. Vyznačené sú hlavné hradné objekty. 1 – nádvo-
rie horného hradu, 2 – západné krídlo paláca, 3 – valcová veža, 4 – severovýchodná terasa s hradnou kuchyňou, 5 – bastión, 
6 – východný parkán, 7 – severný parkán (stredný hrad), 8 – barokový kaštieľ na mieste dolného hradu. Foto J. Beljak.
Abb. 2. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Luftaufnahme aus dem Jahr 2014. Gekennzeichnet wurden die Hauptobjekte 
der Burg. 1 – Hof der oberen Burg, 2 – Westflügel des Palas, 3 – zylinderförmiger Turm, 4 – Nordostterrasse mit Burgküche, 
5 – Bastion, 6 – östlicher Zwinger, 7 – nördlicher Zwinger (mittlere Burg), 8 – Barockschloss an der Stelle der unteren Burg. 
Foto J. Beljak.
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Obr. 4. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Severovýchodná terasa so stredovekým opevnením a renesančnou kuchyňou 
počas výskumu v roku 2013. Foto J. Beljak.
Abb. 4. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Nordostterrasse mit mittelalterlicher Befestigung und renaissancezeitlicher 
Küche während der Grabung im Jahr 2013. Foto J. Beljak.

Obr. 3. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Kresba Karola Bergha zachytávajúca pôdorys hradu v roku 1862. Zdroj 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmiés Vagyongazdálkodási Központ.
Abb. 3. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Karl Berghs Zeichnung zeigt den Grundriss der Burg im Jahr 1862. Quelle 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmiés Vagyongazdálkodási Központ.
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bola odkrytá v priestore zaniknutého južného krídla paláca v blízkosti vstupnej brány do hradu. 
Kvôli zemným prácam pre realizáciu kanalizácie boli v priestore východnej časti parkánu a na 
dolnom nádvorí odkryté ďalšie dve sondy. 

V roku 2015 bolo na hrade Modrý Kameň zrealizovaných päť archeologických sond. Ako 
sondu č. 6/2015 používame pracovné pomenovanie pre začistenie torza muriva pri západnej 
línii opevnenia hradného jadra, ktoré bolo dočistené pri budovaní lešenia pri jeho vonkajšom 
líci. Prvé dve sondy boli situované na severovýchodnej terase. Za úlohu mali odhaliť priebeh 
východnej a južnej línie obvodového múru (obr. 7). Ďalšie sondy boli v sezóne 2015 situované 
pri západnej línii opevnenia. Nadväzovali na sondy z roku 2014 a ich účelom bolo zistiť spôsob 
napojenia objavených múrov a začistenie prévetu odkrytého v západnej línii opevnenia. Pri väč-
šine sond sa kopalo do hĺbky približne 100 cm, pri začisťovaní prévetu bola dosiahnutá hĺbka 
takmer 3 metre. 

V sezóne 2016 sme s výskumom pri západnej línii opevnenia pokračovali a doskúmali sme 
nálezovú situáciu v priestore prévetu (obr. 8). Ďalšou sondou sme odhalením klenby a múru pod 
východnou terasou získali informácie o štruktúre hradu. Zrejme ide o pokračovanie predpo-
kladaného kuchynského traktu z renesančnej prestavby hradu a múr tvoril jeho západnú fasádu 
smerom na nádvorie.

Stredoveký hrad

Hrad, uvádzaný od roku 1290 ako Modrý Kameň, resp. v maďarskom znení Kékkő (cas
trum Keykkw), zostal v rukách Petrových príbuzných, ktorí v 14. storočí používali predikát 

Obr. 5. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Hradné jadro (horný a stredný hrad) s výskumom odkrytou architektúrou 
na severovýchodnej a severozápadnej terase a severným parkánom v roku 2013. Foto J. Ornth.
Abb. 5. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Kernburg (Ober- und Mittelburg) mit bei der Grabung freigelegter Archi-
tektur auf der Nordost- und Nordwestterrasse und nördlicher Zwinger im Jahr 2013. Foto J. Ornth.
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Obr. 6. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Pôdorys jadra s architektonicko-historickým vyhodnotením odkrytej archi-
tektúry hradného jadra, umiestnením archeologických sond z rokov 2013–2016 a označením objektov. 1 – veža, 2 – hradba 
jadra, 3 – vstupná brána jadra, 4 – juhovýchodné krídlo paláca, 5 – juhozápadné krídlo paláca, 6 – západné krídlo paláca, 
7 – renesančné severné krídlo na mieste veže, 8 – severovýchodné krídlo budov jadra, 9 – parkánová hradba, 10 – brána do 
parkánu. Legenda: A – stredovek (13.–15. storočie), B, C, D – renesancia, 16.–17. storočie, E – 19.–20. storočie, F – archeolo-
gické sondy, čiarkovane predpokladaný priebeh murív. Vyhotovili M. Šimkovic, J. Beljak, A. Loydl.
Abb. 6. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Grundriss der Kernburg mit bauhistorischer Auswertung der freigelegten 
Architektur der Kernburg, Lage der archäologischen Sondierschnitte aus den Jahren 2013–2016 und Bezeichnung der 
Objekte. 1 – Turm, 2 – Wehrmauer der Kernburg, 3 – Eingangstor der Kernburg, 4 – Südostflügel des Palas, 5 – Südwest-
flügel des Palas, 6 – Westflügel des Palas, 7 – renaissancezeitlicher Nordflügel an der Stelle des Turms, 8 – Nordostflügel der 
Gebäude der Kernburg, 9 – Zwingermauer, 10 – Tor zum Zwinger. Legende: A – Mittelalter (13.–15. Jhdt.), B, C, D – Renais-
sance, 16.–17. Jhdt., E – 19.–20. Jhdt., F – archäologische Sondierschnitte, gestrichelt – mutmaßlicher Mauerwerksverlauf. 
Erstellt von M. Šimkovic, J. Beljak, A. Loydl.

