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Príhovor autora

 Kniha nadväzuje na Ražnianske  obrázky z Nitrianskeho 
kniežatstva ako jej druhý diel. Budeme sa snažiť namaľovať  obrázky z 
bohatej minulosti Uhorského kráľovstva. Je veľa príbehov a legiend, 
ktoré stoja za  zaznamenanie pre budúce generácie. Uhorský príbeh 
je nádherný a stojí za naše povšimnutie. Myslím, že je potrebné 
nanovo budovať u Slovákov hrdosť na tento spoločný štát, ktorý 
pretrval dlhé stáročia, napriek všetkým nástrahám, ktoré sme spolu 
s maďarským národom museli prekonať. 
 Aj teraz sa budeme venovať hlavne udalostiam, ktoré sú pre 
nás Ražňančanov významné a hľadať v dejinách udalosti, ktoré nás 
formovali a ktoré sa vzťahujú na náš rodný kraj, na naše pôvodné 
usadlosti Ňašany a Ardov, z ktorých sa dnešné Ražňany postupne 
vyvinuli.  

autor
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Úvod

 Bolo Uhorsko našou vlasťou? Možno je táto otázka 
neprimeraná, ale moja skúsenosť z rozhovorov, ale aj z čítania 
starších kníh zaoberajúcich sa našimi najstaršími dejinami je 
taká, že sa v nás vytvoril obraz Uhorska, ktoré bolo nepriateľské 
voči Slovákom. Ba dokonca, ako keby Uhorsko symbolizovalo 
zotročenie slovenského národa. Tento nepriateľský obraz o Uhorsku 
sa začal pestovať v našich knihách a školských dejepisoch po vzniku 
Československej republiky. V dobe medzi dvomi svetovými vojnami 
to bolo z časti aj oprávnené, pretože mladá republika bola pod silným 
tlakom všetkých susedných štátov, ale aj tých domácich ľudí, ktorí ju 
neprijali a čakali na jej koniec.  Po druhej svetovej vojne sa k tomu 
pridala aj snaha o poukázanie na triedny boj medzi jednotlivými 
vrstvami spoločnosti, kde sa automaticky poddanské vrstvy spájali 
so Slovákmi a šľachtické vládnuce vrstvy s Maďarmi. Ale bolo to 
tak? Bolo Uhorsko našou „macochou“, alebo  skutočnou matkou - 
vlasťou?
 V 19. storočí začali naši uhorskí bratia Maďari proces, ktorý 
sme neskôr nazvali maďarizácia a naši vodcovia spoznali, že to 
bude znamenať koniec slovenského národa. Bolo teda nutné hľadať 
spôsob, ako vystúpiť zo zväzku „národ uhorský“ a hľadať nové 
spoločenstvo, ktoré sme aj nakoniec našli v spoločenstve s českým 
národom. To je však len posledných 100 rokov spolužitia s Maďarmi. 
Ako to bolo predtým? A ako si počínali v Uhorsku naši predkovia 
v Ražňanoch? Poďme na úplný začiatok a pozrime sa na úlohu nás 
Slovákov - Slovenov pri zakladaní Uhorska v 11. storočí.     
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4.

Obrázok z 11.  storočia    
Uhorsko – nová spoločná vlasť Slovákov a Maďarov
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 V  jedenástom storočí sa Uhorsko zrodilo ako skutočný 
stredoveký, kresťanský, európsky štát začlenený do všetkých 
európskych štruktúr na čele s kráľom. Toto storočie sa dá 
charakterizovať ako storočie zrodu. V jedenástom storočí je dôležité 
spomenúť kráľa Štefana – zakladateľa štátu, ktorý vládol na začiatku 
storočia a kráľa Ladislava, ktorý žil na konci storočia. Obidvaja začali 
svoju politickú kariéru na poste Nitrianskeho kniežaťa a neskôr sa 
stali uhorskými kráľmi. Obidvaja boli vyhlásení za svätých.      

Opis politických pomerov v našej oblasti v 11. storočí

 Už koncom 10. storočia, po roku 955, sa Maďari postupne 
prispôsobujú európskym pomerom a z kočovníkov, ktorí neustále 
putujú so svojimi stádami po rovinách dnešného Maďarska, sa 
stávajú usadlí roľníci. Preberajú hospodárske zručnosti od Slovenov 
a začleňujú sa do štátnych štruktúr, ktoré boli zavedené už počas 
Veľkej Moravy. Najsilnejšiu pozíciu medzi maďarskými veľmožmi si 
vydobil rod Arpádovcov, ktorý získal veľkokniežací titul. Posledným 
veľkokniežaťom bol Gejza, otec budúceho kráľa Štefana. 
 Okrem Uhorského kráľovstva sa v tom istom období formujú 
budúce Poľské kráľovstvo a České kniežatstvo. Zatiaľ čo České 
kniežatstvo je súčasťou Rímsko-nemeckého cisárstva, Poľsko a 
Uhorsko sa formujú ako samostatné štáty. V roku 995 sa Gejzov syn 
Štefan stáva Nitrianskym kniežaťom a zoznamuje sa so slovenskými 
veľmožskými rodmi, ktoré ovládajú Nitriansko. Na západe to boli 
Poznanovci, v strede Hontovci a na východe Miškovci.  O význame 
týchto starých slovenských rodov svedčí aj skutočnosť, že po nich 
boli pomenované mestá, ktoré existujú do dnešných čias. Podľa rodu 
Poznan bola pomenovaná Bratislava – Poszony (doteraz používaný 
maďarský názov), podľa Hontovcov  mestečko Hont, ktoré sa 
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nachádza v dnešnom Maďarsku, podľa Miškovcov mesto Miškovec, 
ktoré sa tiež nachádza v dnešnom Maďarsku. Všetky tieto významné 
veľmožské rody prisahajú Štefanovi vernosť. V roku 997 zomrel 
veľkoknieža Gejza a novým veľkokniežaťom sa stáva Štefan. Po 
víťazstve Štefana nad jeho protivníkom Kopáňom sa Uhorsko mení 
na štandardný kresťanský európsky štát.  V roku 1000 bol Štefan 
korunovaný na kráľa, Uhorsko sa mení na kráľovstvo, sú odstránené 
všetky kniežatstvá okrem Nitrianskeho.  Štefan buduje svoj štát na 
kresťanskej báze,  zakladá nové biskupstvá a povyšuje Ostrihomské 
biskupstvo na arcibiskupstvo. V roku 1001  Boleslav  Chrabrý, 
poľské veľkoknieža, zaútočil na Nitriansko a Moravu a násilím ich 
pripojil k Poľsku. Hovorí sa, že dôvodom bolo to, že pápež Silvester 
dal prednosť Štefanovi a korunu, ktorá bola pôvodne pripravená 
pre Boleslava, použil na korunováciu Štefana. Neskôr bol za kráľa 
korunovaný aj Boleslav Chrabrý. Po jeho smrti v roku 1029 sa 
celé Nitriansko vrátilo do Uhorska.  Nitriansko bolo rozdelené na  
9 komitátov a zachovalo si  svoju autonómiu aj po vzniku kráľovstva. 
Dokonca za čias kniežaťa Ladislava, budúceho kráľa, na konci  
11. storočia zažíva svoju najväčšiu slávu, keď sa správa ako nezávislý 
štát s vlastnou menou a vojskom. Nebezpečenstvo ďalšieho 
posilňovania autonómie Nitrianska si uvedomil kráľ Koloman, 
ktorý na začiatku 12. storočia Nitrianske kniežatstvo zrušil.

Legenda o kráľovi Svätoplukovi a meč kráľa Štefana

 Ak sa začítame do kníh o slovenských povestiach , určite tam 
nájdeme aj povesť o kráľovi Svätoplukovi. Povesť hovorí o konci vlády 
kráľa, ktorý keď už bol starý na vládnutie a neustále vedenie vojen, 
prišiel na vrch Zobor pri Nitre. V lese pod Zoborom mečom zabil 
svojho koňa, vyzliekol si svoje kráľovské šaty a spolu s kráľovským 
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mečom všetko zahrabal do zeme. Ako obyčajný človek, oblečený len 
v jednoduchých šatách, zaklopal na bránu benediktínskeho kláštora 
na vrchu Zobor a požiadal mníchov o spoločenstvo bez toho,  aby 
im prezradil svoju identitu. Svätopluk žil ešte niekoľko rokov svoj 
mníšsky život spolu s ostatnými benediktínmi. Keď kráľ Svätopluk 
cítil, že prichádza  jeho posledná hodina, zavolal si svojich bratov 
mníchov k smrteľnému lôžku a prezradil im svoju totožnosť  aj  
miesto, kde schoval svoj kráľovský meč a ostatné symboly kráľovskej 
moci. Benediktíni meč našli a schovali ho pre časy, keď ho ľud 
bude najviac potrebovať. Tu legenda o kráľovi Svätoplukovi končí 
s vysvetlením, že chvíľa, keď to bude ľud najviac potrebovať, ešte 
neprišla. 
 Legenda má však svoje pokračovanie, ktoré nie je všeobecne 
známe. Pravdepodobne z dôvodov, že sa to nehodilo vtedajším 
vládcom, aby pôvod ich moci bol spájaný  s kráľom Svätoplukom.  
Pokračovanie legendy nájdeme v príbehu  o kráľovi Štefanovi. 
 Štefan, syn veľkokniežaťa Gejzu, bol pravdepodobne prvým 
skutočným kresťanom z kniežacieho rodu Arpádovcov, ktorý sa 
zbavil pohanstva a úprimne uveril v Krista. Jeho otec ho ustanovil 
na kniežací stolec do Nitry, kde sa Štefan zoznámil so slovenskými 
veľmožmi na čele s malými kniežatami Poznanom a Hontom.  
V 11. storočí už nebolo pochýb, že celé Nitriansko bolo silne 
kresťanské a pohanské zvyky z čias Pribinovcov  a  Mojmírovcov boli 
dávno zabudnuté. Ľud žil svoje kresťanstvo a s obavami sledoval 
počínanie nového suseda – Maďarov. Tí ešte boli pohania a len ťažko 
opúšťali svoje zvyky, ktoré si priniesli zo starej vlasti. Počas svojho 
pobytu v Nitriansku sa Štefan, budúci kráľ, mohol oboznámiť  
s históriou Veľkej Moravy a dozvedieť sa od duchovenstva, že kráľ 
Svätopluk mal požehnanie od Svätého Otca z Ríma a že je potrebné  
vrátiť sa ku kresťanstvu,  obnoviť kráľovstvo na kresťanských 
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základoch, aby  krajina tak získala rešpekt všetkých kresťanských 
európskych panovníkov a opäť získala požehnanie od Svätého Otca.
 Po Gejzovej smrti nastala situácia, keď na veľkokniežací 
stolec si nárokoval syn Štefan, ktorý bol vnímaný ako predstaviteľ 
kresťanských síl so slovenskými kniežatami a slovenským ľudom 
za chrbtom. Tí si ho vážili pre jeho kresťanský postoj.  Na juhu sa 
vytvorila skupina okolo kniežaťa Kopáňa, ktorý pochádzal tiež 
z arpádovského rodu a nárokoval si  veľkokniežací stolec podľa 
starého moravského princípu striedania veľkokniežat, kde dedičom 
bol synovec. Proti sebe teda stáli dve skupiny: na severe prevažne 
slovenská – kresťanská na čele so Štefanom a na juhu prevažne 
maďarská – pohanská na čele s Kopáňom. 
 Štefan bol v tom čase veľmi mladý, nemal ani 20 rokov, a tým 
ani žiadne vojenské skúsenosti. Postavil sa na čelo vojsk, ktoré sa 
začali zhromažďovať pri dnešnej Bíni na brehu Hrona.
 V tejto kritickej situácii, keď skutočne išlo o budúcnosť 
kresťanstva v karpatskej kotline, slovenskí veľmoži na čele s  
kniežatami  Poznanom a Hontom slávnostne  opásali pred bojom 
Štefana mečom, a takto ho uznali za svojho vodcu. O tejto udalosti 
je záznam v Anonymovej kronike, kde autor spomína Poznana a 
Honta. V kronike sa nespomínajú Miškovci z Boršodu. Nepochybne 
však stáli na Štefanovej strane spolu s Poznanovcami a Hontovcami.
 Tu sa obidva príbehy o Svätoplukovi a Štefanovi spájajú. 
Slovenskí veľmoži opásali Štefana  tým istým mečom, ktorý podľa 
legendy kráľ Svätopluk zakopal na vrchu Zobor a ktorý naši 
predkovia po sto rokoch odovzdali Štefanovi ako nástupcovi kráľa 
Svätopluka. Tento obrad opásania mečom mal hlboký význam a 
znamenal symbolické odovzdanie moci nad krajinou človeku, ktorý 
bol vyvolený ako zakladateľ novej kráľovskej dynastie. Nitrania teda 
preniesli právo vládnuť nad krajinou na arpádovsku dynastiu až vo 
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chvíli, keď videli, že budúci kráľ bude naozaj kresťanským kráľom.  
Správa o vhodnom kandidátovi na kráľovský titul išla aj do Ríma 
k pápežovi, ktorý nového kráľa požehnal a poslal mu kráľovskú 
korunu, ktorú vraj už mal pripravenú pre poľského kráľa. No  dal 
prednosť Štefanovi ako novému Svätoplukovi, od ktorého čakal 
úplne pokresťančenie krajiny, ktorú sme neskôr začali nazývať 
Uhorsko.
 Tu vidíme, že Nitrania – Sloveni – Slováci pevne  stáli pri 
založení Uhorského kresťanského kráľovstva a odovzdaním meča 
kráľa Svätopluka odovzdali aj moc nad krajinou Štefanovi  s tým, 
že ho odteraz budú uznávať ako svojho kráľa. Naši predkovia teda 
uznali vojenskú silu Maďarov a vstúpili s nimi do štátneho zväzku, 
presadili aj udelenie kráľovského titulu u Sv. Otca v Ríme ako 
pokračovanie tradícií z Veľkej Moravy. Slováci a Maďari boli teda 
zakladateľmi nového štátu, v ktorom Maďari zabezpečovali silnú 
vojenskú ochranu štátu a Slováci zabezpečovali hospodárstvo, 
rozvinutú kresťanskú kultúru,  diplomatické napojenie na 
kresťanskú Európu a zapojenie Uhorska a „uhorského národa“ 
do systému kresťanských štátov Európy. Pojem „ národ uhorský“ 
musíme chápať od začiatku ako politický národ, kde sa dodržiavalo 
pravidlo o používaní latinčiny ako reči,  v ktorej sa vedeli dorozumieť 
Maďari so Slovákmi a neskôr aj s ďalšími národmi, ktoré boli 
pričlenené k Uhorsku. Slováci a Maďari boli jedinné dva národy 
žijúce v Uhorsku, ktoré nemali mimo Uhorska svoju domovinu, 
a preto právom považovali za svoju domovinu iba Uhorsko. Aká 
veľmi silná bola láska k Uhorsku u našich predkov svedčia slová 
našich národných vodcov v 19. storočí, ktorí tvrdili, že Uhorsko 
bude len dovtedy, dokiaľ my Slováci to budeme chcieť.  Slová našich 
národovcov sa nakoniec naplnili a po odchode Slovákov zo zväzku „ 
národ uhorský“  Uhorsko zaniklo.
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 Meč, ktorým bol kráľ Štefan opásaný na brehu Hrona mu 
naozaj priniesol víťazstvá a pomohol mu založiť kráľovstvo. Meč 
kráľa Štefana  sa odovzdával ako symbol moci aj ďalším uhorským 
kráľom a stal sa súčasťou kráľovského pokladu. V ďalších storočiach 
sa tento meč dostal do rúk českých panovníkov a dnes ho môžeme 
vidieť v Prahe v klenotnici Pražského hradu ako Svätoštefanský 
meč. Meč  po preskúmaní odborníkmi pochádza naozaj zo staršej 
doby – až z 8. storočia, z doby kráľa Karola Veľkého, a mohol byť 
darom pre pribinovské alebo mojmírovské kniežatá, ktoré si ho 
odovzdávali ako symbol moci až po posledných vládcov  Mojmíra II. 
a  Svätopluka II.
 Osobne považujem za veľké ochudobnenie nášho národa, že 
si túto legendu nerozprávame celú. Udalosť, ktorá je zaznamenaná 
v Anonymovej kronike a udiala sa v Bíni na brehu Hrona, znamená, 
že zakladateľmi Uhorského kráľovstva boli Slováci spolu s Maďarmi 
a že Uhorsko bol ich spoločný projekt. Na začiatku budovania 
kráľovstva to bolo spojenie dvoch krajín – Panónie a Nitrianska, 
ktoré je zvýraznené aj  v neskoršom znaku Uhorska. Ten sa skladal z 
dvoch častí. Ľavá časť symbolizovala Panóniu ( arpádovské brvná) a 
pravá časť symbolizovala Nitriansko ( svätoplukovský  dvojkríž).
 Postupne sa Uhorsko rozšírovalo o ďalšie krajiny, ale srdce 
štátu, vnútorné Uhorsko, bolo vždy len dnešné Slovensko a dnešné 
Maďarsko. Postupne, ako sa prestal používať názov krajiny Panónia 
a prestalo existovať Nitriansko ako údelné kniežatstvo,  vžil sa názov 
krajiny Uhorsko. Pre slovenskú naddunajskú časť krajiny sa používal 
názov Horné Uhorsko (Horná zem) a pre maďarskú zadunajskú časť 
krajiny sa používal názov Dolné Uhorsko (Dolná zem).
 Uhorsko bolo teda našou vlasťou a stáli sme pri jeho vzniku 
ako rozhodujúca sila, ktorá dokázala presadiť smerovanie krajiny do 
rodiny európskych kresťanských národov.
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 Kráľ Štefan sa skutočne stal kresťanským panovníkom, 
ktorý v krajine založil nové biskupstvá, povýšil Ostrihomskú diecézu 
na arcidiecézu a vytvoril samostatnú cirkevnú provinciu. Nariadil 
stavby kostolov a zriadenie farností po celej krajine tak, aby desať 
dedín malo aspoň jednu farnosť a jeden kostol. Od tohto kráľa už 
nenájdeme v uhorských dejinách situáciu, aby mal niekto snahu o 
návrat k predkresťanským tradíciám a  kresťanstvo sa zakorenilo v 
Uhorsku natrvalo. 
 Upevnenie kráľovskej moci v Uhorsku znamenalo aj zásadnú 
zmenu v spravovaní krajiny. Dovtedajší systém malých kniežatstiev, 
kde funkcia veľkokniežaťa bola potrebná hlavne v časoch vojny 
a ostatné štátne funkcie vykonávali malé kniežatá a správali sa na 
svojom území suverénne, Štefan odstránil. Zrušil násilím všetky 
kniežacie stolce a nahradil ich komitátmi, ktoré boli plne podriadené 
kráľovi a nemohli si ich správcovia už počínať samostatne, ale len ako 
povereníci kráľa, ktorí kráľa na území komitátu zastupujú. Jediné 
kniežatstvo, ktoré Štefan nezrušil, bolo Nitrianske kniežatstvo, 
ktoré malo plniť funkciu údelu pre následníka trónu a budúceho 
kráľa. Ako sa Uhorsko zväčšovalo pripájaním nových krajín, bolo 
Nitriansko rozšírené o Bihársko ( bývalé Potiské kniežatstvo) , 
aby rozlohou zaberalo jednu tretinu celého kráľovstva. Systém 
komitátov si vyžadoval aj nových ľudí, ktorí budú kráľovi oddaní 
a budú mu slúžiť v tých službách, do ktorých ich ustanovil kráľ. 
Strediskom komitátov boli komitátne hrady, na ktorých sídlila 
správa a z ktorého sa vykonávala kráľovská moc.

