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Kalvária v Tešedíkove vo víre dejín 

 

     Kalvária ( Príloha č.2) v obci Tešedíkovo je umiestnená v miestnom cintoríne. V blízkosti 

cintorína sa nachádzajú dve významné pamiatky. Oproti cintorínu je pamätník bitky pri 

Tešedíkove z roku 1849 ( Príloha č.3). Pamätník bol postavený v roku 1869.1 Vo vnútri 

cintorína pri hlavnom vchode je pamätník venovaný vojakom z obce, ktorí padli počas druhej 

svetovej vojny ( Príloha č.4), pamätník bol postavený z inicializácie občanov v roku 2005 

a odovzdaný obyvateľom počas  9. obecných osláv v roku 2005. Je to umelecké dielo  p. 

Andreja Csillaga. 

Cintorín je rozčlenený na dve časti, menšia časť je evanjelická a väčšia katolícka. Hlavný 

vchod je pri katolíckej časti.  

Pred vchodom do cintorína stojí Božia muka s obrazom Sedembolestnej Panny Márie ( 

Príloha č.5). Postavená bola v 19. storočí a obnovená v roku 1987. Vo východnej časti 

cintorína bol kríž z červeného mramoru, pripomínajúci pamiatku na sedemčlennú rodinu, 

ktorí zahynuli na cholerovú epidémiu v roku 1866. Kríž v 60. rokoch z cintorína zmizol.2 

Kalvária v obci vznikla za pôsobenia farára Karola Kerna ( 1812- 1872)3.  

Základné informácie nám poskytujú nápisové  pamätné tabule umiestnené na podstavci kríža 

s Ukrižovaným ( Príloha č.6), tabuľa na ústrednej kaplnke a náhrobok Karola Kerna.( Príloha 

č.7), ktorý v priebehu výstavby zomrel. Z nápisov vyplýva, že najskôr bol vybudovaný 

pahorok so súsoším Ukrižovania. Text nápisu uvádza aj hlavných donátorov: „ Jézus Kristus 

keserves/ kínszenvedése emlékezetére/boldogságos Szüz Mária és/ több szentek tiszteletére/ 

csináltattál Kovács Antal/ Ágoston testvérek/ 1869.“ ( Na pamiatku trpkého umučenia Ježiša 

Krista, k úcte blahoslavenej Panny Márie a ďalších svätých dali vyhotoviť bratia Antal, János 

a Ágoston Kovács 1869.)4             

                                                 
1 NOVÁKOVÁ, Veronika- PÁSZTOR, Árpád.ref. 2, s.19. 
2 NOVÁKOVÁ, Veronika- PÁSZTOR, Árpád ref.2, s. 17. 
3 Karol Kern- farár pôsobil v obci nielen ako zástupca dekana, ale aj ako vychovávateľ bol známy. Narodil sa 28. 
septembra 1812v Púchove. Vysviacku mal v Trnave 5. septembra 1835. Do Tešedíkova sa dostal zo Selíc13. júla 
1864. Tu ho vymenovali za arcipresbytera. Zomrel 11. januára 1871.Pochovaný je v obci a hrob má v blízkosti 
Kalvárie. 
4 ČIČO, Martin- KALINOVÁ- Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. ref.12,s.353. 



V súpise pamiatok na Slovensku III. , vydanej v Bratislave 19695,  Kalvária datovaná k roku 

1879. 

Podľa listu zaslaného 26. augusta 1872 pre miestneho farára Alexandra Mahácsa, sa 

dozvedáme však o existencii kaplnky už pred rokom 1879.6 

K vysväteniu Kalvárie a kaplnky došlo v roku 1921, presne kedy k nej došlo nevieme, len je 

pravdepodobné, že začiatkom mája tohto roku. V liste medzi miestnym farárom a farárom 

obce Vlčany dochádza k jednaniu a vyberaniu medzi dátumami 1. máj a 3 máj.  