z Modrého Kameňa. Od roku 1375 členovia rodu podľa predikátu striedavo sídlili aj v Ďarmo-
tách (dnes Balassagyarmat), kam sa zrejme postupne presťahovali (Fekete Nagy–Borsa 1990, 25, 
57, 66–67, č. 54, 150, 151, 182, 186; Hanko 2012, 33–38). V období rozbrojov po smrti Žigmunda 
Luxemburského mohol byť hrad naďalej funkčný. V roku 1444 sa šahanský prepošt sťažoval na 
Mikulášovho syna Ladislava, ktorý aj so svojimi bratmi ešte v predchádzajúcom roku obsadil 
a opevnil kláštor v Šahách a prepoštovu dedinu Plachtince násilím pripojil medzi príslušenstvá 
k ich hradu Modrý Kameň (ad castrum ipsorum Kekkw) (MNL DL 13 806; Fekete Nagy–Borsa 
1990, 107, č. 315). Spomedzi majiteľov v neskorom stredoveku práve spomínaný Ladislav začal 
podľa svojho starého otca Blažeja (Balázsa) používať prímeno Balassa, prípadne Balassi, ktoré 
prevzali a až do 19. storočia používali aj nasledujúci členovia rodu (Horváth 2013, 40–41). Na 
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základe používaného predikátu a tiež podľa datovania vydaných listov možno usudzovať, že La-
dislavov syn František sídlil pri pobyte na svojich novohradských majetkoch v závere stredoveku 
v Ďarmotách, kde dal postaviť kaštieľ (MNL DF 235 552, 267 106, 271 638; Horváth 2013, 42).

Zo stredovekého hradu z 13. storočia sa zachovala obvodová hradba (obr. 6:2), ktorá vy-
medzovala oválny pôdorys hradu (46 × 32 m) so zalomením hradby na východnej strane v mieste 
vstupnej brány (obr. 6:3). Súčasťou pôvodného hradu bola zrejme aj mohutná valcová veža vybu-
dovaná v čele dispozície na severnej strane (obr. 6:1, 9). Veža s vnútorným priemerom interiéru 
3 m a hrúbkou muriva minimálne 2,5 m čiastočne vystupovala z línie opevnenia.

Pravdepodobne v priebehu 14. storočia došlo k vybudovaniu stredovekého hradného paláca 
(obr. 6:5). Obytná stavba približne obdĺžnikového pôdorysu zabrala priestor pozdĺž juhozápad-
ného úseku opevnenia. Výskumy zistili čiastočne zachované pravouhlé gotické okienko v blíz-
kosti južného nárožia a zvyšky ďalších podobných okien na juhozápadnej strane (obr. 10). 

Medzi mladšie stredoveké úpravy je možné zaradiť niekoľko ďalších prestavieb. Do tohto 
obdobia zrejme patrí vybudovanie parkánu (obr. 6:9), ktorý na prístupovej strane zosilnil opev-
nenie hradu. Z pôvodnej subtílnej hradby výskum zachytil len nepatrné zvyšky. K parkánovej 
hradbe bola dodatočne pristavaná dovnútra otvorená stavba s vnútornou šírkou 3 m, ktorú je 
možné predbežne interpretovať ako bránovú vežu (obr. 6:10). Šachta v jej interiéri je zrejme 
zvyškom brány chránenej tzv. kolískovým padacím mostom (obr. 11). 

Do rámca stredovekých alebo neskorostredovekých prestavieb hradu je možné zaradiť 
obnovu pôvodnej veže (obr. 6:1). Jej vonkajšia časť bola v dôsledku dobýjania hradu alebo 
statickej poruchy kompletne zbúraná a znova vybudovaná. Aj po obnove sa na stavbe preja-
vili statické poruchy v podobe zvislých trhlín na východnej a západnej strane. Spolu s vežou 
bolo výrazne prestavané opevnenie na čelnej strane hradu. Novovybudovaná masívna hradba 

Obr. 7. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Kontakt stredovekého opevnenia s murivom renesančného traktu, odkrytý 
sondou 1/2015 v priestore juhovýchodnej terasy. Foto Z. Kaličiaková.
Abb. 7. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Kontakt der mittelalterlichen Befestigung mit dem Mauerwerk des Renais-
sancetraktes, freigelegt mit Sondierschnitt 1/2015 im Bereich der Südostterrasse. Foto Z. Kaličiaková.
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Obr. 8. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Prevét v západnej línii opevnenia hradu, odkrytý sondou 4/2015. Foto 
Z. Kaličiaková.
Abb. 8. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Abort in der Südflucht der Burgbefestigung, freigelegt mit Sondierschnitt 
4/2015. Foto Z. Kaličiaková.

Obr. 9. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Severozápadná terasa so stredovekou valcovou vežou, renesančnými múrmi, 
schodiskami a terasovými múrmi z 19. storočia počas výskumu v roku 2013. Foto J. Beljak.
Abb. 9. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Nordwestterrasse mit mittelalterlichem zylinderförmigen Turm, Renaissan-
cemauern und Terrassen aus dem 19. Jhdt. Während der Grabung im Jahr 2013. Foto J. Beljak.
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Obr. 10. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Okno juhovýchodného paláca, odkryté sondou 1/2014. Foto P. Debnár.
Abb. 10. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Fenster des Südostpalas, freigelegt mit Sondierschnitt 1/2014. Foto 
P. Debnár.

Obr. 11. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Parkánová hradba s dovnútra otvorenou stavbou bránovej veže. Foto 
J. Beljak.
Abb. 11. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Zwingermauer mit nach innen offenem Torturmbau. Foto J. Beljak.
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s hrúbkou minimálne 2 m bola posunutá severným smerom pred čelo veže. K prestavanej hradbe 
sa z vnútornej strany priložila neznáma stavba, ktorá zrejme zaberala celú východnú časť hrad-
ného jadra. Do neskorého stredoveku môžeme zrejme datovať aj vybudovanie západného krídla 
obytných budov (obr. 6:6, 12). Zistená bola časť zaklenutého spodného podlažia pristavaného 
k vnútornému lícu obvodovej hradby. Z jej vyššieho podlažia sa vo vnútornom líci západnej 
hradby zachovali zvyšky pece. 