Názov krajiny – Uhorsko 

 Odkiaľ sa zobral názov pre krajinu Uhorsko? Historici 
sa držia verzie, že názov krajiny je odvodený od starého názvu 
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pre Maďarov, ktorých Sloveni začali volať Uhrami podľa jedného 
kmeňa, ktorý prišiel so starými Maďarmi do Karpatskej kotliny a 
tento kmeň sa volal Onoguri, z ktorého vzniklo Uhri a názov pre 
krajinu Uhorsko.
Iná verzia hovorí, že názov je odvodený od slovenského „krajina 
pri horách“ čo by aj odpovedalo charakteru Uhorska, ktoré bolo 
obkolesené Karpatmi a právom sa môže nazývať Uhorsko  - krajina 
pri horách. 
 Ďalšou možnosťou je prevzatie pravdepodobného názvu 
kniežatstva, ktoré sa rozprestieralo na východ od Nitrianska. Už 
sme si hovorili, že Nitriansko malo svoje východné hranice na 
hrebeňoch Slanských vrchov až po Prešov, kde sa hranica stáčala 
viac na východ  pozdĺž rieky Topľa a končila  až na hrebeňoch Karpát  
v priestore dnešného Duklianskeho priesmyku. Dnešný Zemplín 
teda do Nitrianska nepatril. 
 Keď hovoríme o Slovenoch ako o našich predkoch, vieme 
ich ešte rozdeliť podľa miesta, kde žili na moravských Slovenov, 
nitrianskych Slovenov, zadunajských Slovenov a potiských 
Slovenov.
  Potiskí Sloveni žili na východ od Nitrianska a na sever od 
rieky Tisa s pravdepodobným centrom svojho kniežatstva v dnešnom 
Užhorode. Kniežatstvo sa rozprestieralo aj na území dnešného 
Podkarpatska medzi hrebeňmi Karpát  a riekou Tisa. Názov tohto 
kniežatstva sa nezachoval. 
 Môžeme však vychádzať z existujúcich názvov 
naddunajských kniežatstiev Morava a Nitrava. Názvy týchto 
kniežatstiev sú odvodené od názvov riek, okolo ktorých sa 
rozprestierali sídla kniežat. Podobne by sme mohli vychádzať z 
faktu, že potiskí  Sloveni mali svoje kniežacie sídlo na rieke Uh, ich 
sídelné mesto sa mohlo nazývať „Uhrava“ (Užhorod).   Keď Maďari  
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v 9. storočí prekročili Karpaty, prvé slovenské kniežatstvo, ktoré 
napadli a mocensky ovládli, bolo kniežatstvo potiských Slovenov. 
Tento názov možno práve Maďari prevzali do dnešnej maďarskej 
podoby názvu Užhorodu ako  Ungvar a  ktorý sa neskôr upravil 
do podoby Uhorsko. Je to stále len teória, ale veľmi logická a 
pravdepodobná.
Krajina s názvom Uhorsko je právom považovaná našimi predkami 
po stáročia za svoju domovinu. Stáli pri jej zrode, vznikla za ich 
aktívnej účasti a nikdy proti nej nebojovali, ale naopak, kládli za ňu 
svoje životy a to aj napriek tomu, že ich kráľom nebol  nikdy Sloven 
– Slovák. 

Obrázok Ražnian v 11. storočí

 Ražňany sa v tomto storočí skladajú len z dolnej obce Ňašany, 
ktorú historici považujú za pôvodné slovenské sídlo, a ktoré s veľkou 
pravdepodobnosťou existovalo už na prelome 9. a 10. storočia. Obec 
sa živila poľnohospodárstvom na úrodných pozemkoch na brehoch 
rieky Torysa. Práve pozemky dediny Ňašany sa stali v nasledujúcich 
storočiach tým dôležitým bohatstvom, o ktoré sa bojovalo. Tvar 
nášho chotára aj s pozemkami, ktoré patria v súčasnosti do chotára 
Sabinova, napovedá, že Ňašany sú najstarším sídlom. Ako keby si 
obyvatelia Ňašan vybrali pre nich najlepšie a najúrodnejšie zeme a 
až neskôr to, čo sa zvýšilo, si zabrali naši susedia. Celá úrodná rovina 
na pravej terase Torysy, od Ostrovian na juhu až po hrebeň Šanca 
na severe, patrila do chotára dediny Ňašany. Na západe by sme 
hranicu mali hľadať niekde na osi kostolného kopca, dnešnej ulice 
Pečovec, a hospodárskeho dvora bývalého poľnohospodárskeho 
družstva. Pozemky, ktoré sa dvíhali do kopca západným smerom 
boli skultivované až v 12. storočí po vzniku druhej dediny Ardov.  
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 V súvislosti s Ražňanami hovoria historici o  pôvodnej 
slovenskej šľachte, ktorá by mala byť vztiahnutá práve na dedinu 
Ňašany, kde táto šľachta mala určité dedičské práva. Svoje sídlo 
mala pravdepodobne na sútoku potoka Naas (dnešný potok Šalgov)  
s potokom pretekajúcim cez dnešné Ražňany. Pozemky  ešte v 
minulom storočí boli využívané ako hospodárstvo ražnianskeho 
zemepána.  Je pravdepodobné, že dedina mala aj svoj malý kostol, 
alebo len kaplnku, na mieste dnešného cintorína. Územie od 
dnešného kostolného kopca smerom k Močidľanom nebolo v tomto 
storočí ešte osídlené a pravdepodobne ho pokrýval les.
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Svätoplukovský a Svätoštefanský meč
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5.

Obrázok z 12.  storočia  
Príchod kráľovských hájnikov do dediny Ňašany
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 Pre dvanáste storočie je charakteristické, že Uhorsko sa na 
severe skonsolidovalo a všetky svoje aktivity presunulo na juh, kde sa 
opäť vzmáha do svojej pôvodnej sily Byzantská ríša. Uhorsko bojuje 
o svoje južné hranice, vzťahy s Byzanciou sú veľmi blízke. Východná 
liturgia je podporovaná a rozvíjaná panovníkmi až sa ostatné 
západoeurópske štáty obávali, že Uhorsko prejde do sféry vplyvu 
Byzancie. V dvanástom storočí musíme spomenúť kráľa Kolomana, 
ktorý vládol na začiatku storočia a ktorý zrušil Nitrianske kniežatstvo 
a posilnil Uhorsko ako kráľovstvo. Druhým významným kráľom bol 
Belo III., ktorý bol vychovaný na dvore Byzantského cisára a ktorý 
zaviedol v kráľovstve štátnu kanceláriu a systém úradovania v štáte 
podľa vzoru Byzancie.

Opis politických pomerov v našej oblasti v 12. storočí

 Na začiatku 12. storočia  ešte stále existuje Nitriansko a do 
Nitrianska patrí aj náš kraj. Lenže neustále prebiehajú boje medzi 
kráľom a nitrianskym kniežaťom o moc nad celou krajinou, čo 
značne oslabuje obranyschopnosť celého Uhorska.  V roku 1108 sa 
uhorský kráľ Koloman rozhodol zrušiť údelné kniežatstvo v Nitre, 
aby zabránil do budúcna vzájomným bojom a aby posilnil jednotu 
krajiny. Celé Nitriansko  fakticky včlenil do Uhorska, prerušil všetky 
mocenské štruktúry, ktoré boli dovtedy nasmerované do Nitry  a 
nasmeroval ich na nové mocenské centrum. To sa začalo formovať 
na juhu, na rieke Dunaj, najprv v Ostrihome a vo Vyšehrade a neskôr 
v Budíne. Všetky tieto sídla boli dôležitými slovenskými pevnosťami 
na južných hraniciach Nitrianska. Vznikom veľkého Uhorského 
kráľovstva tieto pevnosti stratili svoj pôvodný vojenský význam 
a stali sa  pre svoju centrálnu polohu v novej krajine vhodnými 
sídlami pre panovníka a jeho dvor. Celé Nitriansko stratilo svoju 
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autonómiu a bolo, podobne ako ostatné časti Uhorska, priamo 
podriadené kráľovi cez systém komitátov. Tieto významné zmeny 
postihnú celé Nitriansko. Uhorsko sa stalo stabilným štátom a 
v 12. storočí si stabilizovalo svoje hranice na severe a západe. 
Začalo sa vojensky viacej angažovať na juhu krajiny, kde pripojilo k 
svojmu územiu dovtedy samostatné Chorvátsko, kde bola zriadená 
funkcia chorvátskeho bána, ktorá mala aspoň čiastočne uspokojiť 
následníka trónu ako náhrada za zrušené Nitrianske kniežatstvo.  
Na juhu narazí Uhorsko  na silného protivníka Byzanciu, ktorá v 
tom období má snahu zaberať naspäť územia, ktoré boli súčasťou jej 
ríše. Uhorsko je po celé storočie pod silným vplyvom byzantských 
cisárov, ktorí sa snažia dostať Uhorsko do závislosti na Byzancii.  

Kráľovskí jobagióni

 Na začiatku 12. storočia začínajú do nášho kraja, Šarišského 
podolia, prichádzať kráľovskí služobníci - jobagióni, ktorí preberajú 
správu v našom kraji v prospech služby kráľovi. Celá naša oblasť 
po zrušení malého kniežatstva Boršod, ktoré bolo súčasťou 
Nitrianska, stala sa jedným veľkým komitátom s názvom Novum 
Castrum so sídlom na hrade s rovnakým menom. Jobagióni v rámci 
správy komitátu prichádzajú aj do nášho kraja a  zabezpečujú 
kontrolu dôležitých ciest a vojensky významných bodov. Obsadzujú 
existujúce hradiská, alebo budujú nové hrady. V Šarišskom podolí 
sa usídlili kráľovskí jobagióni  na severných hraniciach nášho kraja, 
kde vybudovali tri malé pevnosti – hradiská v blízkosti dnešných 
obcí Jakubovany, Červenica a Ražňany.  V blízkosti týchto dedín si 
tiež vybudovali svoje sídla. 
 Kráľovskí jobagióni boli osobne slobodní ľudia, ktorí 
podliehali kráľovi, pre ktorého vykonávali  zverenú službu. Neboli to 
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teda poddaní ľudia, ktorí patrili pod právomoc miestneho zemepána.

Kráľovskí hájnici lesov

 Jedna skupina kráľovských jobagiónov prišla z poverenia 
kráľa aj  do dediny Ňašany. Boli to kráľovskí hájnici lesov, ktorí  
mali za úlohu strážiť rozsiahle lesy na sever od zásekov v Červenici. 
Zároveň mali kráľovi slúžiť pri návšteve týchto lesov za účelom 
organizovania poľovačiek.
 Kráľovskí hájnici lesov si vybrali za strategické miesto 
dedinu Ňašany (dnešný dolný koniec dediny Ražňany) a nad touto 
starobylou dedinou si vybudovali svoje nové sídlo na dnešnom 
kostolnom kopci. Pravdepodobne to bola malá drevená pevnosť 
s obydlím pre kráľovských hájnikov, ktorá slúžila aj na ochranu 
všetkých obyvateľov dediny v prípade napadnutia nepriateľom. 
 Kráľovskí hájnici lesov si teda museli vybudovať nové sídlo 
nad dedinou Ňašany a postupne aj novú dedinu , ktorá je situovaná  
na dnešnom hornom konci Ražnian. Okrem sídla malého dreveného 
hrádku postavili  na najvyššom bode kopca aj  prvý drevený kostol, 
ktorý bol zasvätený sv. Demetrovi.  

Odkiaľ prišli kráľovskí hájnici lesov?

 Podľa historikov boli kráľovskí hájnici lesov maďarsky 
hovoriace obyvateľstvo, ktoré prišlo z južných častí krajiny. Môžeme 
sa domnievať, že to boli bývalí vojaci, ktorí strážili dôležité cesty, 
hrady, brody, alebo iné strategické miesta v južnej časti nášho 
komitátu. Po zmenách v rozdelení územia medzi Jágerskú a 
Ostrihomskú diecézu, kde vzniká rozdelenie nášho kraja pri obci 
Červenica na severnú časť, ktorá stále patrí pod Ostrihom a južnú 
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časť, ktorá je pričlenená k Jágru. Práve v tomto období prichádzajú 
do nášho kraja vojaci, ktorí ho osídľujú  na strategických miestach.

Patrocínium svätého Demetra

 V obrázkoch z Nitrianského kniežatstva sme hovorili, že 
patrocínium sv. Demetra je starobylé patrocínium z čias Veľkej 
Moravy  a že úctu k sv. Demetrovi do našej krajiny priniesli sv. 
Cyril a sv. Metod. Patrocínium sa mohlo dostať do našej obce už 
pred príchodom kráľovských hájnikov lesov prostredníctvom 
benediktínskych mníchov z blízkej Spišskej kapituly, kde mali 
benediktíni svoj kláštor.
 Druhou a myslím, že pravdepodobnejšou možnosťou je, že 
patrocínium k nám priniesli práve kráľovskí hájnici lesov. 
 Sv. Demeter bol v 12. storočí patrónom vojakov, patrónom 
obchodníkov, patrónom ľudí, ktorí boli na cestách a neustále sa 
pohybovali vonku. 
 Pre službu, ktorú vykonávali kráľovskí hájnici lesov, to bol 
ideálny patrón.
 V južnej časti veľkého komitátu Novum Castrum aj dnes 
existujú dediny, ktoré si udržali východnú liturgiu a práve z týchto 
oblastí mohli prísť kráľovskí hájnici lesov vychovaní vo východnej 
liturgii a s tradíciou úcty k sv. Demetrovi. Zaujímavosťou týchto 
dnešných gréckokatolíckych veriacich slovenského a maďarského 
pôvodu z  južných častí východného Slovenska a severovýchodného 
Maďarska je, že nikdy nevstupovali do Únie s katolíckou cirkvou 
tak, ako to poznáme u gréckokatolíkov rusínskeho pôvodu. Hovoria 
o kontinuite uplatňovania východného obradu v rámci katolíckej 
cirkvi od čias Cyrila a Metoda. 
 Môžeme sa oprávnene domnievať, že kráľovskí hájnici lesov 
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prišli do nášho kraja s tradíciou východného obradu, z ktorého nám 
zostala  pamiatka na patrocínium sv. Demetra. 
 Pre maďarských historikov je záhada, prečo sa Maďari 
severovýchodného Maďarska aj dnes hlásia k svojmu východnému 
obradu v rámci gréckokatolíckej cirkvi.  Pre slovenských historikov 
to však nie je žiadna záhada, pretože sa jedná o pôvodné slovenské 
obyvateľstvo, ktoré žilo na tomto území už v časoch pôsobenia 
svätých bratov Cyrila a Metoda a zachovali si svoju východnú 
liturgiu napriek tomu, že už slovenský jazyk nepoužívali a boli úplne 
pomaďarčení.  
 Pravdepodobne to platí  aj pre našich predkov – kráľovských 
hájnikov lesov, ktorí prišli  v 12. storočí z južných častí komitátu  ako 
potomkovia pôvodného slovenského obyvateľstva, ktoré v rámci 
svojej služby kráľovi už začalo používať maďarčinu, ale zachovalo si 
svoju pôvodnú východnú liturgiu. Kráľovskí hájnici lesov, ktorí prišli 
v 12. storočí do Ňašan, pravdepodobne neboli pôvodní Maďari, ale 
skôr pomaďarčení Sloveni, ktorí vykonávali svoju vojenskú službu v 
Potisí možno už od čias kráľa Svätopluka, ktorý  tam poslal vojenské 
posádky moravských vojakov po obsadení Potisia v 9. storočí.