Deľba hradu v roku 1527 a protiosmanské opevnenie

Strategický význam hradu pravdepodobne opäť stúpol po bitke pri Moháči. Počas jarných 
mesiacov v roku 1527 si synovia nebohého Františka Balassu – Farkas (Wolfgangus), Franti-
šek ml. a Imrich s ďalšími nemenovanými (maloletými) bratmi rozdelili hrad a panstvo Modrý 
Kameň na polovicu so svojím bratrancom Jánom, synom nebohého Mikuláša. Opis hradu vtedy 
spomína pivnicu pri kamennej veži a tri drevené domy nad uvedenou pivnicou. Nachádzali sa 
v nich izba, pekáreň a komora. Pred týmito drevenými domami bola malá komora a pri veži stáli 
aj opustené kamenné domy. Predmetom deľby sa ďalej stala veľká izba, nazývaná palota, a dve 
drevené komory nad kaplnkou (supra scilicet capellam). Listina napokon spomína aj studňu 
( fons), nádvorie a dolný hrad, nazývaný parkan.1 Môžeme predpokladať, že dokument zazna-
menáva podobu neskorostredovekého hradu ešte pred výraznými úpravami. Nepochybná je však 
len identifikácia valcovej veže. V prípade ďalších budov spomínaných v popise je pravdepodob-
né, že ide o obytné krídla priliehajúce k veži na západnej a severovýchodnej strane. Od nasle-
dujúceho desaťročia už máme doložený trvalejší pobyt Balassovcov na Modrom Kameni, kde 
zároveň sídlil aj ich modrokamenský kastelán (Matulay 1980, 432, 439, 442, č. 1429, 1456, 1468).

Osmanské ohrozenie viedlo Balassovcov k opevňovaniu Modrého Kameňa a zvlášť k do-
budovaniu predsunutej obrany v priestore dolného hradu. Podobu, akú hrad nadobudol počas 
týchto úprav, zachytávajú schematické kresby Modrého Kameňa (Khekv) od talianskych stavi-
teľov Natale Angieliniho a jeho syna Paola Angieliniho približne z rokov 1572–1575 na mapách 
okolia banských miest (Pálffy 2011, 56–58, príloha obr. VIII a IX). Znázorňujú vyvýšený horný 
hrad s dominantnou vežou, opevnený vonkajšou obrannou líniou s tromi zreteľnými nárožnými 
bastiónmi. Hoci zobrazenie hradu na mape korešponduje s výsledkami výskumu, otázna je jeho 
hodnovernosť. Zatiaľ čo hrady a mestá v západnej časti mapy sú zakreslené v podobe verných 
miniatúr, vo východnej časti vrátane Modrého Kameňa sú zakreslené v rovnakej podobe.

Zápas o hrad až po jeho prinavrátenie Balassovcom

V júli roku 1575 po niekoľkých dňoch obliehania dobylo Modrý Kameň osmanské vojsko. 
Obliehaniu údajne predchádzal konflikt medzi zajatými Turkami (Osmanmi) v hradnom väzení 
a majiteľom hradu Jánom Balassom. Podľa dobovej správy bola horná časť hradu na nároží, 
kde sa nachádzala spálňa Jána Balassu, poškodená iba málo, lebo z horného hradu obrancovia 
strieľali z pušiek a z dolnej časti hradu hádzali na útočníkov kamene.2 Piesňová tradícia nás 
informuje, že osmanské delá zničili baštu (aby múry obmekčili, krásnou baštu jsou lámali) a os-
manské vojsko následne obsadilo hrad (Brtáň 1978, 110–111). Naopak, podľa správy neskoršieho 
kronikára Mikuláša Istvánffyho bol hrad opevnený slabým múrom (debili muro extructa) a po 
paľbe z diel sa zmenil na ruinu (Isthvanfi 1622, 545–546, kniha XXV; Horváth 1972, 42–43).

Balassovci a okolití uhorskí vojenskí velitelia sa opakovane pokúšali hrad vydobyť, pri-
čom najvýraznejšie sa na stavbe hradu prejavil útok na jeseň v roku 1588. Počas obliehania 
bolo vypálené predhradie aj hradné jadro. Citadela bola v tom čase opevnená parkánmi, plotom 
a baštami. Osmanská posádka sa ubránila v kamennej veži. K prinavráteniu Modrého Kameňa 
došlo preto až v roku 1593.Vojsko cisárskeho veliteľa Mikuláša Pálffyho vtedy obsadilo Fiľako-
vo, pričom osmanské posádky následne vyprázdnili okolité pevnosti. Modrý Kameň mali pri 

1 Zachovaný latinský odpis z 19. storočia MNL, P 1815, Balassa cs. lt., 3. csomó, 8. tétel, fol. 16r.
2 ŠA BB p. AK, MMK, tomus 1, fons 26, fasc. 6, no. 970.
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ústupe vyhodiť do povetria (Takáts–Eckhart–Szekfű 1915, 441–442, č. 387; Matunák 1928, 391, 
397; 1983, 204–206; Plaček–Bóna 2007, 208). Túto udalosť pripomína aj mapa chronológie bo-
jov medzi kresťanmi a Turkami v Uhorsku v rokoch 1593–1598, vytlačená v Augsburgu v roku 
1598. Pri siluete Modrého Kameňa (Blobenstain, v legende ako Blawenstein) dielo zobrazuje 
silnú explóziu a požiar (Meuer 1992, 22). Poškodený hrad vyžadoval výrazné opravy, obnova 
však neprebiehala v krátkom časovom horizonte.

V roku 1605 počas protihabsburského povstania Štefana Bocskaya hrad obsadilo jeho voj-
sko pod velením Františka Rédeia, ktorý Modrý Kameň zveril svojmu zástupcovi Gregorovi 
Németimu. Opis hradu vtedy uvádza, že na kamennom hrade sa nachádza jedna temnica. Ešte 
v čase, keď Fiľakovo ovládali Turci, bola obliehaná brána a odvtedy na Modrom Kameni nikto 
nič nestaval, ale tamojší kapitán teraz stavia.3 Po utíchnutí povstania hrad opäť nadobudli Ba-
lassovci a pristúpili k výraznejším stavebným úpravám. Žigmund Balassa v januári 1610 ozná-
mil banským mestám, že jeho dedičné hrady Modrý Kameň a Divín boli z Božej vôle vydobyté 
od Turkov. Do súčasnosti sú spustošené v ruinách a terajší kráľ (Matej II. Habsburský) mu ich 
ráčil vrátiť. Žigmund Balassa ich mal v úmysle opevniť baštami tak, ako sú opevnené banské 
mestá. Žiadal preto mestá o pomoc pri obnove a oprave svojich hradov.4 Pravdepodobne išlo 
o poskytnutie remeselníkov a staviteľov, aj keď, ako uvádzame nižšie, takáto výpomoc nebola 
bezproblémová.

Deľba hradu v roku 1625

Z roku 1625 sa zachoval pozoruhodný prameň o topografii hradu. Modrý Kameň si vtedy 
rozdelili synovia Žigmunda Balassu – Šimon, Ondrej, František, Ján a Ladislav. Opis najprv 

3 MNL, E 156, UetC, fasc. 11, no. 49, pag. 59.
4 ŠA BB, MMBB, fasc. 240, num. 37.

Obr. 12. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Západná línia opevnenia hradného jadra s výskumom odkrytou archi-
tektúrou západného a juhozápadného krídla paláca v roku 2015. Foto J. Ornth.
Abb. 12. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Westflucht der Kernburgbefestigung mit bei der Grabung freigelegter 
Architektur des West- und Südwestflügels des Palas im Jahr 2015. Foto J. Ornth.
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bez presnej lokalizácie spomína hornú bránu, baštu pod zbrojnicou (Czeythaz), kastelánov dom, 
domy drábov, pracháreň, pivovar (serfozo haz), brány, nádvoria, studňu (kuth), temnicu a uličku 
pomedzi bránu. Následne sa dozvedáme, že „na dolnom hrade nikto nikdy nestaval kamenné 
stavby, také, ktoré by boli na prekážku hornému hradu“.

Na strednom hrade vedľa brány boli nové domy a pod nimi nad hornou bránou s pavla-
čou, resp. ochodzou (tornacz), začínal od brány na dolnom hrade kamenný múr. K hornej bráne 
zároveň patrili dve pivnice. Na hornom hrade sa nachádzala palota (veľká sieň) a pri nej pitvor 
(predsieň) so schodmi. Vedľa stál vnútorný dom, nad ním komora a pod domami zaklenutá mies-
tnosť. Na dolnom hrade sa nachádzala zaklenutá pivnica, ako aj nová maštaľ a vedľa nej bašta. 
Dom panej, pri ňom dom dievčat s komorou a pod ňou zaklenutá miestnosť zrejme susedili s hor-
ným nádvorím. Deľba napokon spomína časti s baštou na mieste starej brány (O kapu) na dol-
nom hrade, s ochodzou nad novou bránou (Uy kapu), od zvonice po kaplnku spolu s kamenným 
múrom a tureckým kúpeľom (török fürdőház). Opis sa znovu vracia na horný hrad, keď spomína 
vežu a kaplnku. Na strednom hrade ešte uvádza školu (iskolahaz) a medzi objektmi s otáznou 
lokalizáciou menuje starú palotu.5 Okrem opisu, polohy a funkcií jednotlivých častí hradu spo-
mína deľba predovšetkým základné rozdelenie hradu Modrý Kameň na tri časti: dolný, stredný 
a horný hrad. Z hľadiska kultúrnych dejín mohol hrad pôsobiť kontrastne. Popri kaplnke, škole 
a dome panej i dievčat (tzv. fraucimer), ktoré vystihovali nové požiadavky súdobej šľachtickej 
kultúry (Paravicini 2000, 17–21; Duchoňová 2013, 202–205), nachádzame zmienku aj o turec-
kom kúpeli. Doterajšie bádanie takýto typ hygienického zariadenia na Modrom Kameni neevi-
duje. Rozšírenie tureckých kúpeľov spája najmä s trvalejšou prítomnosťou osmanskej kultúry na 
okupovaných územiach. Na druhej strane, turecké kúpele sú doložené napr. v neďalekých Seča-
noch (Szécsény). Nakoľko kúpele v šľachtickom prostredí všeobecne plnili aj dôležitú spoločen-
skú a reprezentačnú funkciu (Sudár 2004, 399–432; Lengyelová 2016, 48–50), ich prítomnosť na 
Modrom Kameni neprekvapuje. Je však otázne, či mohlo ísť o pôvodné turecké kúpele z rokov 
1575–1593, alebo o mladšiu stavbu, inšpirovanú osmanskými vzormi.

Pokračujúca obnova a dostavba hradu sa nezaobišla bez komplikácií. František Balassa, 
syn nebohého Žigmunda, písal z Modrého Kameňa v roku 1638 opakovane zástupcom mesta 
Banská Bystrica. Požadoval, aby mesto zabezpečilo vyslanie kamenára, ktorý mal zhotoviť die-
lo podľa dohody. Na hrad sa však nedostavil. František Balassa preto následne pohrozil, že dá 
na svojom panstve zadržať cestujúcich obyvateľov Banskej Bystrice, ak remeselník nedokončí 
dielo. Ťažkosti vznikli aj s vyplatením remeselníka. Balassa preto sľúbil, že kamenárovi Jakubo-
vi vyplatí mzdu. Zástupcom mesta zároveň pripomenul, že ak kamenára k nemu nepošlú, bude 
to na jeho vlastnú škodu. S priebehom prác však ani potom František Balassa nebol spokojný. 
Aj v roku 1639 preto informoval zástupcov Banskej Bystrice o obhliadke diela, ktoré ešte stále 
nebolo dokončené podľa dohody.6 Tieto peripetie naznačujú, že stavebné aktivity na hradoch 
okrem problémov s financovaním mohol zabrzdiť aj nedostatok kvalifikovaných robotníkov. 
V tomto kontexte možno zároveň uvažovať o komplexnej (i keď azda nie urýchlenej) výstavbe 
kaštieľa v susedstve staršieho hradného jadra na Modrom Kameni, pričom tieto dva areály a ich 
zariadenie v dosiaľ známych písomných prameňoch od polovice 17. storočia (Füreder 2007, 129, 
138–140) ešte nevieme jednoznačne rozlišovať.