Vybudovanie pevnosti s kostolom nad dedinou Ňašany a vznik 
obce Ardov

 Najdôležitejšou udalosťou v 12. storočí v našej obci je 
vybudovanie malej pevnosti a kostola na dnešnom kostolnom kopci 
nad dedinou Ňašany. Nemáme žiadne historické podklady, aby sme 
vedeli potvrdiť, že pôvodná dolná dedina Ňašany mala svoj vlastný 
kostol. Môžeme sa len domnievať, že niekde v lokalite dnešného 
cintorína mohla byť malá kaplnka. 
 Pri výstavbe kostola na kostolnom kopci sa už však môžeme 
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chytiť ústnej tradície, ktorá hovorí, že prvý kostol v Ražňanoch 
bol postavený v polovici 12. storočia na dnešnom kostolnom 
kopci. Tento kostol bol drevený a bol súčasťou malého hrádku na 
kostolnom kopci, ktorý slúžil ako sídlo kráľovských hájnikov lesov 
a ako ochrana pre všetkých obyvateľov Ardova a Ňašan  v prípade 
napadnutia nepriateľom. 
 Na západ, smerom k dnešným Močidľanom až pod kopec 
„Haluškovec“, kráľovskí hájnici lesov vyrúbali lesy, aby získali 
poľnohospodársku pôdu a založili novú dedinu Ardov.  Názov 
dediny bol odvodený z maďarských slov erdo – les a óv – chrániť. 
Tento názov teda najlepšie vystihuje funkciu, pre ktorú sem hájnici 
prišli. Dedina sa rýchlo rozrástla a už v nasledujúcom storočí bola 
porovnateľná s oveľa staršou dedinou Ňašany. 

Vybudovanie pevnosti na vrchu Várheď a vznik dediny Bodoš

 Niekedy v šesťdesiatych rokoch 20. storočia bol na vrchu  
Várheď  (z maďarského Várhegy – strážny vrch), ktorý sa nachádza 
v katastri susednej obce Uzovský Šalgov, vykonaný archeologický 
výskum, ktorý potvrdil existenciu malej drevenej pevnosti. Tá bola 
počas tatárskeho vpádu zničená a  nebola už obnovená.
 Táto malá pevnosť bola situovaná na severozápadnej 
hranici vytýčenej v 12. storočí  ako hraničné pásmo, za ktorým sa už 
rozprestiera les až po skutočné hranice s Poľským kráľovstvom. Tie 
v tom čase neboli pevne stanovené a les sa bral ako široké pásmo bez 
vplyvu moci obidvoch kráľovstiev. 
 Aj túto malú pevnosť pravdepodobne vybudovali niekedy v 
12. storočí kráľovskí hájnici lesov ako súčasť svojej strážnej služby. 
Na malej rovine, smerom k dnešným Močidľanom, vznikla pod 
pevnosťou Várheď malá dedina s názvom Bodoš. Pravdepodobne 
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ju postihol ten istý osud ako pevnosť Várheď. Po útoku Tatárov bola 
vypálená a už nebola obnovená. 

Legenda o pôvode zvona „umieračika“ na veži Kostola sv. 
Demetra

 V našej tradícii máme legendu, ktorá potvrdzuje existenciu 
dediny Bodoš. Podľa tejto legendy Tatári vypálili dedinu Bodoš a 
ľudia, ktorí sa zachránili, sa už do tejto dediny nevrátili a nechali 
všetko napospas prírode. Po nejakom dlhšom čase, možno prešli 
desaťročia, jeden sedliak, pravdepodobne  z dediny Ardov,  narazil 
pri orbe  na kov a vykopal zvon, ktorý zostal na pohorenisku dediny 
Bodoš.  Tento zvon priniesol nálezca do Ardova a odovzdal ho 
zemepánovi. Odvtedy je tento malý zvon používaný vo veži Kostola 
sv. Demetra. Dnes ho poznáme  ako „umieračik“. Na našom 
umieračiku je nápis v šarišskom nárečí : „Svätá Mária, primluvnico 
hrišnikov oroduj za umierajúcich“, s letopočtom 1209.
 Všetko teda sedí, letopočet je pred tatárskym vpádom a môže 
to teda znamenať,  že na začiatku 13. storočia už dedina Bodoš bola 
taká  veľká, že si dokázala postaviť malý kostolík so zvonicou.  

Obrázok Ražnian v 12. storočí

 Po príchode kráľovských hájnikov do Ražnian sa obraz o 
našej obci radikálne mení. Kráľovskí hájnici vybudovali na dnešnom 
kostolnom kopci  malé opevnené sídlo, ktoré využíva strategickú 
polohu, kde je priama viditeľnosť na Šarišský hrad a môžu si 
odovzdávať signály s vojenskou posádkou Šarišského hradu .Majú 
tiež priamu viditeľnosť na strážcov hraníc v Jakubovanoch . Malé 
opevnené sídlo na kostolnom kopci  bolo pôvodne drevené a až neskôr 
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prebudované na kamennú pevnôstku s  obranným múrom. V strede 
pevnosti postavili drevený kostol zasvätený sv. Demetrovi, ktorý 
bol ich patrónom. V blízkosti tejto pevnosti na jej severozápadnom 
okraji,  smerom k Močidľanom, vzniká nová dedina, ktorej kráľovskí 
hájnici dávajú názov Ardov. 
 Okrem pevnosti v Ražňanoch postavili kráľovskí hájnici tiež 
drevenú pevnosť na vrchu Várheď. Tá bola priamo na pomyselnej 
severo-západnej hranici kráľovstva. Na rovine pod pevnosťou v 
priestore medzi dnešnými Močidľanami a Uzovskými Pekľanami 
v lokalite, ktorú aj dnes voláme Bodoš, vznikla osada s rovnakým 
názvom.
 Na konci dvanásteho storočia tu už boli tri dediny. V dedine 
Ňašany pravdepodobne naďalej pôsobila pôvodná slovenská 
šľachta, v dedine Ardov však pôsobili kráľovskí hájnici, ktorí síce 
neboli šľachticmi, ale boli osobne slobodní a vykonávali svoju službu 
v prospech kráľa.
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Pevnosť Várheď  v 12. storočí - fikcia
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6.

Obrázok z 13. storočia
Prví historicky známi majitelia dediny Ňašany
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 Trináste storočie je charakteristické  tatárskym vpádom 
a zničením celej krajiny. Tatárske pustošenie znamenalo skazu, 
ale po  náhlom odchode votrelcov z krajiny tiež mimoriadne úsilie 
o obnovu krajiny už podľa nových vojenských znalostí. Končí sa 
éra „dreveného“ Uhorska a začínajú  sa stavať moderné kamenné 
pevnosti, ktoré budú lepšie chrániť obyvateľstvo ako dovtedy 
používané drevené hradiská. Na konci storočia sa mení systém 
správy krajiny. Pôvodné komitáty sa menia na stolice a  začína sa 
rozvoj slobodných kráľovských miest. Služobnícky systém zaniká a 
rozvíjajú sa služby cez  remeselnícke dielne v slobodných kráľovských  
mestách. Najvýznamnejšími panovníkmi v tomto storočí boli kráľ 
Belo IV., ktorý vládol v čase tatárskeho vpádu a kráľ Ondrej III., ktorý 
sa snažil o rozvoj slobodných kráľovských miest. S Ondrejom III. 
vymiera arpádovská dynastia a na začiatku 14. storočia nastupuje 
nová. 

Opis politických pomerov v našej oblasti v 13. storočí

 Na začiatku storočia zažíva Uhorsko svoju krízu počas vlády 
Ondreja II., ktorý sa snaží „riešiť“ problémy krajiny rozdávaním 
kráľovského majetku. Tým však oslabuje svoju moc v prospech 
veľmožov.  V krajine vznikla nespokojnosť medzi strednou a nižšou 
šľachtou, ktorú kráľ riešil vydaním zlatej buly v roku 1222. Tá 
zaručovala práva šľachticov a medzi inými aj právo na odpor voči 
kráľovi.  S politikou  Ondreja II. nesúhlasil ani jeho syn Belo IV., 
ktorý sa snažil prinavrátiť kráľovi moc v pôvodnom rozsahu. To 
samozrejme vyvolalo ešte väčší odpor šľachticov.
 V roku 1241 do Uhorska vpadli hordy Mongolov, ktorí 
v bitke na rieke Slaná ľahko zvíťazili nad nesvorným uhorským 
vojskom. Po tejto bitke kráľ zázrakom uniká na požičanom koni z 
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bojiska a krajina ostáva bezbranná a vystavená lúpeniu kočovníkov 
z Ázie. Do dejín sa to zapísalo trochu nesprávne ako Tatársky vpád, 
pretože rozhodujúcou silou boli Mongoli, ktorí si Tatárov len najali 
do boja. Po náhlom odchode Mongolov z Uhorska sa Belo IV. 
pustil do obnovy kráľovstva a nariadil výstavbu už len kamenných 
pevností a opevnení. Uhorsko sa horúčkovite obnovuje z obavy pred 
návratom Tatárov. Syn Belu IV., Štefan V., už nebol tak rozumný 
panovník a zbytočne zaplietol Uhorsko do boja o rakúske krajiny s 
vtedy veľmi silným českým kráľom Přemyslom Otakarom II. Vpád 
českých vojsk na západné Slovensko spôsobil zničenie mnohých 
miest. Pre náš národ bola najväčšia strata vypálenie Nitry, ktorá síce 
odolala Tatárom, ale nie českým vojakom. Na nitrianskom hrade bol 
zničený archív so všetkými vzácnymi dokumentami.
 Po smrti Štefana V. sa kráľom stáva mladý Ladislav IV., 
ktorý nevie zastaviť svojvôľu veľmožov a nevie si poradiť ani s 
divokými Kumánmi, ktorí do krajiny utiekli pred Mongolmi a v 
krajine ohrozujú usadlé obyvateľstvo. Nakoniec sa mladý kráľ s nimi 
dokonca dal do spoločenstva, čo mu bolo aj osudným, pretože ho 
Kumáni v ich tábore zavraždili.
 V roku 1290 sa na trón dostáva Ondrej III., ktorý sa 
snaží pokračovať v politike Belu IV. a usiluje sa obmedzovať moc 
veľmožov. Podporuje vznik slobodných kráľovských miest a snaží sa 
o konsolidáciu hospodárstva.  V roku 1301 kráľ Ondrej III. zomiera 
bez následníka trónu. Dynastia Arpádovcov v Uhorsku končí. 

Tatárska pohroma – koniec starého Uhorska

 Vpád Mongolov do krajiny bolo niečo nevídané, pretože 
obyvateľstvo zažilo vpád nekresťanských vojakov. Tí nerešpektovali 
žiadne pravidlá, ktoré dovtedy boli rešpektované vo vojnách medzi 
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kresťanskými panovníkmi. Mongoli nemilosrdne zabíjali všetkých, 
ktorí im prišli do cesty bez ohľadu na to,  či to boli bezbranní starci, 
ženy alebo deti, ktorí sa schovali v kostoloch. Podpaľovali kostoly a 
pevnosti dobíjali ohňom. Jediné, pred čím mali rešpekt, boli hlboké 
slovenské hory, kde sa báli vstúpiť a kde sa dalo pred nimi uniknúť. 
Po obsadení a vyrabovaní celej krajiny boli Mongoli už pripravení na 
podobný systém výberu dane, aký už roky uplatňovali voči ruským 
kniežatám. Lenže z krajiny náhle odišli bez akéhokoľvek zásahu 
uhorského vojska, ktoré vlastne bolo celé rozprášené a neschopné 
odvety.
 Hovorí sa, že Tatári odišli z krajiny na príhovor Panny 
Márie, ku ktorej sa obyvateľstvo schované v horách úprimne 
modlilo. Po vyslyšaní prosieb, práve na takýchto miestach v horách, 
vznikli pútnické miesta a vznikla tu tradícia každoročných pútí 
na poďakovanie za záchranu. Takýmto najznámejším  pútnickým 
miestom na Slovensku je Mariánska hora v  Levoči.
 Predpokladáme, že Mongoli prenikli aj do nášho kraja a 
pálili všetko, čo im prišlo do cesty. Pravdepodobne vypálili aj obidve 
naše obce Ňašany a Ardov ale tiež, ako sme už spomínali, aj pevnosť 
Várheď a dedinu Bodoš. Po ich odchode naši predkovia obnovili 
dediny Ardov aj Ňašany, ale už neobnovili pevnosť Várheď, ktorá 
už neplnila svoju vojenskú funkciu. Z tých istých dôvod zanikla aj 
osada Bodoš a obyvateľstvo sa stiahlo do obci Ardov alebo Ňašany.

Obnova pevnosti na kostolnom kopci v Ražňanoch

 Po tatárskom vpáde sa na príkaz kráľa Belu IV. začali stavať 
hrady ale aj malé hrádky z kameňa.  Je pravdepodobné, že práve po 
odchode Tatárov si svoje sídlo na kostolnom kopci prebudovali aj 
kráľovskí hájnici lesov ako malú pevnosť s kamenným hradobným  
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múrom, ktorý by lepšie odolal ohňu a lepšie ochránil obyvateľov 
obidvoch obcí v prípade útoku.  Predpokladáme, že práve vtedy 
vznikol kamenný obranný múr, ktorého pozostatky sa našli na 
kostolnom kopci pri rekonštrukcii kostola. 

Legenda o tajnej chodbe z kostolného kopca do údolia Surdok

 Medzi obyvateľmi našej obce koluje legenda o existencii 
tajnej podzemnej chodby z kostolného kopca. 
 Existuje príbeh, ktorý hovorí, že v čase, keď už chodba 
neplnila svoju vojenskú funkciu a využívala sa ako dobrá pivnica, 
páni nezaistili sud s vínom. Ten  sa skotúľal cez chodbu až do potoka 
v Surdoku. Rozbil sa a víno sa vylialo do potoka. To využil jeden zo 
sedliakov,  napil sa poniže z potoka vody, ktorá v tom čase bola samé 
víno a vraj sa z vody v potoku aj opil. 
 Táto úsmevná príhoda nepriamo potvrdzuje existenciu tejto 
tajnej chodby. Môžeme sa domnievať, že jej vyústenie bolo niekde 
v Surdoku v mieste, kde sa nachádza požiarna nádrž. Vchod do 
chodby mohol byť urobený buď z podzemných priestorov kostola, 
alebo z podzemných priestorov dnešnej školy. Presnú lokalizáciu 
nepoznáme, ale je veľmi pravdepodobné, že takúto tajnú chodbu 
kráľovskí hájnici vybudovali ako spôsob posledného úniku pred 
nepriateľom v prípade straty pevnosti.

Legenda  o Sabíne

 Práve s útekom kráľa Belu IV., ktorému po prehratej bitke 
na bojisku pri rieke Slaná požičali koňa dvaja slovenskí šľachtici  
(jeden z nich  potom na bojisku zahynul),  je spojená legenda  
o vzniku názvu mesta Sabinov.
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 Podľa tejto legendy postupoval kráľ od rieky Slaná na 
sever, kde bola šanca, že územia ešte nie sú pod kontrolou Tatárov. 
Postupoval pozdĺž rieky Hornád až sa dostal do údolia rieky Torysy. 
Uchýlil sa na hrade Šariš. Ale keďže videl, že tento hrad je slabý, aby 
odolal Tatárom, rozhodol sa ísť ďalej na sever pozdĺž rieky Torysy. 
Prišiel až do chotára našej obce Ňašany, kde začína kopec Šanec, 
ktorý bráni v postupe po západnom brehu rieky a musí sa prejsť na 
druhú stranu rieky tam, kde je dnes mesto Sabinov. Kráľ nemal na 
výber a pokúsil sa prebrodiť rieku na druhú stranu.
 Rieka Torysa bola v tom čase rozvodnená a veľmi prudká. 
Voda strhla jeho koňa a kráľ sa ocitol vo vode.  Začal sa topiť. 
Podľa tejto legendy sa mladé dievča menom Sabína odvážilo ísť 
mu na pomoc v malej loďke. Kráľa z rieky vytiahla a zachránila mu 
život. Kráľ sa Sabíne odvďačil tým, že dal vybudovať na mieste, 
kde prekračoval rieku Torysa kláštor, okolo ktorého vzniklo nové 
mesto. To  dostalo meno podľa dievčiny, ktorá zachránila kráľa pred 
utopením. Sabína teda dala svoje meno mestu, ktoré sa odvtedy volá 
Sabinov. 

Vznik šarišského komitátu

 Kráľ Bela IV. v rámci modernizácie krajiny vyčlenil z veľkého 
komitátu  Novum Castrum najprv dnešný Abov s komitátnym 
hradom Abaujvár , pod ktorý niekoľko rokov patril aj náš kraj. Ale 
v roku  1245 už existuje samostatný komitát Šariš s komitátnym 
hradom Šariš.  Šariš sa teda stáva samostatnou územnou jednotkou 
s hradom, ktorý začína plniť úlohu strediska moci pre celý kraj – 
Šariš.
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Šariš hrad – stredisko novej moci

 Šarišský hradný kopec lákal vojenských stratégov od 
nepamäti ako veľmi vhodné miesto pre vybudovanie vojenskej 
pevnosti. Pravdepodobne od čias keď boli v našom kraji Rimania, 
slúžil Šarišský hradný vrch na vojenské účely. Buď ako pozorovateľňa, 
komunikačný bod, pevnosť s vojenskou posádkou, alebo aj sídlo 
správcu moci. 
 Archeologické vykopávky na Šarišskom hrade dopadli  
podobne ako na Nitrianskom hrade. Pre zmiešanie vrstiev sa dá 
ťažko archeologický materiál používať na jasné závery. To môže 
znamenať, že osídlenie šarišského hradného kopca od najstarších 
čias až po dnešok bolo podobne ako v Nitre kontinuálne.  Je to len 
domnienka, ale osídlenie tak významného miesta so strategickou 
polohou bolo od najstarších čias. Od roku 1245 už máme aj písomné 
záznamy o existencii hradu Šariš.
 Kráľ vybudoval Šariš nie ako nejaký strážny hrad alebo 
malú pevnôstku,  ale ako strategickú vojenskú kráľovskú pevnosť 
so štrnástimi baštami a vysokým hradobným múrom okolo celého 
temena vrchu, s vnútorným hradom s vodnou priekopou a padacím 
mostom, s 28 metrov vysokou obrannou vežou Donjon v strede 
hradu. Pevnosť Šariš sa tým zaradila medzi päť najvýznamnejších 
pevností Horného Uhorska, ktoré plnili strategickú vojenskú 
obrannú funkciu: Devín, Trenčín, Zvolen (Pustý hrad), Spiš, Šariš. 
Šariš sa stáva sídlom správy najprv komitátu a neskôr Šarišskej 
stolice. Až v modernej dobe sa sídlo úradov presunie do Prešova.

Prvá písomná zmienka o obci Ražňany

 Prvá písomná zmienka o obci znamená najstarší písomný 
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záznam o obci. Neznamená to teda, kedy obec vznikla, len potvrdzuje, 
že existovala už pred touto zmienkou. Ako dlho existovala už sa 
len môžeme domnievať. Počas Tatárskeho vpádu ľahlo popolom 
veľa sídiel a boli zničené aj dovtedy existujúce listiny.  Najstaršia 
listina, v ktorej sa spomínajú obidve naše obce je z roku 1248. Podľa 
historikov však Ardov vznikol  v 12. storočí a Naas pravdepodobne  
na konci 9. alebo v 10. storočí, ale určite najneskôr v 11. storočí.  
 V listine z roku 1248 je spomenutých celkovo 16 obcí, pre 
ktoré je táto listina prvou písomnou zmienkou.  Listina hovorí o 
výmene výnosov z kráľovských majetkov jágerskému biskupovi za 
výnosy z iných majetkov. Všetky spomenuté obce okrem Šarišských 
Michalian podľa tejto listiny patrili kráľovi.
 Obce sú v listine uvedené v poradí podľa ich veľkosti a 
významu. Naše obce Ňašany a Ardov sú uvedené na 6. a 7. mieste. 
To znamená, že obidve obce boli pomerne rozvinuté už v 13. storočí.

Listina o pozdvihnutí kráľovských hájnikov do šľachtického 
stavu

 V roku 1283 kráľ Ladislav IV. vydal listinu o darovaní 
pozemkov Šikoš z chotára obce Ňašany pre Gepuša a Šimona, synov 
Ileméra z Ardova. Zároveň ich povýšil do šľachtického stavu.
 Listina je najstaršou známou listinou, ktorá sa dotýka len 
problémov našich obcí Ňašany a Ardov. Hovorí o tom, že kráľ daroval 
lukratívne pozemky s najúrodnejšou pôdou, ktoré pravdepodobne 
dovtedy spravovali pôvodní zemepáni z obce Ňašany. 
 Tu sa musíme vrátiť o 150 rokov dozadu, keď do dediny 
Ňašany prišli kráľovskí hájnici lesov. Podľa historikov v Ňašanoch, 
ktoré existovali už v 11. a 10. storočí, bola pôvodná slovenská šľachta, 
ktorá plnila úlohu zemepána. Po príchode kráľovských hájnikov 
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lesov a vzniku Ardova vznikol pravdepodobne medzi pôvodnou 
slovenskou šľachtou  a kráľovskými hájnikmi lesov príbuzenský vzťah 
vzájomnými sobášmi medzi obidvoma skupinami. V druhej polovici 
13. storočia, keď sa Uhorsko mení a zaniká aj služobnícky systém, 
musia aj kráľovskí hájnici rozmýšľať o svojej budúcnosti. Práve listina 
z roku 1283 potvrdzuje, že niektorým z hájnikov sa podarilo dostať 
do šľachtického stavu a dostať sa tak na úroveň pôvodnej šľachty z 
Ňašan.  Na konci 13. storočia boli pravdepodobne  vlastníkmi Ňašan 
práve šľachtici, ktorí vznikli spojením pôvodnej šľachty z Ňašan a 
kráľovských hájnikov z Ardova. Tí boli povýšení do šľachtického 
stavu a dostali aj donáciu od kráľa Ladislava IV., spomenutú zem 
Šikoš . Ostatní hájnici v dedine Ardov pravdepodobne naďalej slúžili 
ako jobagióni v  dedine Ardov. 
 Historicky najstarší známi majitelia dediny Ňašany 
svoj pôvod odvodzovali od kráľovských hájnikov lesov, čo bolo 
zvýraznené používaním erbu s vyobrazením  jeleňa prepichnutého 
ražňom a používaním prídomku „de Naas“, po maďarsky „ Nyasi“, 
po slovensky „ z Ňašan“. Títo šľachtici sa dnes chápu ako prví 
vlastníci Ražnian. 

Sabinov – slobodné kráľovské mesto

 V roku 1299 kráľ Ondrej II. udelil  Sabinovu mestské výsady. 
Pre Sabinov to znamená nebývalý rozvoj a prevzatie mnohých 
funkcií, ktoré dovtedy plnili služobnícke obce. Do Sabinova už po 
Tatárskom vpáde prichádzajú hostia z Nemecka, ktorí prinášajú 
nové znalosti a sú príkladom aj pre pôvodných obyvateľov v 
modernom hospodárení, v remeslách ale hlavne v obchode. 
 Vzniká vrstva slobodného obyvateľstva, ktorá podlieha 
priamo kráľovi a je motorom nového rozvoja v Uhorsku. V Šarišskom 
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podolí dostal okrem Sabinova  tie isté výsady aj Veľký Šariš, ale 
nedokázal si ich uchrániť, pretože v jeho bezprostrednej blízkosti 
bolo sídlo celej šarišskej stolice: Šarišský hrad.
 Sabinov sa stal pre našich predkov dôležitým partnerom, bol 
bezprostredným susedom a v živote našich obcí Ňašany a Ardov hral 
dôležitú úlohu.  V roku 1405 sa Sabinov stal slobodným kráľovským 
mestom, čím sa zaradil medzi najdôležitejšie sídla v Uhorsku a 
hral veľmi dôležitú úlohu v medzinárodnom obchode Uhorska, 
ale aj v remeselnej výrobe pre blízke okolie. Stal sa tiež dôležitým 
strediskom kultúry a školstva nielen pre blízke okolie, ale aj pre celé 
Horné Uhorsko. 

Vznik šarišskej stolice – malé šarišské kráľovstvo

 Na prelome 13. a 14. storočia sa šarišský komitát mení 
na šarišskú stolicu.  Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide len o 
zmenu názvu územnej jednotky. Lenže hlavná zmena je v tom, že 
stolica už nie je riadená iba kráľovským úradníkom, ale miestna 
stoličná šľachta si zo svojich radov volí zástupcov, ktorí spravujú 
stolicu. Je to veľká zmena, pretože jednotlivé stolice majú pomerne 
vysoké právomoci a všetky veci si riadia sami bez zásahu kráľa. 
Najdôležitejšia právomoc, ktorá prešla na miestnu šľachtu, je súdna 
právomoc a šľachtici riešia všetky spory len v rámci stolice.  Niektorí 
historici hovoria o „malých kráľovstvách“ v rámci Uhorska. Šľachta 
sa oveľa viac zameriava na svoje záujmy v rámci stolice a celouhorské 
problémy rieši, len keď je donútená kráľom. Každá stolica sa rozvíja 
samostatne a upevňuje si svoju identitu a lokálpatriotizmus  a užíva 
si svoju nezávislosť.  To platí úplne aj o Šarišskej stolici a ešte viac o 
šarišskej šľachte. Tento stav pretrvá počas celej existencie Uhorska 
a až v modernej dobe sa stane prekážkou celoštátnych zásahov 
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viedenského dvora.

Šariština – reč všetkých obyvateľov stolice

 Vznik šarištiny ako súčasného dialektu slovenčiny je zahalený 
rúškom tajomstva, pretože máme pocit, ako keby tu šariština 
bola odjakživa. Svojím bohatstvom reči prevyšuje aj modernú 
slovenčinu. Ak by sme chceli porovnať obidve reči, slovenčina je 
ako mladá, krásna princezná oblečená do prekrásneho slovenského 
kroja. Šariština je ako chlap-figliar v strednom veku, ktorý každého 
zabaví, vo všetkom sa vyzná, jednoducho chlapík, ktorý sa vo svete 
nestratí.  Keď nám naša učiteľka slovenčiny na gymnáziu tvrdila, 
že východniari, ak zvládnu správne prízvuk, majú šancu hovoriť 
dokonalou slovenčinou. Vtedy   som jej veľmi neveril, pretože som 
vnímal veľké rozdiely medzi šarištinou a slovenčinou. Teraz jej však 
musím dať za pravdu, pretože práve z východného Slovenska sú 
výborní moderátori, ktorí dokonale ovládajú slovenčinu. Slovenčinu 
milujeme a radi sa v nej vyjadrujeme, ale ak sa chce Šarišan alebo 
Východniar vyjadriť viac emotívne a šťavnatejšie,  s radosťou sa vráti 
do svojej šarištiny, aby si vychutnal túto „dokonalú“ reč. 
 Už sme si vraveli, že počas existencie Nitrianskeho 
kniežatstva existovala východná hranica na hrebeňoch Slanských 
vrchov , ktorá sa nad Prešovom stáčala viac na východ pozdĺž rieky 
Topľa, kde končila na hrebeňoch Karpát v Duklianskom priesmyku. 
Táto hranica delila nielen kniežatstvá, ale aj Slovenov. Na západ od 
tejto hranice sídlili Nitrianski Sloveni a na východ od tejto hranice 
Potiskí Sloveni. 
 V 12. storočí, keď bolo Nitriansko zrušené, ale možno už aj 
skôr, sa začínajú miešať aj Nitrianskí Sloveni s Potiskými Slovenmi. 
Môžeme len predpokladať, že tak, ako sa nám zachoval rozdiel v reči 
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medzi Moravskými Slovenmi a Nitrianskými Slovenmi, existoval 
podobný rozdiel aj vo vzťahu k Potiským Slovenom.  V 12. storočí 
k nám prichádzajú aj skupiny prevažne maďarsky hovoriacich 
kráľovských jobagionov z juhu a  nesmieme tiež zabúdať, že sever 
šarišskej aj spišskej stolice boli otvorené smerom k Poľsku, kde 
stále existovali kultúrne a obchodné vzťahy medzi Malopoľskom a 
Krakovom na jednej strane a Spišom a Spišskou kapitulou na strane 
druhej.
 Všetky tieto vplyvy a miešania medzi východom a západom 
a medzi juhom a severom na pomerne malom území Spiša, Šariša, 
Zemplína a Abova priniesli verziu slovenčiny, ktorá sa prispôsobila 
všetkým, aby bola dobre zrozumiteľná a použiteľná pre všetkých ľudí, 
či už Slováka, Maďara, ktorý ovláda slovenčinu, alebo aj Poliaka. Na 
konci 13. storočia sa k nim pridali aj Nemci a v 14. storočí aj Rusíni. 
Práve Rusíni nazvali šarištinu „pánskou rečou“, pretože šarišská 
šľachta používala na komunikáciu s obyvateľstvom  šarištinu a 
držala sa jej pevne až do modernej doby. Dokonca sa hovorí, že 
šarištinu „vymysleli“ práve šľachtici a vnútili ju aj jednoduchému 
ľudu a mešťanom.

Obrázok Ražnian v 13. storočí

 Napriek tomu, že krajinu v 13. storočí postihlo veľké nešťastie 
v podobe Tatárskeho vpádu, krajina sa vzmohla a dostala podnet 
na obnovu, ktorá prerástla do veľkého rozvoja a modernizácie v 
nasledujúcom období.  Takáto obnova pravdepodobne postihla aj 
obidve naše dediny. Aj keď kráľovskí hájnici lesov opustili vypálenú 
pevnosť Varheď a neobnovili priľahlú osadu Bodoš, urobili všetko 
preto, aby svoje sídlo v Ardove a Ňašanoch obnovili a pokračovali v 
strážnej službe. Na konci 13. storočia však služobnícka organizácia 
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upadá a králi ju nahrádzajú podporou miest. Ešte stále existuje 
Ardov ako sídlo kráľovských hájnikov lesa a väčšina potomkov 
zostáva v tejto službe. Na konci storočia sa niektorí kráľovskí hájnici 
lesov stáli šľachticami, získali donáciu na pôdu od kráľa a založili 
rod, ktorý používal prídomok  de Nyas (Nyasi, z Ňašan), ktorý sa 
chápe ako prvý historicky doložený vlastník Ražnian. 
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Sídlo kráľovských hájnikov na kostolnom kopci v 13. storočí – fikcia
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7.

Obrázok zo 14.  storočia
Kam sa stratili kráľovskí hájnici lesov?
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 Štrnáste storočie sa začína obrovskou zmenou. Domáca 
kráľovská dynastia Arpádovcov vymrela po meči posledným 
kráľom Ondrejom III. Začína sa boj o uhorský trón a nakoniec 
víťazí Karol Robert z Anjou. S Karolom prichádzajú aj jeho verní zo 
západnej Európy a začína sa éra modernizácie Uhorska vo všetkých 
oblastiach. Kráľ podporuje slobodné kráľovské mestá, zakladá bane 
na drahé kovy, konsoliduje výber daní a upevňuje menu. 
 Kráľ Karol Róbert presadzuje používanie iba latinského 
obradu napriek tomu, že Uhorsko má stále výnimku od svätého otca z 
Ríma na používanie slovansko- byzantskej liturgie.  Pokračovateľom 
politiky kráľa Karola Róberta je jeho syn Ľudovít. Pre Uhorsko to 
znamená nebývalý rozvoj v trvaní takmer celého 14. storočia.