Podoba renesančného hradu na základe výskumov

Významným medzníkom v dejinách hradu boli nepochybne jeho dobývania v rokoch 1575, 
1588 a predovšetkým opätovné získanie a pravdepodobné poškodenie hradu v roku 1593. Po 
roku 1610, keď sa Modrý Kameň, ktorý mal byť v ruinách, vrátil do rúk Žigmunda Balassu, bola 
zrejme realizovaná rozsiahla rekonštrukcia rozrumeného hradu. Jej rozsah overil predovšetkým 
výskum juhovýchodného paláca (obr. 6:4) v roku 1998. Okrem zaklenutia spodného podlažia 

5 Maďarský originál a odpis z 19. storočia MNL, P 1815, Balassa cs. lt., 3. tétel, Kékkői uradalom 1585–1826, 17.–18. század + év nélkül, fol. 
79r–81r, 76r–v.
6 ŠA BB, MMBB, fasc. 888, no. 35, fasc. 872, no. 17, fasc. 878, no. 63, fasc. 394, no. 41.
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tehlovými klenbami boli kompletne prestava-
né poškodené obvodové múry druhého, tretie-
ho a štvrtého podlažia. Palác bol do exteriéru 
otvorený rozmernými oknami, z vnútorného 
vybavenia sa zachoval zvyšok krbu alebo pece 
s komínom. Nad vstupom do horného hradu 
(obr. 6:3) vznikla chodbička v hrúbke mu-
riva, slúžiaca na obranu vstupu. Spomenuté 
datovanie obnovy hradu potvrdil nález troch 
tvaroslovných článkov z konca 15. až začiat-
ku 16. storočia, použitých sekundárne ako 
stavebný materiál vo východnom nároží. Dru-
hým nálezom potvrdzujúcim znovu výstavbu 
paláca začiatkom 17. storočia bola stratigrafic-
ká situácia vrstiev podláh na korune severo-
západného múru paláca nad vstupom. Tu boli 
odkryté celkovo tri vrstvy podláh druhého 
podlažia a s nimi korešpondujúce interiérové 
omietky. Podlahy pozostávali zo zásypu na 
valenej klenbe nižšieho podlažia a povrcho-
vej vrstvy tvorenej keramickými dlaždicami 
alebo hladenou maltou. Zásyp druhej vrstvy 
obsahoval zlomok bielo engobovanej kachlice 
z rozobratej kachľovej pece z prvej polovice 
16. storočia. 

V prípade ďalších renesančných úprav už 
nemáme jednoznačné doklady o ich presnej-
šom datovaní. Je veľmi pravdepodobné, že 
so získaním hradu v roku 1593 a následnou 
rekonštrukciou je možné spájať zánik stredo-
vekej veže. Jej nadzemná hmota bola zbúraná 
tak, že ostalo zachované len spodné podlažie. 
Na ňom vznikla mladšia stavba s odlišným 

pôdorysom (obr. 6:7), ktorá mala vnútorné líca vybudované z tehál. Podobne do tohto obdobia 
môže patriť zaklenutie juhozápadného paláca (obr. 6:5) tehlovými klenbami a rozsiahla obnova 
parkánu spojená s vybudovaním novej parkánovej hradby.

Do značnej miery je dnes neprebádanou otázkou podoba vonkajšieho opevnenia hradu, 
ktorého existenciu je možné predpokladať na mieste dnešného barokového kaštieľa (obr. 15). 
Potvrdili to aj výsledky aktuálneho architektonicko-historického výskumu fasád východného 
krídla. V jeho hmote bola zistená pôvodná hradba s hranolovou nárožnou baštou. Datovanie 
vzniku tohto opevnenia je zatiaľ otázne. Pravdepodobná sa javí jeho výstavba v rámci obnovy 
hradu na začiatku 17. storočia. Nie je možné vylúčiť ani skoršie datovanie už okolo polovice 
16. storočia. Naznačovalo by to vyobrazenie Modrého Kameňa na mape z doby okolo roku 1575 
(obr. 14). Skica hradu sa podobne ako v prípade ďalších hradov (napr. Čabraď, Nitra, Levice) javí 
ako pomerne verná. Na mape je zobrazené jadro hradu s dominantnou vežou a predhradím s tro-
jicou nárožných bastiónov. Problémom je, že identické vyobrazenie je použité aj pri zakreslení 
ďalších hradov vo východnej časti mapy. 

Ďalšie adaptácie obytných budov v priebehu 17. storočia boli spojené s rozšírením staršej 
budovy na severovýchodnej strane jadra. Okrem zosilnenia obvodovej stavby bol interiér roz-
delený priečkou. V oboch odkrytých miestnostiach boli zistené zvyšky vykurovacích zariade-
ní v podobe pece, resp. komínového telesa. Čiastkové úpravy spojené s vybudovaním nového 
schodiska boli zistené v západnom krídle. Prestavby hradu v priebehu 17. storočia sformovali 

Obr. 13. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Vyobraze-
nie hradu na mape okolia banských miest od Natale a Paola 
Angieliniovcov z rokov 1572–1575. Podľa Pálffy 2011 pre-
kreslil A. Loydl.
Abb. 13. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Darstel-
lung der Burg auf einer Karte in der Umgebung von Berg-
baustätten von Natale und Paolo Angielini aus den Jahren 
1572–1575. Nach Pálffy 2011, Umzeichnung A. Loydl.