Opis politických pomerov v našej oblasti v 14. storočí

 Už počas vlády neskúseného kráľa Ladislava IV. na konci 
13. storočia dochádza k oslabovaniu kráľovskej moci v prospech 
najsilnejších veľmožských rodín. Tento trend sa nepodarilo 
zastaviť  ani Ondrejovi III., ktorý vládol ako posledný kráľ z 
arpádovskej dynastie. V roku 1301, keď zomiera, veľmoži si už bez 
zábran počínajú ako nezávislí vládcovia vo svojich doménach. Na 
Slovensku, vtedajšom Hornom Uhorsku, ako najmocnejší veľmož 
v Uhorsku ovláda západné Slovensko Matúš Čák Trenčiansky a 
na východnom Slovensku vládnu Omodejovci.  Po zvolení nového 
kráľa Karola Róberta z Anjou sa začína boj o moc medzi veľmožmi 
a kráľom. Vojenské stretnutie obidvoch skupín je nevyhnutné a 
nakoniec v bitke pri Rozhanovciach v roku 1312 sa rozhodne o 
osude krajiny v prospech kráľa Karola Róberta. Karol  postupne 
upevňuje svoju moc, podporuje slobodné kráľovské mestá, zakladá 
bane, podporuje banské mestá. Do obehu dáva hodnotné zlaté 
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mince, a tým podporuje obchod a rýchly rozvoj hospodárstva 
krajiny. Uhorsko sa viac približuje západnej Európe. Jedným 
z prejavov modernizácie krajiny je aj Karolova prísna podpora 
latinského obradu a potláčanie slovansko- byzantského obradu. S 
Karolom do krajiny prichádzajú veľmoži, ktorí od kráľa dostávajú 
významné posty v krajine a verne slúžia kráľovi v presadzovaní jeho 
cieľov. Takým rodom, ktorý nahradil Omodejovcov na východnom 
Slovensku, boli aj Drugetovci.
 Pokračovateľom politiky kráľa Karola Róberta bol aj jeho 
syn Ľudovít, ktorý vládol dokonca aj v Poľsku a vytvoril tak skutočnú 
veľmoc v strednej Európe.  Po smrti kráľa Ľudovíta po prvýkrát v 
dejinách Uhorska na trón zasadla žena – jeho dcéra Mária. Pre ženu 
to bola veľmi ťažká úloha a na konci 14. storočia sa obdobie prosperity 
končí. Opäť začína boj medzi jednotlivými skupinami veľmožov, 
ktorí sa snažia získať čo najviac vo svoj prospech. Nakoniec sa Mária 
vydá za mladšieho syna českého kráľa Karola IV.  - Žigmunda.   

Bitka pri Rozhanovciach

 Bitka pri Rozhanovciach je historikmi považovaná za 
jednu z najdôležitejších bitiek v dejinách Uhorska. V Anonymovej 
kronike je bitka zobrazená s víťaznými štandardami  arpádovských 
brvien a anjouovských ľalií, reprezentujúcimi  Dolné Uhorsko a 
kráľovskú moc a na zemi ležiacou zlomenou štandardou s trojvrším 
a dvojkrížom, reprezentujúcim hornouhorských veľmožov.  Často 
sa to interpretuje ako posledný pokus Matúša Čáka a Omodejovcov 
o obnovenie Nitrianskeho kniežatstva a obnovenie samostatnosti 
Horného Uhorska. Dokonca na starých mapách sa objavuje v 
tých dobách zaznamenaná „Matúšova zem“ ako samostatná 
krajina, nie ako súčasť Uhorska. Všetky tieto nádeje boli bitkou pri 
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Rozhanovciach definitívne  zlomené a kráľ Karol Róbert obnovil 
jednotu Uhorska a pozdvihol ho na úroveň západoeurópskych 
krajín. Tu musíme povedať, že najväčší rozvoj sa udial práve v 
Hornom Uhorsku, ktoré malo najviac slobodných kráľovských miest 
a v banských mestách, ktoré boli motorom uhorskej ekonomiky a 
zabezpečovali rozvoj pre celé Uhorsko.
 Bitka pri Rozhanovciach sa začala na Šariši, keď kráľ Karol 
Róbert prišiel so svojím vojskom do nášho kraja pod hrad Šariš, 
ktorý vtedy ovládali Omodejovci. Kráľ Karol Róbert vyzval všetkých 
šarišských šľachticov, aby sa pridali na jeho stranu s vyhrážkou, že 
kto sa nepridá, bude v budúcnosti chápaný ako nepriateľ kráľa. Pre 
šarišskú šľachtu to bolo ťažké rozhodnutie, pretože v tej chvíli nebolo 
jasné, kto bude víťazom a kráľ po nich chcel, aby zradili Omodejovcov, 
ktorí mali vytvorené vazalské väzby v celej východnej časti Horného 
Uhorska. Bitka pod hradom Šariš sa nakoniec neuskutočnila, 
pretože kráľ sa rozhodol stiahnuť ku Košiciam, kde  došlo ku stretu 
na rovine pri rieke Torysa v blízkosti dediny Rozhanovce. Od čias 
bitky pri rieke Slaná v roku 1241 nebolo takej krutej bitky.  Výsledok 
bitky predznamenal proces, ktorý kráľ Karol Róbert dôsledne 
uplatňoval a postupne vymieňal neverných šľachticov za svojich 
verných. Namiesto Omodejovcov prišli Drugetovci a postupne 
vymieňal všetkých neverných. To pravdepodobne zasiahlo aj našich 
šľachticov z Ňašan.

Boj medzi Ražňanami a Sabinovom o zeme Šikoš

 V roku 1336 kráľ Karol Róbert vydal listinu, v ktorej dve 
tretiny zeme Šikoš vyčleňuje z chotára obce Ňašany a dáva túto 
zem kráľovskému mestu Sabinov.  Našim zemepánom, ktorí len v 
roku 1283 dostali donáciu na túto zem od kráľa Ladislava IV., nový 



47

kráľ Karol Róbert túto donáciu odoberá a dáva ju „svojmu“ mestu 
Sabinov.
 V našich dedinách Ňašany a Ardov to vyvolalo veľké 
pobúrenie a potomkovia kráľovských hájnikov lesov sa odmietali 
podriadiť rozhodnutiu kráľa. Ničili nové zameranie pozemkov a 
bojovali všemožným spôsobom proti podľa nich nespravodlivému 
rozhodnutiu kráľa. Nič im to nepomohlo a novým vlastníkom 
pozemkov sa stalo mesto Sabinov. 
 O tom, že to bol vážny problém svedčia aj nasledujúce listiny 
z rokov 1347 ,  neskôr ešte z roku 1395 a z roku 1410, ktoré stále 
len potvrdzujú právo Sabinova na uvedené pozemky. Boj o pozemky 
celkovo trval 74 rokov. Dnes tieto pozemky voláme „Mescické“, 
ktoré aj dnes patria do chotára Sabinova, ale vlastníkmi pozemkov sú 
prevažne občania Ražnian, ktorí v priebehu času postupne pozemky 
od Sabinova vykúpili. Pohľad na mapu ražnianskeho chotára nám 
tiež potvrdzuje, že pozemky boli ako keby „vykrojené“ z pôvodného 
chotára obce Ňašany a pričlenené do chotára mesta Sabinov.

Nový majiteľ  a zemepán v Ražňanoch

 Práve listiny, ktoré sa týkajú prevodu zeme Šikoš do 
vlastníctva mesta Sabinov  v 14. storočí, nám poukazujú na to , že 
došlo k zmene vlastníctva obcí Ňašany a Ardov. V listinách z roku 
1336 a 1347 sa ešte spomínajú potomkovia kráľovských hájnikov 
lesov. Ale v  listinách z roku 1395 a 1410 sa už spomínajú ako 
vlastníci obidvoch obcí  Šemšejovci. 
 Do Ražnian sa teda prisťahovala nová šľachtická rodina, 
ktorá bola verná kráľovi Karolovi Róbertovi a kráľ ju odmenil 
vlastníctvom pozemkov v obidvoch obciach. 
 Šlachtický rod Šemšejovcov odvodzuje svoj predikát od obce 
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Šemša pri Košiciach. Najstarším známym predkom rodu je Frank, 
ktorého syn Tomáš ako prvý použil predikát zo Šemše. Bolo to v roku 
1334, kedy sa pravdepodobne stal vlastníkom  jednej časti majetku 
obce Šemša. V nasledujúcich rokoch sa Šemšejovci stali vlastníkmi  
časti majetku aj v našej obci Ňašany. Nevieme presný dátum, ale v 
listinách po roku 1347 sa ako vlastníci obce Ňašany spomínajú už 
Šemšejovci. Postupne sa stali vlastníkmi aj iných obcí na Šariši a v 
Above. Vzostup tohto rodu v 14. storočí bol  pravdepodobne za ich 
zásluhy a podporu kráľa Karola Róberta v bitke pri Rozhanovciach. 
V roku 1396 sa spomína Ján Šemšej, kráľovský pohárnik, čo bola 
významná funkcia na kráľovskom dvore,  ktorý padol v bitke proti 
Turkom. V rokoch 1419 až 1424 bojovali členovia rodiny Šemšej aj v 
križiackych výpravách kráľa Žigmunda do Čiech proti husitom. Boli 
to teda chrabrí vojaci, ktorí vždy stáli verne po boku kráľa a kráľ im 
daroval  ďalšie majetky.
 Pravdepodobne práve Šemšejovci ako prívrženci Kráľa 
Karola Róberta mohli ako noví majitelia obcí Ňašany a Ardov 
presadiť používanie už len latinskej liturgie.  
 V 14. storočí sa po prvýkrát spomína aj farnosť v obci Ňašany. 
Najstarší zápis o vizitácii farnosti je z roku 1334. Hovorí sa v ňom o 
tom, že farnosť je rozvinutá.

Kam sa stratili kráľovskí hájnici lesov?

 Odobratie pozemkov v prospech mesta Sabinov bol 
pravdepodobne len prvý krok kráľa Karola Róberta v procese 
„potrestania“ neverných šarišských šľachticov. Pravdepodobne 
pôvodný šľachtický rod „de Nyas“ , „Nyasi“, „z Ňašan“, nestál 
na strane kráľa a dostal sa do jeho nemilosti. Pravdepodobne mu 
kráľ nechal nejaký malý majetok, ale novým majiteľom väčšiny 
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pozemkov v dedine Ňašany sa stali Šemšejovci. Osud šľachtickej 
rodiny bez majetku je vždy ťažký a  bol to aj osud našich šľachticov. 
Niektorí pravdepodobne odišli do iných oblastí Uhorska a možno 
sa venovali vojenskej službe, iní ostali v obci a ich potomkovia sa 
stali poddanými . Posledným nám známym potomkom šľachticov z 
Ňašan bol biskup Demeter, ktorý žil na rozhraní 15. a 16. storočia.
 Kráľ Karol Róbert úplne zlikvidoval služobnícky systém, 
ktorý v Uhorsku pretrvával od čias Veľkej Moravy. Obyvatelia Ardova 
teda stratili svoje zamestnanie v službe kráľovi. Buď sa z dediny 
Ardov odsťahovali, alebo sa stali poddanými a pracovali na poliach 
ako roľníci. Väčšina zostala v Ardove a Ňašanoch. Potomkovia 
týchto kráľovských hájnikov lesa teda musia byť tu, medzi nami v 
Ražňanoch. Čas však zakryl všetky spomienky na staré časy a dnes 
už nikto nevie povedať, kto sú jeho predkovia. Ale ak si všimneme 
niektoré priezviská používané  v Ražňanoch, tak ich základ nájdeme 
práve v strážnej a vojenskej službe, ktorú kráľovskí hájnici lesov 
museli počas dvoch storočí zvládnuť. Zanechali po sebe hlbokú 
stopu v dejinách obidvoch našich obcí a myslím, že máme byť na 
nich hrdí, že sú našimi predkami.

Obrázok Ražnian v 14. storočí

 Ražňany sa v tomto storočí pretransformovali do podoby  
dvoch poľnohospodárskych obcí, ktoré má na starosti šľachtická 
rodina Šemšejovcov. V Ardove aj v Ňašanoch postupne zaniká 
pôvodne slobodná vrstva kráľovských služobníkov a stávajú sa 
poddanými nových zemepánov Šemšejovcov. Pôvodní šľachtici 
z Ňašan, zbavení majetku, postupne upadajú a miznú z dejín 
našej obce. Nepoznáme ich osudy, ale na konci 15. storočia 
pravdepodobne ešte šľachtický rod z Ňašan existuje, pretože biskup 
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Demeter používa tento prídomok. Neskôr sa však už nestretávame s 
potomkami z tohto rodu a pravdepodobne tento rod vymrel po meči, 
alebo ich potomkovia upadli do poddanstva. Je tiež pravdepodobné, 
že práve príchodom Šemšejovcov sa prestala používať východná 
liturgia a prešlo sa len na západnú latinskú liturgiu. Patrocínium sv. 
Demetra však zostalo do dnešných čias.
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Šarišský hradný vrch v 14. storočí – fikcia
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8.

Obrázok z 15.  storočia
Pocta sv. Demetrovi – nový gotický chrám
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 Pre 15. storočie je charakteristické, že našu krajinu zasiahnu 
husitské výboje a neskôr aj dlhodobé obsadenie skoro celého 
východného Slovenska bratríkmi. Najvýznamnejšími kráľmi v 
15. storočí boli kráľ Žigmund, ktorý začal vládnuť už na konci 14. 
storočia a na začiatku 15. storočia. Druhým významným kráľom bol 
kráľ Matej, ktorý vládol v druhej polovici 15. storočia.   

Opis politických pomerov v našej oblasti v 15. storočí

 Na uhorský trón sa v roku  1387 dostáva, po svadbe s 
dcérou kráľa Ľudovíta  Máriou,  Žigmund Luxemburský, mladší 
syn českého kráľa a rímsko-nemeckého cisára Karola IV.. Žigmund 
bol uhorský kráľ, ktorý sa neskôr stal aj rímsko-nemeckým cisárom 
a politikom európskeho formátu. Jeho zásluhou bol zvolaný 
Kostnický koncil, ktorý na jednej strane vyriešil krízu trojpápežstva, 
ale tiež odsúdil a upálil Jána Husa a odštartoval husitské hnutie, 
ktoré malo vplyv aj na naše územie. Po smrti kráľa Žigmunda v 
roku 1435 sa v Uhorsku rozpútal boj o moc a dcéra kráľa Žigmunda 
Alžbeta povolala do krajiny Jána Jiskru. Ten do svojich služieb najal 
bývalých husitských vojakov, ktorí v krajine zostali a ovládali takmer 
celé Horné Uhorsko. Vojaci, ktorí zostali v Hornom Uhorsku aj po 
skončení služby vo vojsku Jána Jiskru a pokračovali v boji na vlastnú 
päsť, sa medzi sebou oslovovali bratmi, a tak vznikol pre nich názov 
„bratríci“.  Bratríci sa udržali hlavne vo východnej polovici Horného 
Uhorska, kde mali svoje hlavné sídlo na Šarišskom hrade. Bratríci 
ovládali celý kraj a spôsobovali obyvateľom značné príkorie. Takýto 
bezprávny stav trval skoro 20 rokov. Až po zvolení Mateja Huňadyho 
za kráľa bol v krajine nastolený poriadok a bratríci boli z Uhorska 
vytlačení. Kráľ Matej zaviedol dôslednejší výber daní a ako prvý kráľ 
držal svoju vlastnú žoldniersku armádu. Ako jediný z uhorských 
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kráľov sa dostal do ľudovej slovesnosti nielen v slovenskom, ale 
aj v maďarskom národe. Na jeho vládu ľudia dlhé roky spomínali 
ako na vládu spravodlivého kráľa. V roku 1490 kráľ Matej zomiera 
a Uhorsko sa dostáva do svojej poslednej fázy existencie.  Turecké 
nebezpečenstvo je stále silnejšie a žiadny z kráľov nie je schopný 
zmobilizovať všetky prostriedky na záchranu krajiny. V roku 1526, 
po bitke pri Moháči, padol v boji posledný samostatný uhorský kráľ 
Ľudovít II. a začína sa dlhé obdobie tureckých vojen. 

Husiti a bratríci v Šariši 

 Na začiatku 15. storočia, po neúspešných križiackych 
výpravách kráľa Žigmunda do Čiech, sa naopak z Čiech konajú 
koristnícke výpravy husitov do Uhorska.  Prvá výprava husitov v lete 
1432 zasiahla len dnešné západné Slovensko, ale druhá výprava v 
roku 1433 už smerovala na dnešné východné Slovensko. Na jar v 
roku 1433 prišli husiti cez Sliezsko a Oravu na Spiš a cez Kežmarok, 
Spišskú Novú Ves , Sabinov  späť do Kežmarku. Zjavne museli 
husiti prejsť aj cez naše obce niekedy začiatkom apríla 1433. Keď 
bol Ján Jiskra oslovený  kráľovnou Alžbetou, aby hájil jej záujmy,  
povolal do svojho vojska práve husitov a ovládal takmer celé Horné 
Uhorsko od roku 1440 do roku 1452. Po jeho odvolaní sa síce Jiskra 
stiahol, ale nie jeho vojaci, ktorým sa vojenský spôsob života zapáčil 
a pokračovali v boji na vlastnú päsť až do roku 1462. Títo vojaci sa 
volali bratríci a ovládali hlavne Spiš a Šariš. Okrem hradu Šariš 
pôsobili tiež z poľného tábora pri Sabinove, ktorý pravdepodobne 
postavili na kopci južne od mesta, niekde tam, kde je dnes 
Poliklinika. Bratríci si „zarábali“ na živobytie rabovaním a ich pobyt 
bol vnímaný obyvateľmi ako záťaž.   
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Zjednotenie obcí Ňašany a Ardov

 V roku 1427 sa objavujú prvé listiny so zmeneným  názvom 
dolnej obce Naas (Ňašany) na pomaďarčené Nyars (Ňaršany). 
Výslovnosť dolnej obce sa prispôsobila maďarskému jazyku a začal 
sa hľadal aj zmysel názvu obce v blízkom maďarskom slove, a tak 
vznikol názov Nyars (Ňarš), čo v maďarskom jazyku znamená ražeň.  
V roku 1466 sa v listinách prvýkrát objavuje názov zjednotenej obce 
Nyarsardo. To znamená, že sa medzitým obidve obce spojili do 
jednej. Vzhľadom k tomu, že obidve obce od polovice 14. storočia 
patrili pod jediného zemepána – šľachtický rod Šemšejovcov, bolo 
to len logické vyústenie procesu. 