Obr. 14. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Vyobraze-
nie hradu na mape okolia banských miest od Natale a Paola 
Angieliniovcov z rokov 1572–1575. Podľa Pálffy 2011 pre-
kreslil A. Loydl.
Abb. 14. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Darstel-
lung der Burg auf einer Karte in der Umgebung von Berg-
baustätten von von Natale und Paolo Angielini aus den Jah-
ren 1572–1575. Nach Pálffy 2011, Umzeichnung A. Loydl.
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Obr. 15. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Celkový pôdorys hradu s rekonštrukciou zástavby horného hradu a na-
značením opevnenia, ktoré boli zistené v rámci barokového kaštieľa (šrafovane predpokladaný priebeh hradby), s pokusom 
o vyznačenie objektov spomenutých v deľbe hradu z roku 1625. A – horný hrad, B – stredný hrad, C – dolný hrad, 1 – veža, 
2 – stará palota, 3 – brána stredného hradu, 4 – budovy pri bráne stredného hradu, 5 – bašta v dolnom hrade, 6 – nová brána 
v dolnom hrade. Vyhotovili M. Šimkovic, J. Beljak, A. Loydl.
Abb. 15. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Gesamtgrundriss der Burg mit rekonstruierter Bebauung der oberen Burg 
und skizzierter Befestigung, die im Rahmen des Barockschlosses entdeckt wurde (schraffierter mutmaßlicher Verlauf der 
Wehrmauer) sowie Versuch, die in der Beschreibung der Burgaufteilung von 1625 erwähnten Objekte zu kennzeichnen. 
A – obere Burg, B – Mittelburg, C – untere Burg, 1 – Turm, 2 – alter Saal, 3 – Tor der Mittelburg, 4 – Gebäude am Tor der 
Mittelburg, 5 – Bastei in der unteren Burg, 6 – neues Tor in der unteren Burg. Erstellt von M. Šimkovic, J. Beljak, A. Loydl.

zástavbu obytných krídel, ktorá bola rozložená okolo ústredného nádvoria po celom obvode 
opevnenia.

Hnuteľné archeologické nálezy

Najstaršie stredoveké keramické nálezy z výskumu na hrade Modrý Kameň môžeme dato-
vať do záveru 13. storočia, resp. na začiatok 14. storočia. Do nasledujúceho obdobia 14.–15. sto-
ročia patria takmer výlučne fragmenty bielej keramiky z novohradsko-gemerského regiónu 
(obr. 16). Tieto nálezy sú málo početné. Súvisí to aj s metódou archeologického výskumu zame-
raného na sanáciu torzálnej architektúry hradu. Sondami sme skúmali predovšetkým sekundár-
ne zásypy z 19. storočia a zriedkavo sme sa dostali pod hĺbku jeden meter. Keramické nálezy 
zo 16. storočia netvoria príliš početnú skupinu medzi nálezmi z výskumu na Modrom Kameni. 
Reprezentujú ich hrnce zdobené zelenou alebo žltou glazúrou bez podkladových engob, príp. 
bez glazúry. V roku 2016 sa v renesančnej klenbe pod severovýchodnou terasou podarilo objaviť 
tri kompletné exempláre hrncov zo záveru 16. storočia (obr. 17:2, 3). Vyrobené boli z bielych 
ílov. Maľovaná výzdoba červenou engóbou sa vyskytuje na hrncoch od druhej polovice alebo 
od záveru 16. storočia. V modrokamenskom súbore sú zastúpené aj glazované a neglazované 
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Obr. 16. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Výber keramických fragmentov z obdobia vrcholného stredoveku. Foto 
M. Holeščák.
Abb. 16. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Auswahl an Keramikfragmenten aus dem Hochmittelalter. Foto 
M. Holeščák.

1

džbány. Neglazované džbány sa obyčajne zdobili červenými pásmi s rytou vlnovkou v hornej 
časti nádoby. Pre glazované exempláre bolo pre toto obdobie typické spoločné používanie dvoch 
farieb glazúr, predovšetkým zelenej a žltej. Medzi keramickými nálezmi zo 16. storočia sú me-
nej početne zastúpené aj tvary ako trojnožka, pokrievka a poháre. V súbore keramiky z Modrého 
Kameňa sa vyskytli tiež fragmenty luxusných nádob s rezanoglazovanou výzdobou zo 16. sto-
ročia. Objavili sme aj fragment renesančnej kachlice zdobenej rozetovým ornamentom z prvej 
polovice 16. storočia. 

Najpočetnejšia skupina keramických nálezov z výskumu na hrade Modrý Kameň pochádza 
zo 17. storočia. Najväčšiu časť predstavujú hrnce, väčšinou zdobené červenou engobou na von-
kajšej strane a v nej aplikovanou rytou výzdobou. Medzi nálezmi hrncov sa vyskytujú aj negla-
zované príklady vyrobené z bielej a červenej hliny. Ďalším početným tvarom sú taniere a misy 
z bielej hliny s výzdobou rytou do engóby pod glazúrou a s technikou kukučkovania. Pri všet-
kých tanieroch zdobených kukučkovaním sa používali transparentné glazúry. 

V súbore keramiky zo 17. storočia sa vyskytuje niekoľko druhov džbánov vyrobených 
z ílov bielej farby. Väčšina z nich mala glazovaný povrch žltej, zelenej alebo zriedkavejšie hne-
dej farby. Džbány s úzkym hrdlom mali aj cedidlo na úrovni pripojenia ucha. Máme potvrdené 
tiež fragmenty menej populárnych druhov nádob, ktoré v tomto období reprezentujú napr. troj-
nožky vyrobené z bielej hliny a zdobené zelenou alebo žltou glazúrou. 

Na hrade sa našli aj glazované fajky a nezdobené miskovité kachlice. Potvrdilo sa tiež 
niekoľko exemplárov pokrievok. Od prelomu 16. a 17. storočia sa objavujú i tmavošedé nádoby 
nových tvarov s leštenou výzdobou na povrchu. Unikátnym nálezom z Modrého Kameňa je frag-
ment čínskeho porcelánu alebo iznickej fajansy (obr. 18:12). Na hrad sa mohol dostať ešte počas 
osmanskej nadvlády v 16. storočí, ale zrejme sa používal až do 17. storočia. Mimoriadnym nále-
zom je aj fragment neglazovaného hrnca s maľovanou výzdobou, ktorý má na vonkajšej strane 
umiestnený nadpis „BK“ (obr. 19:3). Mohol poukazovať na majiteľa nádoby alebo na jej použitie. 