Vypálenie kostola v Sabinove a v Ražňanoch

 V roku 1461 máme záznam v sabinovskej kronike o veľkom 
požiari v meste, pri ktorom bol značne poškodený aj Kostol sv. Ján 
Krstiteľa.
 Po zvolení Mateja Huňadyho za uhorského kráľa  sa Sabinov 
„odvážil“ postaviť  za kráľa a otvorene vystúpil proti bratríkom . 
Bratríci sa mestu pomstili úmyselným zapálením mesta. Podľa 
tradície, aj v Ražňanoch v tom roku bratríci vypálili malú pevnosť 
na kostolnom kopci a zničili aj kostol sv. Demetra. V nasledujúcom 
roku však kráľ Matej tvrdo zakročil proti bratríkom a z Uhorska 
ich vyhnal. Tých, ktorých zajal, dal popraviť.  Dlhá éra husitov a 
bratríkov v Hornom Uhorsku sa skončila a začali pokojné časy za 
vlády kráľa Mateja. To ešte nikto netušil, že to budú na dlhú dobu 
posledné pokojné časy. 
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Demeter Ražniansky

 Demeter de Nyas sa narodil v Ražňanoch niekedy v polovici 
15. storočia. Pravdepodobne v rodine pôvodných vlastníkov dolnej 
obce Ňašany šľachtického rodu Nyasi. Študoval v Taliansku na 
miestnych univerzitách, kde získal aj doktorát. Bol svätiacim 
biskupom a generálnym vikárom ostrihomského arcibiskupa. Bol aj 
ostrihomským kanonikom a nitrianskym archidiakonom.  Po smrti 
arcibiskupa Tomáša Bakoca v roku 1521 spravoval určitý čas  celé 
ostrihomské arcibiskupstvo až do roku 1522, keď bol za arcibiskupa 
zvolený Juraj Satmári. Ako pomocný svätiaci biskup mal titul 
milkovského a neskôr santorinského biskupa. V roku 1513 vysvätil 
za biskupa Štefana Podmanického, ktorý po moháčskej katastrofe 
korunoval dvoch kráľov. Najprv Ferdinanda Habsburského a vzápätí 
Jána Zápoľského.
 V roku 1510 viedol diecéznu synodu na Spišskej Kapitule 
a v roku 1520 diecéznu synódu v Ostrihome. Počas jeho pobytu na 
Spišskej Kapitule sa udiala udalosť, ktorá sa zapísala do dejín. V tom 
čase sa ostrihomský arcibiskup  snažil o obmedzenie samostatnosti 
spišského prepošstva a o priame podriadenie právomoci 
ostrihomského arcibiskupa. Celá procedúra už bola schválená aj 
Sv. Otcom v Ríme. Spišský prepošt Ján Horváth sa však svojich 
práv nevzdal a osobne navštívil Sv. Otca v Ríme, kde mu predložil 
staré listiny potvrdzujúce starobylosť spišského prepošstva a jeho 
právo na samostatnosť. Dosiahol tak revíziu rozhodnutia Sv. Otca. 
Bolo to niečo nevídané a veľmi odvážne. Ján Horváth sa vrátil ako 
víťaz a ostrihomský arcibiskup musel upustiť od svojho zámeru. 
Je pravdepodobné, že za účelom prevzatia kapituly pod priamu 
právomoc Ostrihomu bol náš biskup Demeter vyslaný na Kapitulu, 
aby tam priamo zastupoval záujmy  arcibiskupa.
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 Biskup Demeter podporoval výstavbu nového kostola sv. 
Demetra v Ražňanoch.  Je veľmi pravdepodobné, že počas svojho 
pobytu na Spišskej Kapitule sa tiež osobne zúčastnil vysvätenia 
nového kostola v roku 1510 v Ražňanoch. Zachoval sa list biskupa 
Demetra mestu Prešov z roku 1515, kde žiada mesto o staviteľa Jána 
z Prešova, aby opravil klenbu novopostaveného kostola sv. Demetra 
v Ražňanoch.  Pravdepodobne zomrel v roku 1528. Niektorí autori 
uvádzajú rok 1540. Ako pamiatka na Demetra Ražnianskeho 
je renesančné pastofórium kamenárskeho majstra Vincenta z 
Dubrovníka, ktoré sa chápe ako jeho náhrobný kameň. Demeter 
Ražniansky je autorom rozsiahleho diela Familiár Ostrihomského 
arcibiskupstva, ktorého originál je od roku 1529 v ostrihomskej 
knižnici. Myslím, že ho môžeme považovať aj za nášho najstaršieho 
spisovateľa. V dobe, v ktorej Demeter žil, bol významnou 
osobnosťou Uhorska a právom ho môžeme pokladať za nášho 
najvýznamnejšieho rodáka. Demeter de Nyas bol aj posledný nám 
známy člen rodu, ktorý bol prvým historicky známym vlastníkom 
Ražnian a svoj pôvod odvodzoval od kráľovských hájnikov lesov z 
blízkeho Ardova.

Výstavba nového kostola sv. Demetra

 Už sme spomínali, že v roku 1461 bol vypálený Sabinov a 
zničený farský kostol. Z ústnej tradície vieme, že sa niečo podobné 
udialo aj v našej obci a pôvodný kostol sv. Demetra ľahol popolom. 
Je pravdepodobné, že kostol bol hneď aspoň provizórne opravený, 
aby slúžil ľuďom, ale je tiež pravdepodobné, že naši predkovia 
pociťovali potrebu postaviť si nový väčší kostol. Práve v čase, keď 
zhorel kostol, sa obidve obce spojili a vznikla nová väčšia obec, 
ktorá mohla pomýšľať spoločne na nový kostol s väčšou odvahou. 
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Významné postavenie pri rozhodovaní o stavbe nového kostola mal 
aj náš slávny rodák biskup Demeter, ktorý mal vysoké postavenie v 
Ostrihome ako pravá ruka arcibiskupa. 
 Už sme spomínali, že v 14. storočí vďaka reformám kráľa 
Karola Róberta sa Uhorsko stalo moderným štátom na úrovni 
ostatných západoeurópskych krajín. Uhorsko mocnelo a bohatlo a 
krajina a mestá to chceli dať aj najavo. Bohatstvo, ktoré vzniklo v 
14. storočí, sa stalo základom pre výstavbu množstva sakrálnych, 
ale aj svetských stavieb, ktoré sú dnes cieľom nášho obdivu. Práve 
Východné Slovensko,  hlavne Spiš a Šariš, sa môže  v 15. storočí 
pýšiť nádhernými pamiatkami v neskorogotickom slohu. Mestá 
ako Košice, Prešov, Bardejov, Levoča, Sabinov, Kežmarok, Spišská 
Sobota sa predbiehali, kto si postaví krajší kostol. V druhej polovici 
15. storočia sa  v týchto mestách nachádzali vynikajúci domáci ale 
aj cudzí kamenári, stavitelia, sochári, maliari, ktorí mali dosť práce, 
aby zvládli množstvo objednávok.
 V tejto atmosfére padlo rozhodnutie aj v Ražňanoch, 
pravdepodobne pod silným vplyvom biskupa Demetra, postaviť 
si nový kostol vo veľkorysom štýle, využijúc kontakty ale aj 
finančné prostriedky nášho slávneho rodáka na výstavbu skutočne 
reprezentačného kostola.  Nevieme presne, kedy sa začala výstavba 
kostola. Pravdepodobne niekedy na konci 15. storočia. Kostol bol 
však v roku 1510 pravdepodobne na sviatok sv. Demetra otvorený 
a vzhľadom na dlhodobú prítomnosť  biskupa Demetra na Spišskej 
kapitule v tomto roku pravdepodobne aj ním osobne vysvätený.  
 V roku 1515 sa začali objavovať na klenbe kostola trhliny a 
hrozilo zrútenie celej klenby. Tu opäť zasahuje biskup Demeter. Píše 
list do Prešova, v ktorom žiada o sanáciu klenby od kamenárskeho 
majstra a staviteľa Jána z Prešova. Je pravdepodobné, že kamenári 
z Prešova klenbu opravili niekedy po roku 1515, aby sa zabránilo 
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zrúteniu.
 Posledné stavebné úpravy na kostole boli vykonané v 
roku 1540, kedy sa dostavala renesančná predsieň kostola, bola 
prestavaná kostolná veža a pravdepodobne vtedy bolo vytvorené 
renesančné pastofórium na bočnej stene svätyne ako náhrobný 
kameň a pamiatka na biskupa Demetra. Na pastofórium kamenári 
vytesali nápis v latinčine:
 „Demetrius de Nyas, decretorum doctor eppus 
Sanctuariensis, vicarius ecclesiae Strigoniensis, archidiaconus 
Nitriensis et canonicus Strigoniensis.“
 „Demeter z Ňašan, doktor dekrétov biskup svätiaci, 
vikár ostrihomskej diecézy, arcidiakón nitriansky a kanonik 
ostrihomsky.“ 
 Nad nápisom je umiestnený aj rodový erb biskupa Demetra 
doplnený o biskupskú mitru.
 Pri čítaní nápisu by sa nám mohlo zdať, že kamenári urobili 
chybu v texte a namiesto „de Nyars“ omylom vytesali „de Nyas“. Aj 
sa to v minulosti automaticky prepisovalo v podobe Nyars, pretože 
to bol súčasný názov obce. Po preskúmaní zápisov v Ostrihomskej 
knižnici sa nám však potvrdzuje, že biskup Demeter v 15. storočí 
ešte používal prídomok „de Nyas“ a z toho sa dá odôvodniť  pôvodný 
názov obce ako Našany alebo Ňašany.
 V rodovom erbe biskupa je zobrazený jeleň prepichnutý 
ražňom, symbol pôvodnej služby jeho predkov – kráľovských 
hájnikov lesov v Ardove a Ňašanoch.

Obrázok Ražnian v 15. storočí

 Na začiatku 15. storočia existujú ešte dve samostatné obce, ale 
na jeho konci je už len jedna obec s jedným zemepánom - šľachtickou 
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rodinou Šemšejovcov. Po tristo rokoch prestáva existovať Ardov ako 
samostatná obec. Po zrušení služobníckeho systéme a zániku služby 
kráľovských hájnikov lesov, dochádza k splynutiu obidvoch obcí a 
začína sa používať spoločný názov Nyarsardo. Postupne sa však 
presadzuje slovenský názov Ňaršany a na Ardov sa zabúda. Zostala 
nám pamiatka v názve pozemkov „Ordzovianske zadky“, ktoré 
sa rozprestierajú od bývalého hospodárskeho dvora po futbalové 
ihrisko a boli to pozemky, ktoré patrili do chotára Ardova.
 Na konci storočia sa obec okrášli o našu najvýznamnejšiu 
pamiatku, o kostol sv. Demetra. Kostol v neskorogotickom 
slohu  svojím vzhľadom prevyšuje bežný dedinský kostol. Stal sa 
dominantou a poznávacím znakom Ražnian. 
 Ražňany dali Uhorsku významnú osobnosť – biskupa 
Demetra. Biskup Demeter bol dôležitou osobou v Uhorsku a mal 
veľký vplyv na politiku a dianie v Uhorsku na prelome 15. a 16. 
storočia. Nezabúdal však na svoju rodnú obec Ňašany a na svojich 
rodákov. V kostole sv. Demetra nám zanechal pamiatku, ktorou sa 
môžeme aj po päťsto rokoch chváliť pred celým svetom. 
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Nový kamenný kostol sv. Demetra v roku 1510 - fikcia
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Záver

 Uhorsko bolo našou vlasťou viac ako 400 rokov. Slováci 
spolu s Maďarmi vybudovali štát, ktorý mal svoju silnú pozíciu v 
európskom systéme kráľovstiev a kniežatstiev. Slováci obetovali 
svoju samostatnosť v Nitrianskom kniežatstve v prospech veľkého 
Uhorska, a tým dali najavo, že Uhorsko považujú za svoje. Slovenské 
šľachtické rody bojovali za Uhorsko  a kládli svoje životy ako obetu za 
svoju vlasť. Slovenskí študenti na školách v Uhorsku boli zapisovaní 
v školských knihách, kde sa zapisoval pôvod, ako „synovia vlasti“. 
Je to nádherné vyjadrenie vzťahu Slovákov k Uhorsku a Uhorska k 
Slovákom. Nik nepochyboval, že sme skutoční „synovia vlasti“.
 My, Slováci sme odovzdali  Svätoplukov meč sv. Štefanovi, 
kráľovi, a tým mu zverili moc nad krajinou a zabezpečili pokračovanie 
moravskej kráľovskej tradície. Keď Štefanovi nástupcovia z jeho 
rodu vymreli, boli práve hornouhorské veľmožské rody proti 
nástupu cudzieho rodu na kráľovský trón.  Bitka pri Rozhanovciach 
znamenala síce prehru, ale naďalej sme Uhorsko vnímali ako 
svoju krajinu.  Príchod cudzích kráľov znamenal silnú latinizáciu 
kráľovstva a odstránenie používania východnej liturgie, ktorá sa 
slúžila v staroslovenskom jazyku. Uhorsko sa stáva moderným 
štátom, ale zároveň stráca posledné slovanské znaky. 
 Ražňany v Uhorsku prešli veľkými zmenami. Na začiatku v 
11. storočí existovala len dolná obec Ňašany. Po príchode kráľovských 
hájnikov lesov v 12. storočí sa vybudovala pevnosť na kostolnom 
kopci a v rámci pevnosti aj prvý ešte drevený kostol sv. Demetra. Na 
západ od tejto pevnosti a Ňašan vzniká nová dedina Ardov ako sídlo 
kráľovských hájnikov lesov.  V 13. storočí sa niekoľkým hájnikom 
podarilo získať šľachtické tituly a donáciu zeme v chotári obce 
Ňašany a stali sa prvými historicky známymi majiteľmi obce Ňašany. 
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V 14. storočí však svoje postavenie strácajú a postupne zaniká 
aj služba kráľovských hájnikov lesov z Ardova. Obidve dediny sa 
stávajú rodovým majetkom nových šľachticov – Šemšejovcov. V 15. 
storočí ešte poznáme biskupa Demetra, posledného známeho člena 
rodu „de Nyas“, ktorý sa zaslúžil o výstavbu nového kamenného 
kostola sv. Demetra. Biskup zomrel pravdepodobne len dva roky po 
porážke Uhorska v roku 1526 a ukončil slávnu históriu kráľovských 
hájnikov lesov v Ražňanoch. Naši predkovia – kráľovskí hájnici lesov 
a ich potomkovia, sa zaslúžili o veľký rozvoj našich obcí a právom 
môžeme byť na nich hrdí ako na „synov vlasti“. Pre každého z nás, 
dnešných ražňančanov, je veľká česť, že sme priamymi potomkami 
„synov vlasti“.  
 Uhorsko na konci 15. storočia sa nedokáže účinne brániť 
pred blížiacim sa tureckým nebezpečenstvom. Po nešťastne prehratej 
bitke pri Varne v roku 1444, kde ešte išlo o oslobodenie Balkánu 
spod tureckej okupácie, sa turecké vojská blížia k južným hraniciam 
Uhorska. Posledným kráľom, ktorý dobre vládol v Uhorsku bol kráľ 
Matej. Po jeho smrti v roku 1490 sa na trón dostal kráľ Vladislav 
II., ktorý na všetko odpovedal: dobře a získal si tak prezývku kráľ 
„Dobře“. Nevedel si poradiť s veľmožmi a Uhorsko sa dostávalo do 
krízy. Namiesto výstavby obranných pevností na južných hraniciach 
sa veľmoži venovali rozkrádaniu kráľovského majetku. O slovo sa 
hlásili aj zemania a na sneme v Budíne v roku 1500 sa predstavitelia 
drobnej šľachty – zemania dostali až do kráľovskej rady. Výsledkom 
však nebola spolupráca ale ešte väčšie rozdelenie medzi veľmožmi a 
drobnou šľachtou, s ktorými si nevedel slabý kráľ poradiť. Po smrti 
kráľa Vladislava II. v roku 1516 sa na trón dostal iba desaťročný syn 
Ľudovít II. . Ak k tomu pripočítame povstanie Juraja Dóžu z roku 
1514, Uhorsko sa dostalo do fázy takého mocenského rozkladu, že 
turecký sultán usúdil, že je vhodná chvíľa pripravovať sa na útok voči 
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Uhorsku.  V roku 1526 v bitke pri Moháči turecké vojská porazia 
uhorskú armádu a obsadia takmer celé dolné Uhorsko. Tým ukončia 
dejiny uhorskej samostatnosti. Od tohto roku začína nové obdobie. 
Na uhorský trón sa dostane Ferdinand Habsburský a začlení 
Uhorsko do Habsburskej monarchie len ako jednu z korunných 
krajín. Bol to smutný koniec Uhorska, spoločnej vlasti Slovákov a 
Maďarov.  
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Výstavba kostola sv. Demetra v Ražňanoch