Menej početná je výskumom získaná keramika z 18. storočia (Beljak–Mordovin–Šimko-
vic–Kaličiaková 2016, 282–285). Tvoria ju nádoby vysokých tvarov (hrnce, trojnožky a džbány). 
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Široké tvary (taniere a pokrievky) sa vysky-
tujú vo veľmi malom množstve. Hrnce repre-
zentujú exempláre s vytiahnutým a zvnútra 
zaobleným okrajom, typickým v tom regióne 
pre 18. storočie. Väčšina z nich je glazova-
ná a niektoré boli zvonku zdobené červenou 
maľbou, dodatočne prerytou vodorovnými 
pásmi a šikmými ryhami. Objavilo sa tiež 
niekoľko fragmentov z neglazovaných hrn-
cov, ktoré sa v 18. storočí už takmer nevy-
skytujú. V skúmanom súbore sú tiež doložené 
črepy neglazovaných džbánov, datovaných do 
18. storočia. Všetky trojnožky z tohto obdobia 
sú glazované a vyrobené z bielej hliny. Medzi 
nádobami širokých tvarov sú zastúpené tanie-
re z bielej alebo červenej hliny s povrchom 
bez engoby a pokryté priehľadnou glazúrou. 
Výzdobu tvorili buď jednoduché kvapkova-
nie, alebo zložité kukučkovanie s vegetabil-
ným ornamentom bielej a červenej farby. 

Počas výskumu na hrade Modrý Kameň 
sme objavili aj fragmenty sklených nádob 
z 18. a predovšetkým zo 16. až 17. storočia. 
Do tejto skupiny patria držadlo krígľa a dná 
pohára a fľaše. Dobové a tvarové analógie 
sú podobne ako pri keramike známe z ďal-
ších hradov novohradského a hontianskeho 
regiónu: Sečany, Fiľakovo, Divín a Čabraď 
(Beljak–Mordovin–Maliniak–Šimkovic 2016, 
99–132). Okrem keramiky a skla boli na 
Modrom Kameni nájdené aj zvieracie kosti, 
železné predmety (najmä klince), sklo a drob-
né predmety (fajky, kostený gombík,…), ako aj 
minca z roku 1860 v zásype na terasách. 

Záver

Archeologický a stavebno-historický vý-
skum na hrade Modrý Kameň v rokoch 2013–
2016 priniesol nové poznatky o podobe a vý-
voji hradu, ktoré sú doplnené výsledkami ar-
chívneho bádania. Na základe prvej písomnej 
zmienky o hrade z roku 1278 je možné jeho 
vznik datovať do druhej polovice 13. storočia, 
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Obr. 17. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Kompletne 
zachované hrnce a torzo pohára zo záveru 16. storočia, ob-
javené v sonde 1/2016. Foto Z. Kaličiaková.
Abb. 17. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. In Son-
dierschnitt 1/2016 entdeckte komplett erhaltene Töpfe und 
Torso eines Bechers vom Ende des 16. Jahrhunderts. Foto 
Z. Kaličiaková.

s čím korešpondujú aj najstaršie stredoveké keramické fragmenty získané archeologickým vý-
skumom. Nepravidelný oválny pôdorys jadra s osami 46 a 32 m bol vymedzený hradbovým 
múrom, do ktorého bola na severnej strane zakomponovaná valcová, pravdepodobne obytná 
veža. Vstupná brána bola vybudovaná v zalomení hradby na juhovýchode. Tento predpoklad 
podporujú aj najstaršie stredoveké keramické fragmenty získané archeologickým výskumom. 
Výsledkom mladších stredovekých úprav je vznik paláca na juhozápadnej strane, z ktorého sa 
zachovali dve obvodové steny so zvyškami gotického okna a kozuba. V neskorom stredoveku 
boli vybudované aj ďalšie obytné stavby a severný parkán so vstupnou bránou.
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Obr. 18. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Výber keramických fragmentov zo 17. storočia. Foto M. Holeščák.
Abb. 18. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Auswahl an Keramikfragmenten aus dem 17. Jahrhundert. Foto M. Holeščák.

K významnej renesančnej prestavbe hradu Modrý Kameň došlo v 17. storočí. V roku 1575 
hrad obsadili Osmani, ktorí ho opustili až v roku 1593. Poškodený hrad začal od roku 1610 
rekonštruovať Žigmund Balassa. Pri tejto rekonštrukcii boli obnovené palácové budovy hradné-
ho jadra a pravdepodobne vzniklo aj nové opevnenie predhradia. Z tohto obdobia pochádza aj 
najviac hnuteľných archeologických nálezov získaných výskumom v rokoch 2013–2016. O po-
dobe hradu Modrý Kameň v tomto období nás informuje jeho podrobný opis datovaný do roku 
1625. Podobne ako v prípade stručnejšieho opisu hradu z roku 1527, ani tento nám neumožňuje 
stotožnenie jednotlivých výskumom zistených budov. Z hľadiska členenia hradného areálu pred-
pokladáme, že termínom „horný hrad“ je označené jadro, pojem „stredný hrad“ sa vzťahuje na 
parkán a „dolný hrad“ označuje predhradie v mieste dnešného kaštieľa. Popis dokladá doteraz 
neznámu zástavbu („škola a nové domy“) v priestore parkánu. Lokalizovať je možné len hornú 
bránu, ktorá je zrejme totožná s dodnes zachovaným vstupom na východnej strane. Okrem ob-
jektov typických pre renesančný šľachtický dvor (dom panej, fraucimer) sa na hrade stretávame 
aj s tureckým kúpeľom, ktorý na základe súčasných poznatkov nemožno lokalizovať.
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Obr. 19. Hrad Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš. Výber keramických fragmentov zo 17. storočia. Foto M. Holeščák.
Abb. 19. Burg Blauenstein, Bezirk Veľký Krtíš. Auswahl an Keramikfragmenten aus dem 17. Jahrhundert. Foto M. Holeščák. 

Pravdepodobne od konca 17. storočia hradné jadro postupne prestalo plniť obytnú funkciu. 
V oveľa menšej miere bola výskumom získaná keramika z 18. storočia. To by nasvedčovalo 
úprave severozápadnej a východnej terasy až v 70. rokoch 19. storočia, kedy bolo hradné jadro 
upravené do podoby parku. Rezidenčnú úlohu prevzal barokový kaštieľ vybudovaný v severnom 
podhradí v prvej polovici 18. storočia Gabrielom Balassom. Jeho pôdorys spolu s pôdorysom 
hradného jadra pred parkovou úpravou zachytáva Karol Bergh v roku 1862, resp. 1866 (obr. 3). 
Naopak, v roku 1889 zaznamenal pôdorys hradu s hradným jadrom už po parkovej úprave Jozef 
Könyöki.

Príspevok je publikovaný v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) číslo 1/0208/15: Človek 
a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom, Centra excelentnosti SAV: Hrady na 
Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov a VEGA 1/0095/17: Kríza a kolaps na 
pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte).
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Zusammenfassung

Bauliche und funktionelle Veränderungen von Burg Blauenstein im 16. und 17. Jahrhundert

Die in den Jahren 2013–2016 auf Burg Blauenstein durchgeführte archäologische Grabung 
und bauhistorische Untersuchung brachte neue Erkenntnisse über das Aussehen und die Ent-
wicklung der Burg, die noch um die Ergebnisse einer Archivforschung ergänzt werden. Anhand 
der ersten schriftlichen Erwähnung der Burg im Jahr 1278 kann ihre Entstehung in die erste 
Hälfte des 13. Jahrhunderts datiert werden, was auch mit den ältesten mittelalterlichen Keramik-
fragmenten korrespondiert, die bei der archäologischen Grabung gefunden wurden. Der unre-
gelmäßige ovale Grundriss der Kernburg, dessen Achsen sich auf 46 und 32 m belaufen, war von 
einer Wehrmauer umgrenzt, an deren Nordseite ein zylinderförmiger Turm hineinkomponiert 
wurde, bei dem es sich wahrscheinlich um einen Wohnturm handelte. Das Eingangstor wurde 
im Südosten in einen Wehrmauerknick eingebaut. Diese Annahme wird auch durch die ältesten 
mittelalterlichen Keramikfragmente gestützt, die bei der archäologischen Grabung gefunden 
wurden. Ergebnis von jüngeren mittelalterlichen Umbauten ist die Entstehung eines Palas auf 
südwestlicher Seite, von dem zwei Außenmauern mit Überresten eines gotischen Fensters und 
einer Feuerstelle erhalten geblieben sind. Im Spätmittelalter wurden noch weitere Wohnbauten 
errichtet sowie im Norden ein Zwinger angelegt, der mit einem Eingangstor versehen wurde.

Zu einem bedeutenderen renaissancezeitlichen Umbau von Burg Blauenstein ist es im 
17. Jahrhundert gekommen. Im Jahr 1575 wurde die Burg von den Osmanen besetzt, die sie erst 
im Jahr 1593 wieder verließen. Ab 1610 begann Sigmund Balassa die beschädigte Burg wieder 
herzurichten. Bei diesem Wiederaufbau wurden die Palasgebäude der Burg erneuert, und wahr-
scheinlich entstand auch eine neue Befestigung der Vorburg. Aus dieser Zeit stammen auch die 
meisten in den Jahren 2013–2016 bei der Grabung entdeckten beweglichen archäologischen Fun-
de. Wie Burg Blauenstein in dieser Zeit ausgesehen hat können wir einer in das Jahr 1625 datier-
ten detaillierten Beschreibung entnehmen. Ähnlich wie bei einer kürzer gefassten Beschreibung 
der Burg aus dem Jahr 1527 ist es uns auch bei der späteren Beschreibung nicht möglich, die ein-
zelnen, bei der Grabung entdeckten Gebäude zu identifizieren. Hinsichtlich der Gliederung des 
Burgareals nehmen wir an, dass mit dem Terminus „obere Burg“ die Kernburg bezeichnet wird, 
der Begriff „mittlere Burg“ bezieht sich auf den Zwinger, und die „untere Burg“ bezeichnet die 
Vorburg an der Stelle des heutigen Schlosses. Die Beschreibung belegt eine bisher unbekannte 
Bebauung („eine Schule und neue Häuser“) im Bereich des Zwingers. Lokalisiert werden kann 
nur das obere Tor, das offenbar mit dem bis heute erhalten gebliebenen Eingang an der Ostseite 
identisch ist. Außer den für einen Adelshof der Renaissance typischen Objekten (Herrenhaus, 
Frauenzimmer) begegnen wir auf der Burg auch einem türkischen Bad, das zum derzeitigen 
Erkenntnisstand nicht lokalisiert werden kann.

Wahrscheinlich hat die Kernburg ab dem Ende des 17. Jahrhunderts ihre Wohnfunktion 
nach und nach eingebüßt. In weitaus geringerem Maße wurde bei der Grabung Keramik aus dem 
18. Jahrhundert entdeckt. Das würde darauf hindeuten, dass die nordwestlichen und östlichen 
Terrassen erst in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts angelegt wurden, als die Kernburg 
zu einem Park umgestaltet wurde. Das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Gabri-
el Balasso in der nördlichen Vorburg errichtete Barockschloss hat die Aufgabe einer Residenz 
übernommen. Sein Grundriss wird zusammen mit dem Grundriss der Kernburg vor ihrer Umge-
staltung zu einem Park im Jahr 1862, bzw. 1866 von Karl Bergh festgehalten. Umgekehrt wurde 
der Grundriss der Burg mit der Kernburg bereits nach der Anlegung des Parks im Jahr 1889 von 
József Könyöki aufgezeichnet.
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Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen der von der Wissenschaftlichen Förderangentur des Ministeri-
ums für Schulwesen, Wissenschaft, Forschung und Sport der Slowakischen Republik und der Slowakischen 
Akademie der Wissenschaften (VEGA) geförderten Projekte Nr. 1/0208/15: Der Mensch und die Berge im 
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