Príbeh spracoval:  Ján Solár
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 Píše sa rok 1500 . V blízkosti kráľovského mesta Budín, 
na Rákošskom poli, sa koná dôležité snemové zasadnutie uhorskej 
šľachty. Kráľ Vladislav II. zvoláva šľachticov do Budína, aby 
spolu prerokovali dôležité štátne záležitosti v čase, keď na južných 
hraniciach Uhorska číha veľký nepriateľ - turecký sultán.  
 Na snem sa vybrali aj šľachtici šarišskej stolice. Prichádzajú 
v hojnom počte aj drobní zemania, aby hájili svoje záujmy proti 
silnej skupine veľmožov, ktorá ovláda krajinu a  vo svojom počínaní 
sa správa bezohľadne. Medzi šarišskými zemanmi sa nachádzajú 
aj dvaja zemania z Ražnian František Šemšej so svojim synom 
Ladislavom.
 Snemové zasadnutie v Budíne a prítomnosť šarišských 
šľachticov v hlavnom meste využil biskup Demeter na pozvanie 
Františka a Ladislava Šemšejovcov na návštevu jeho sídla v 
Ostrihome. Po skončení snemových jednaní v Budíne sa teda 
nevrátili spolu s ostatnými šľachticmi do Šariša, ale presunuli sa do 
blízkeho Ostrihomu na návštevu biskupa Demetra.
 Ostrihom nie je príliš ďaleko od hlavného mesta Budína. 
Stačí sa vybrať proti prúdu Dunaja a po necelom dni na koni sa 
dá dostať do Ostrihomu. Nie je teda potrebné vyhľadať hostinec na 
prenocovanie a stretnutia medzi najvyššími predstaviteľmi svetskej a 
duchovnej moci v Uhorsku sa dajú zorganizovať veľmi rýchlo a ľahko. 
František Šemšej a jeho syn Ladislav sa teda vybrali v jedno ráno 
pozdĺž Dunaja prekrásnou kopcovitou krajinou z Budína míňajúc 
Vyšehrad na strmom kopci, ktorý stráži oblúk Dunaja približne v 
strede medzi Budínom a Ostrihomom. Neskoro popoludni sa pred 
nimi ukázalo ostrihomské arcibiskupské sídlo - hrad na nevysokom 
kopci nad Dunajom. Ešte pred zotmením vstúpili do hradu, aby sa 
ohlásili u svätiaceho biskupa Demetra.
 Biskup Demeter ich privítal vo svojej pracovni na hrade.
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 „Pochválen buď Ježiš Kristus !“ pozdravil sa František. 
 „Až naveky vekov !“ odpovedá biskup Demeter.
 „Vitajte páni bratia, moji rodáci. Som rád, že ste prijali moje 
pozvanie a prišli sem do Ostrihomu.“
  Biskup Demeter podišiel k svojim hosťom, aby ich privítal 
podaním ruky.
 „Je nám veľkou cťou, že Vás môžeme navštíviť tu v starobylom 
Ostrihome,“ odpovedá  František a kráča za biskupom k stolu, kde 
si všetci traja sadnú.
 Miestnosť, v ktorej sa stretnutie odohráva nie je veľká. Je 
to biskupova pracovňa s veľkým písacím stolom, na ktorom boli 
poukladané písomnosti. Za stolom sa nachádzala veľká knihovňa, 
ktorá slúžila biskupovi na štúdium. Na stene oproti bol zavesený 
veľký kríž  a pod ním stôl so štyrmi stoličkami pre prípadných hostí. 
Miestnosť mala dve veľké okná, takže tam bolo vždy dosť svetla na 
písanie a čítanie, čo  bolo pre biskupa tak dôležité.
 František sa posadil k stolu spolu so svojím synom 
Ladislavom, aby si vypočuli, prečo ich biskup Demeter, rodák z  
Ňašan a potomok pôvodných vlastníkov dediny  – rodu Ňášiovcov, 
pozval 
 „Ako sa vám páči Budín a kráľovský hrad ? Určite ste si 
našli čas počas snemovania aj na návštevu nášho hlavného mesta,“  
hovorí biskup Demeter.
 „Mesto je krásne a majestátny hrad na  kopci nad Dunajom 
je skutočne dobrým a vhodným sídlom pre nášho kráľa. Mnohí 
však hovoria, že za čias kráľa Mateja bol ešte krajší a plný ľudí 
rôzneho postavenia a povolania. Myslím si, že naše hlavné mesto 
je najkrajším a najväčším mestom krajiny a náš kráľ má mať k 
dispozícii len to najlepšie, čo naša uhorská krajina vie poskytnúť,“ 
odpovedá František Šemšej.
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 „A čo rokovania počas snemu? Podarilo sa vám dosiahnuť 
to, s čím ste na snem prišli?“
 Pýta sa ich opäť biskup.
 „Viete, otec biskup, že tak ako vy, aj my pochádzame z 
drobných hornouhorských zemanov a len ťažko vieme svojím 
postavením konkurovať magnátskym rodinám, ktoré vládnu našej 
vlasti. Za dôležité však považujeme, že kráľ Vladislav nás drobných 
zemanov povolal do kráľovskej rady, aby aj náš stav bol pri tom, keď sa 
rozhoduje o osude krajiny. Veď sme stále svedkami toho, ako veľmoži 
dávajú prednosť svojim osobným záujmom pred zodpovednosťou za 
osud našej drahej vlasti,“ pokračuje František vo svojich úvahách 
nad výsledkami snemu.
 „Páni bratia!“ začal biskup Demeter novú tému typickým 
oslovením, ktoré medzi sebou používali hornouhorskí šľachtici.
 „Počul som, že ako patróni kostola sa chcete pustiť do 
prestavby kostola. Je to pravda?“ opýtal sa biskup Demeter.
 Odpovedá František Šemšej, súčasný zemepán a patrón 
kostola sv. Demetra : „Dnes tento staručký drevený kostol po tom, 
ako bol bratríkmi vypálený, je v biednom stave a len ťažko môže 
slúžiť potrebám obidvoch našich obcí. Chceli by sme tento drevený 
kostol prestavať tak, aby bol celý z kameňa a aby už nehrozilo, že 
nám zhorí tak ako naposledy pred štyridsiatimi rokmi.“
 Biskup Demeter pokračuje vo svojej myšlienke: „Rod Ňáši, 
z ktorého pochádzam, čaká vymretie po meči a ja som posledným 
mužským potomkom tohto rodu. Moji predkovia pred takmer 
štyristo rokmi postavili kostol svätého Demetra v našej obci a vždy 
sa k svätému Demetrovi modlili ako k svojmu patrónovi. Či to bolo v 
časoch,  keď verne slúžili kráľovi ako jeho kráľovskí hájnici lesov, ale 
aj v časoch, keď kráľ mojich predkov povýšil do šľachtického stavu. 
Preto som vás aj zavolal, aby sme spolu hovorili o stavbe nového 
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kostola. Chcel by som finančne podporiť túto stavbu  a zanechať tak 
pamiatku na náš rod, ktorý stál aj pri zrode tohto kostola. Myslím to 
tak, aby sme nestavali malý kostolík,  ako ho poznáme dnes, ale aby 
prestavba bola vedená veľkoryso a aby sme postavili veľký kamenný 
chrám, ktorý bude dominantou našej obce a bude viditeľný z veľkej 
diaľky. Dnes, keď sa obidve obce  Ňašany aj Ardov spojili do jednej 
obce a majú jedného spoločného zemepána, je čas myslieť na to, 
že časom budeme potrebovať kostol pre viac ľudí a možno by naši 
potomkovia museli kostol tak či tak prestavať. Urobme to teda hneď 
teraz. “
 „Otec Biskup, ale to bude náročné a peňazí nebude dosť na 
takú veľkú stavbu,“ pridáva sa do debaty mladý Ladislav Šemšej.
 „Áno, bude to veľmi náročné, preto som sa chcel s vami 
stretnúť, aby ste prijali moju ponuku na finančnú aj organizačnú 
pomoc pri stavbe nového kostola,“ pokračuje biskup Demeter.
 „Myslíte to tak, že nám pomôžete zaplatiť kamenárskych 
majstrov, ktorí sú veľmi drahí, ale ktorí by nám mohli postaviť kostol 
takej krásy, ako sa práve stavia v susednom Sabinove?“
pýta sa František Šemšej.
 „Presne na to som myslel.“ Odpovedá biskup Demeter.
 „My musíme využiť situáciu, keď sa v mestách na Spiši a 
Šariši stavajú mnohé nové kostoly a kamenárski majstri sú blízko. 
Stačí ich len  osloviť.“
 „Lenže dobrí kamenári sú tak zaneprázdnení, že len ťažko 
ich presvedčíme, aby prišli k nám a stavali nový kostol na dedine, keď 
majú plno práce v mestách,“ oponuje Ladislav.
 „To bude práve moja úloha. Keď sa spolu dohodneme, 
využijem svoje kontakty a hneď zajtra napíšem list do Prešova 
kamenárskemu majstrovi Jánovi, ktorý je považovaný za najlepšieho 
staviteľa v našom kraji,“ odpovedá biskup Demeter.
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 „Len nedávno som sa bol pozrieť v Sabinove, ako napreduje 
oprava kostola. Tak veľký kostol vyžaduje aj veľa ľudí a času. Mám 
pochybnosti, či budeme mať dosť nielen  peňazí, ale aj ľudí a či to 
stihneme postaviť  v krátkom čase,“ mieni Ladislav.
 „Musíme si náklady na stavbu podeliť. Ja si beriem na 
starosť kamenárskych majstrov. Najprv ich musím presvedčiť, aby 
prišli, ale  hlavne aj zaplatiť, aby dielo aj dokončili. Vy si musíte 
zobrať na starosť  všetko ostatné. Zabezpečiť dosť pomocných 
robotníkov z radov svojich poddaných a tiež navozenie dostatočného 
množstva kameňa a dreva na nový kostol. A čo sa času týka, keď sa 
stavba nepreruší pre nedostatok peňazí, myslím, že o desať rokov 
bude kostol hotový,“  vysvetľuje s nadšením biskup . 
 Františkovi Šemšejovi sa myšlienka na stavbu veľkorysého 
chrámu, na aký doteraz nemohli ani pomyslieť, začína páčiť. Ponuka 
biskupa Demetra pomôcť finančne aj organizačne pri stavbe nového 
chrámu je veľkorysá a sám pochopil, že to má byť aj pamiatka na 
biskupa a jeho rod pre budúce generácie. 
 „Otec biskup, je to od vás veľkorysá ponuka  a myslím 
si, že niet čo premýšľať, len ju prijať. Budeme sa snažiť zapojiť do 
takej rozsiahlej práce všetkých obyvateľov obidvoch obcí a budeme 
nápomocní pri všetkých pomocných prácach. Od vás očakávame, 
že budete schopný zaplatiť kamenárskych majstrov. Veríme, že 
nám postavia kostol, ktorý bude svojou veľkosťou a krásou podobný 
kostolom , aké dnes títo kamenári stavajú na Šariši. Sľubujeme vám, 
že vás budeme podporovať pri stavbe chrámu tak, aby sme čo najskôr 
mohli do neho vstúpiť a spolu s vami chváliť Boha za dar, ktorý nám 
dal,“ dodáva František Šemšej.
 „Dobre teda, myslím, že sme dohodnutí. Začneme s majstrom 
Jánom z Prešova pripravovať plány nového kostola tak, aby ste ešte 
v tomto roku dostali podklady na prípravu potrebného materiálu. 
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Idem mu hneď napísať list. Myslím, že nás neodmietne, sme dobrí 
priatelia,“  pokračuje biskup Demeter.
 „Súhlasím so všetkým, čo tu odznelo a dávam vám slovo 
šľachtica, že urobíme všetko pre to, aby sa tento veľkolepý plán 
podarilo naplniť. Budeme čakať na nové plány, aby sme prestavbu 
kostola urobili už podľa novej myšlienky rozšírenia kostola.“ 
Potvrdzuje svojimi slovami František Šemšej.
 „Ďakujem vám páni bratia za vašu návštevu. Bolo veľmi 
dôležité, že ste tu obidvaja a že mám vaše slovo, že sa do toho spolu 
pustíme. Prijmite ešte moje požehnanie. Čaká vás dlhá cesta domov 
a ochrana nášho Pána je vždy potrebná,“ hovorí biskup Demeter,  
požehnáva obidvoch  šarišských zemanov znakom kríža a podáva im 
svoju ruku na rozlúčku.
 „Ďakujeme vám otec biskup. Už teraz sa tešíme na stretnutie 
v našej rodnej obci pri posviacke kostola,“ lúči sa slovami aj 
podaním ruky František aj so synom Ladislavom s otcom biskupom 
Demetrom. 
Cesta domov ubiehala veľmi rýchlo a obidvaja zemania sa vrátili po 
dvoch dňoch do rodnej dediny.
      Stretnutie v Ostrihome zmenilo Františkov úmysel opraviť 
pôvodný kostol a   prinieslo rozhodnutie postaviť v Ražňanoch nový  
veľký kamenný kostol , aby slúžil dlhé roky pre ďalšie generácie.  Tak, 
ako to biskup Demeter sľúbil  Šemšejovcom, napísal list do Prešova a 
zariadil, aby kamenársky majster Ján z Prešova prišiel do Ražnian 
a pripravil nové plány na prestavbu starého kostola na nový veľký 
kamenný kostol.
 Plány na stavbu dostal František Šemšej veľmi skoro a hneď 
zorganizoval stretnutie ražnianskeho farára a správcu jeho majetkov, 
aby sa dohodli na postupe prác, ktoré budú musieť zvládnuť ešte do 
príchodu kamenárskych majstrov na čele s majstrom Jánom.
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 Obidvaja, miestny farár Ján aj  správca Juraj,  prichádzajú 
spolu do skromného kaštieľa Šemšejovcov, sídla ražnianskeho 
zemepána .
 „Vitajte, poďte ďalej, otec vás už čaká!“ 
 Víta obidvoch hostí Ladislav Šemšej.
 „Pochválen buď Pán Ježiš Kristus, veľkomožní páni,“ zdraví 
sa ako prvý správca Juraj. 
 „Až na veky, až na veky!“ Odpovedá František a obidvom 
hosťom podáva ruku a vyzýva ich, aby si sadli k stolu.
 „Naša komorná už pripravila  čaj, aby ste sa trochu 
zahriali,“ pozýva hostí František Šemšej, aby sa ponúkli.
 „Ďakujeme vám pán František. Čo je príčinou, že ste nás 
obidvoch pozvali? Snáď už nemáte nové plány na stavbu kostola?“ 
pýta sa duchovný otec Juraj.
 „Presne tak. Včera som bol v Prešove, kde mi majster Ján 
odovzdal prvé plány na stavbu kostola,“ odpovedá František.
 „Plány na nový kostol vyzerajú veľkolepo. Ten kostol bude 
nádherný.“
 Konštatuje Ladislav Šemšej prichádzajúc k stolu aj s  plánmi.
 „No veď sa sami presvedčte pán farár, kde budete slúžiť sväté 
omše“, pokračuje František a otvára plány, ktoré mu podal syn 
Ladislav.
 „Pozrite sa sem! Toto je budúca svätyňa. Majster Ján ju 
navrhol takú veľkú, že je pomaly väčšia ako náš starý kostol. Hlavná 
loď je tu. Myslím, že do tak veľkého priestoru sa zmestí aj päťsto 
ľudí.“
 „Musím povedať, že je to veľké a že sa nebudeme musieť v 
kostole tlačiť, ako tomu je teraz, keď mnohokrát, hlavne na veľké 
sviatky sa do starého kostolíka  jednoducho nepomestíme a ľudia 
musia stáť von,“ uznanlivo odpovedá duchovný otec Ján.
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 „Pozrite sa na tento pohľad, tu je vidieť výšku kostola. Klenba 
hlavnej lode bude vysoká podľa týchto plánov skoro 12 metrov,“ 
zapája sa do rozhovoru aj Ladislav.
 „Hlavný dôvod, prečo sme sa tu zišli, je pripraviť stavbu tak, 
aby sme ešte teraz na konci jesene pripravili dostatok stavebného 
materiálu a  na jar po Veľkonočných sviatkoch mohli začať stavať,“ 
začína vysvetľovať František.
 „Juro!“ František Šemšej volá svojho správcu.
 Správca Juraj sa zodvihne zo stoličky, aby dobre počul svojho 
Pána.
 „Ty si zoberieš na starosť, aby sa navozilo dostatok kameňa a 
dreva. Zorganizuješ našich sedliakov,  aby každý deň boli k dispozícii 
záprahy a dostatok chlapov na vozenie materiálu. Budeme sa snažiť 
do prvých snehov čo najviac materiálu priviesť sem na kostolný 
kopec,“ pokračuje František.
 „Samozrejme, budeme robiť všetko preto, aby sme to stihli, 
pán veľkomožný. Sedliaci už o tom vedia a pripravujú sa na to, že 
práce toho roku sa neskončia na sviatok nášho patróna sv. Demetra, 
ale že budú pokračovať až do prvých snehov. Kiežby nám náš Pán dal 
dobré počasie, aby sme to stihli. Ľudia si musia ešte nachystať drevo 
na zimu.“
 Konštatuje správca Juraj.
 „Nemusíš sa báť Juro. Ak niekto zo sedliakov si nestihne 
nachystať drevo na zimu len preto, že vozil kameň na nový kostol, 
požičiame mu z nášho dreva. Ale stavba musí byť na jar pripravená,“ 
zdôrazňuje František.
 „Musím Vám pripomenúť, že naša dohoda s biskupom 
Demetrom, pri ktorej som bol aj ja, sa musí splniť. Otec biskup, 
náš rodák, prisľúbil zaplatiť všetky náklady na platy kamenárov. 
Viete dobre, že dobrí kamenárski majstri sú veľmi drahí. Ak chceme 
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mať pekný kostol, musíme mať aj dobrého kamenárskeho majstra. 
Majster Ján z Prešova ním určite je. A ak chceme, aby na jar po 
Veľkej noci prišiel a začal stavať, musíme byť pripravení. Musíme to 
zvládnuť.“ Snaží sa podporiť svojho otca Ladislav Šemšej.
 „Pán farár!“
 Obrátil sa František tentoraz k duchovnému otcovi Jánovi, 
miestnemu farárovi.
 „Chcem vás poprosiť, aby ste pomohli svojimi modlitbami, 
aby sa naša vec podarila,“
pokračuje František.
 „Už sme aj začali veľkomožný pán. Ľudia vedia, že sa bude 
stavať nový kostol a naši veriaci sa vždy pred svätou modlia modlitbu 
k sv. Demetrovi .  Aj som vyzval všetkých veriacich, aby sa snažili 
plniť vaše príkazy čo najlepšie, aby sa všetko stihlo pripraviť. Vieme, 
že to nebude trvať jeden rok, a bez viery a pomoci nášho Pána by 
sme to nezvládli. Pomyslenie, že budeme mať nový kamenný kostol 
však napĺňa všetky moje ovečky silou a odhodlaním vydržať aj tie 
najťažšie práce,“ odpovedá farár Ján.
 „Som rád, že to všetci berú ako najsvätejšiu vec, ktorá bude 
na prvom mieste najbližších možno aj  desať rokov. Obetovať sa 
musíme všetci, len tak budeme vedieť dosiahnuť svoj cieľ. Pusťme sa 
teda do diela každý na svojom mieste ,koľko mu len Pán dá síl.“
Hovorí na záver zemepán František Šemšej.
 „Ďakujeme a buďte s Pánom Bohom, nech nás všetkých 
požehnáva Pán, nech nás dobre vedie.“
 Požehnáva znakom kríža všetkých prítomných farár Ján a 
podáva obidvom Šemšejovcom ruku.
 Lúči sa aj správca Juraj a nasleduje otca Jána. 
 Na jar hneď po Veľkonočných sviatkoch  prišli kamenárski 
majstri aj do Ražnian a začali stavať nový kostol na mieste pôvodne 
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dreveného kostolíka. Stavba si vyžadovala mnoho finančných 
prostriedkov. Tie poskytovali biskup Demeter a František Šemšej, 
ale aj jednoduchí poddaní z obidvoch obcí prispeli nielen svojimi 
peniazmi, ale hlavne pomocnými prácami pri navážaní dostatočného 
množstva kameňa, pri stavbe lešení, ale aj pri samotnej stavbe 
chrámu. Hlavným staviteľom chrámu sa stal kamenársky majster 
Ján z Prešova, ktorý navrhol obidve klenby. Klenbu svätyne aj 
hlavnej lode. Stavba utešene rástla a blížil sa deň, keď bol nový 
kostol hotový a pripravený na slávnostné otvorenie a posvätenie. Pre 
všetkých obyvateľov obce bol biskup Demeter  jediným kandidátom 
na vysvätenie kostola a odslúženie prvej bohoslužby v ňom. 
 Píše sa rok 1510 a biskup Demeter je dlhodobo prítomný 
na Spišskej Kapitule.  Je  preto pre neho a jeho sprievod veľmi ľahké  
splniť  pozvanie patróna kostola Františka Šemšeja a prísť  na 
sviatok sv. Demetra 26. októbra 1510 do Ražnian na slávnostnú 
posviacku nového kostola.    
 Je krásné jesenné ráno. Celá krajina je odetá do zlatého šatu 
jesenných listov a v svetle ranných lúčov sa trbliece táto nádhera, 
ktorá sa za niekoľko dní  pominie. Sviatok sv. Demetra na konci 
októbra je ako keby medzníkom medzi letom a zimou. Medzníkom 
medzi činorodou prácou a časom oddychu. Od nepamäti si naši 
predkovia práve na tento sviatok snažili všetky práce zariadiť tak, 
aby mali všetku úrodu z polí už vo svojich sýpkach a stodolách. 
 Biskup Demeter sa práve  na sviatok sv. Demetra vybral aj so 
svojím sprievodom na cestu z Kapituly do Ňašan, aby navštívil svoju 
rodnú dedinu a posvätil nový kostol sv. Demetra. Cesta nebola dlhá, 
dala sa zvládnuť za niekoľko hodín. No keď chceli prísť do Ňašan 
načas, museli si ráno privstať.
 Cesta ubiehala rýchlo, až sa koč s biskupom ocitol na kopci 
pred Ardovom. Tu  zastali, aby si biskup Demeter mohol pozrieť 
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panorámu obidvoch obcí: Ňašan a Ardova s nádherným kostolom 
medzi obidvomi obcami. Kostol bol na najdôstojnejšom mieste 
na kopci, z ktorého ho bolo možno vidieť zo všetkých strán. Stal sa 
skutočnou dominantou celého údolia. 
 Biskup Demeter bol spokojný a poprosil kočiša, aby popohnal 
kone, aby sa čo najskôr dostal dole do dediny na faru. Tu ho už čakal 
miestny farár Ján a v blízkom kaštieli tiež František Šemšej so synom 
Ladislavom.
 Po príchode na faru ho ako prvý víta farár Ján:
 „Pochválen buď pán Ježiš Kristus!“ nahlas volá Ján a 
zdvorilo sa pred biskupom Demetrom ukloní a prijíma podanú 
ruku, aby mohol pobozkať biskupov prsteň.
 „Vitajte v svojej rodnej obci otec biskup! Sme veľmi poctení 
vašou návštevou a veríme, že sa tu budete cítiť dobre.“
 „Naveky Amen“, odpovedá biskup Demeter.
 „Som veľmi rád, že som opäť doma, tu kde som vyrastal. O to 
väčšiu radosť som mal pred chvíľou, keď som hore na „hure“ mohol 
po prvýkrát vidieť nádherný  nový kostol, ktorý  sa vyníma  nad celou 
dolinou ako biela perla.“
 „Otec biskup,  nech sa páči ešte pred začiatkom slávnosti na 
chvíľu na faru, aby ste si oddýchli a trochu sa občerstvili. Dnu Vás 
už čaká aj pán František so synom Ladislavom, aby vás privítali,“  
srdečne ho pozýva farár Ján.
 Biskup Demeter spolu so svojím pobočníkom kňazom 
Augustínom a miestnym farárom  vstupujú do budovy fary, aby si na 
chvíľu oddýchli a pripravili sa na slávnosť posvätenia nového kostola 
sv. Demetra.
 „ Vitajte otec biskup,“ už z diaľky volá František Šemšej – 
patrón kostola a miestny zemepán. Prichádza k biskupovi a prijíma 
podanú ruku.
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 „Ďakujem vám pán brat!“  „Som šťastný, že som so svojimi 
rodákmi a že môžem aspoň jeden deň stráviť vo svojej rodnej obci. 
Ráno sa budeme musieť vrátiť na Kapitulu, ale teraz sa tešme na 
dnešný deň a dnešnú posviacku kostola.“
 Všetci prítomní: biskup Demeter, František a Ladislav 
Šemšejovci a farár Ján si spolu sadli k stolu, aby si počas krátkeho 
občerstvenia spolu prešli program slávnosti.
 „Tak hovorte, otec Ján, ako bude vyzerať slávnosť? Aké úlohy 
ste nám pridelili?“
 „Ďakujem za slovo otec biskup“ odpovedá farár Ján.
 „Už sme to pred vaším príchodom preberali aj tu s pánom 
Františkom a s pánom Ladislavom. Naša predstava je taká, že ľud 
bude na Vás čakať pred kostolom, pred jeho hlavným vchodom. Ešte 
predtým, keď všetci vstúpime do nového kostola, aby sme v ňom spolu 
slúžili po prvýkrát svätú omšu, sa krátko  prihovoria pán František 
ako patrón kostola a chceli by sme, aby ste sa prihovorili aj vy otec 
biskup ako náš rodák a podporovateľ myšlienky výstavby nového 
kostola.“
 „Dobre, mate aj predstavu, o čom mám hovoriť, alebo to 
nechávate na mňa ?“ pýta sa biskup Demeter.
 „Nechávame to na Vašu plnú vôľu, iste ste už nad tým 
premýšľali a máte pre nás pripravené slová, ktoré nás povzbudia a 
potešia,“ odpovedá farár Ján.
 „Ja vo  svojom príhovore chcem len zdôrazniť aj pred našim 
ľudom, že otcom myšlienky ste boli vy. Vy máte  teda hlavnú zásluhu 
na tom, že sa nám také náročné dielo podarilo a že Ardov a Ňašany 
budú mať taký nádherný kostol.“
  Pridáva sa patrón kostola a zemepán František Šemšej.
 „Po vašich príhovoroch by nám zaspieval miestny zbor  
krátku pieseň na oslavu sv. Demetra a potom by ste otec biskup mohli 
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vykonať posvätenia kostola. Po posvätení kostola by sme slávnostne 
vstúpili všetci do kostola, aby sme v ňom spolu s vami mohli slúžiť po 
prvýkrát svätú omšu,“ pokračuje farár Ján.
 „Myslím, že to máte vymyslené veľmi dobre.“ Poďme sa 
prichystať, aby sme boli načas pred kostolom, aby na nás ľudia 
nečakali.“ Odpovedá biskup Demeter.
 Všetci sa presunuli pred vchod kostola, kde už na nich čakalo 
množstvo jednoduchého ľudu, nielen z Ardova a Ńašan, ale aj z 
blízkeho okolia, aby boli účastní veľkej slávnosti posvätenia kostola 
za účasti biskupa Demetra, miestneho rodáka.
 Ako prvý sa ujal slova František Šemšej miestny zemepán a 
patrón kostola. 
 „Drahý otec biskup, vítam Vás po dlhých rokoch opäť v našej 
otčine, vítam Vás aj vo Vašej rodnej obci. 
 Je to pre nás česť, že ste nás poctili svojou prítomnosťou v 
tento pre nás tak významný deň. 
 Dnes nám posvätíte nový kamenný kostol sv. Demetra, ktorý 
sa stal dominantou obidvoch obcí a svieti do diaľky ako vzácny 
drahokam a už z diaľky nám bude pripomínať, že sa vraciame 
domov, do svojej rodnej obce. 
 Len vďaka vám a vášmu presvedčeniu, že robíme dobrú vec 
pre našich potomkov, máme taký nádherný kostol.
 Spomínam na chvíle, keď sme sa pred rokmi stretli v 
Ostrihome, kde ste ma presviedčali, aby sme boli pri výstavbe nového 
kostola veľkorysí. Vtedy ste nám sľúbili plnú pomoc tak finančnú 
ako aj organizačnú. Dnes tu pred všetkým ľudom chcem povedať, 
že ste svoj sľub dodržali a hlavne vďaka vám sa môžeme tešiť z takej 
nádhernej stavby. V mene nás všetkých, rodákov z Ňašan a Ardova, 
vám z úprimného srdca ďakujem. Úprimné Pán Boh zaplať za vašu 
obetu pre túto vec, ktorá sa už zapísala do histórie našich obcí.“
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 Všetok ľud búrlivo prejavoval svoj súhlas potleskom. 
Atmosféra pred kostolom bola úchvatná, celé priestranstvo bolo 
plné ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na svojho slávneho rodáka, získať 
biskupské požehnanie, ale hlavne vypočuť si jeho slová.
 Biskup Demeter rukou naznačil, že chce prehovoriť a všetci 
stíchli, aby si vypočuli jeho príhovor.
 „Drahí rodáci, páni bratia, bratia a sestry!
 Som veľmi rád, že som opäť s vami, že nám milostivý Pán 
Boh doprial dožiť sa chvíle ako je tá dnešná. Chvíle, keď po prvýkrát 
vstúpime do nového kostola, aby sme v ňom slúžili svätú omšu a boli 
spojení s Ježišom Kristom. 
 Nebolo to ľahké, aby sme dielo, ktoré sme pred rokmi 
začali, dnes aj dokončili. Vďaka vám všetkým, vašej práci, vašim 
modlitbám, ale aj viere, že sa to podarí, sa môžeme tešiť z nového 
kostola, dôstojného Bohostánku.
 Pred rokmi sme spolu s vašim zemepánom a patrónom 
kostola pánom bratom Františkom hľadali cestu, ako zvládnuť takú 
nákladnú stavbu. Našli sme spoločnú reč a symbolicky sme spojili 
naše rody, môj rod Ňášiovcov s rodom pána Františka  Šemšejovcov. 
Ňášiovci ako pôvodný správca Ňašan a Šemšejovci ako súčasní 
správcovia obidvoch obcí: Ňašan aj Ardova. Spojili sme sa, aby 
sme po sebe zanechali pamiatku v podobe tohto krásneho kostola. 
Kostola sv. Demetra. Všetci viete, že ja som posledný mužský potomok 
rodu Ňášiovcov a náš rod po mojej smrti vymrie po meči. Tento kostol 
nech je pamiatkou na náš rod, ktorý viac ako 400 rokov verne slúžil 
uhorským kráľom a stál pri výstavbe prvého ešte dreveného kostola. 
 Ďakujem nášmu patrónovi, sv. Demetrovi, ktorý pri nás stál 
a orodoval, za tento náš úmysel. Ďakujme za jeho ochranu pri stavbe 
tohto chrámu, že nikto z vás nebol pri stavbe zmrzačený. 
 Nech tento kostol, ktorý o chvíľu posvätím, slúži ďalšie 
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storočia, aby naši potomkovia mali dôstojný Bohostánok, kde sa 
budú môcť utiekať k nášmu Pánovi. 
 Chráňte si tento kostol a udržujte ho, aby vám dlho slúžil. 
 Nech nás požehnáva Pán, nech nám da silu ísť ďalej a byť 
stále bližšie k Bohu.“
 Ľudia nadšene tlieskali a tešili sa s úprimnosťou na nový 
kostol. Po slávnostných príhovoroch biskup Demeter ako prvý 
vstúpil do kostola, aby posvätil kostol a spolu so všetkým ľudom slávil 
prvýkrát svätú omšu v novom chráme. 
 Po svätej omši ľudia vychádzali s nadšením z kostola, 
ktorý sa im zdal ako by bol zo sna. Kostol bol veľkoryso navrhnutý 
s vnútorným priestorom, do ktorého sa mohlo zísť skoro päťsto 
ľudí. Biskup Demeter sa na druhý deň ráno vrátil na svoje dočasné 
pôsobisko, na Špišskú Kapitulu. 
 Život išiel ďalej. Radosť z nového kostola však o niekoľko 
rokov narušilo zistenie, že klenbu, ktorú postavil kamenársky 
majster Ján z Prešova narušili praskliny. Hrozilo, že keď sa neurobí 
náprava, celá klenba sa zrúti. Biskup Demeter aj teraz využíva svoju 
autoritu v prospech svojich rodákov a píše naliehavý list do Prešova. 
Žiada kamenárskeho majstra Jána  o nápravu. Tento list z roku 
1515 sa zachoval a je uložený v prešovskom archíve. Na základe tejto 
výzvy kamenári do Ražnian prišli a klenbu opravili.   
 Po smrti biskupa Demetra, v roku 1528, slávny kamenár 
Vincent z Dubrovníka vytvoril na ľavej stene svätyne renesančné 
pastofórium s vytesaným latinským nápisom, ktorý je  „náhrobným 
kameňom“ biskupa v jeho rodnej obci. Na klenbe svätyne je 
umiestnený  erb rodu Ňáši. Obidve pamiatky nám majú pripomínať 
pôvodný rod Ňášiovcov, z ktorého biskup Demeter pochádzal.  
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Pastofórium   – „náhrobný kameň“ biskupa Demetra
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