Je dosť pravdepodobné, že tento neskorý dátum vysvätenia je z dôvodu 1. svetovej vojny, keď 

sa všetky zvony museli použiť na výrobu zbraní, ale aj časté striedanie sa miestnych farárov, 

dôkazom sú nám viaceré mená na úradných listinách.  

Z dobovej literatúry ale aj súčasnej sa dozvedáme, že v roku 1831 zasiahla obyvateľov obce 

cholerová epidémia.7  

Medzi dôkazy o pustošení tejto epidémie patria aj mnohé úmrtné listy ( Príloha č. 8), ktoré 

poukazujú na smrť mnohých mladých ľudí v obci. 

V roku 1866 v obci pustošila cholerová epidémia. Keď epidémia ustúpila, obyvatelia 

Tešedíkova si dali sľub, že každoročne 5. septembra budú držať pôst na pamiatku cholery. 

Tento sľub je dodnes živou tradíciou. 8 

Kalvária bola postavená aj kvôli inicializácie už spomenutého miestneho farára, ale aj 

veriacich Tešedíkovčanov, ktorí sa chceli zbaviť epidémie pomocou vybudovaním kalvárie. 

Veriaci  pomocou kočov a  fúrikov navŕšili pôdu na kopec a tým vytvorili kalváriu. Pôdorys 

Kalvárie je elipsovitý. ( Príloha č.9) Medzitým prosili Pána Boha, aby zastavil epidémiu. 

Nakoniec aj epidémia ustúpila aj Kalvária sa postavila. Všetko bolo nahlásené pápežovi,( 

vtedy mal pontifikát Pius IX). Pápež obdaroval Tešedíkovských veriacich trieskou 

z Ježišovho kríža. V súčasnosti je trieska uložená v miestnom kostole v ako relikvia. Pápežské 

a primášské listy sú uložené v Miestnom archíve v Šali9. Spolu s relikviou katolícka obec 

Tešedíkova získala právo aby sa Kalvária stala pútnickým miestom, a právo pre veriacich, 

ktorí tu pristúpia k svätej spovedi, že získavajú úplné rozhrešenie. Aj najväčší vinníci tu 

                                                 
5 Pozri HARMINC, Ivan- HRAŠKO, Ján- HRAŠKOVÁ, Nora a kol. Súpis pamiatok na Slovensku III. 
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Bratislava: Obzor, 1969.s. 281.    
6 Štátny archív Bratislava, pobočka  Šaľa. FÚ- Tešedíkovo. 1872 Kápolna  ügy 49 A, kartón 5. 
7 Magyarország vármegyéi és városai ( Magyarország monográfiája), Budapest, Apollo irodalmi társoság, cca 
1896. Encyklopédia je uložená v Štátnom archíve Bratislava, pobočka Šaľa. Jej datovanie je len približné, 
pretože chýbajú strany, kde bolo napísané kedy bola kniha vydaná. Má veľkú umeleckú aj historickú hodnotu. 
8 NOVÁKOVÁ, Veronika.- PÁSZTOR, Árpád, ref. 2, s.8. 
9 Štátny archív Bratislava, pobočka  Šaľa., ref.23. A kálvária pápai és prímasi levele. 47 A. kartón 5. 



získavali rozhrešenie. Voľakedy sem pravidelne chodievalo veľmi veľa pútnikov, lenže misie 

tu zakázali v roku 1938. 10 

Podľa viacerých listín, ktoré sa nachádzajú  v Štátnom archíve Bratislava, pobočka v Šali sa 

objavujú púte i v nasledujúcich rokoch. 

K dôkazom o povolení vykonávania omší a pútí obce patria aj listy z roku 1877 a 1878, kde sa 

spomína aj kaplnka v cintoríne.11   

Ako som už spomínala návršie je umelo vytvorené. Sochy nachádzajúce sa na Kalvárii a pri 

nej sú vytvorené z pieskovca. Spolu so skupinou Ukrižovania, pod ktorým po stranách 

nástupného schodiska stoja súsošia sprava  Rozlúčky Krista s Máriou ( Príloha č.10) a a zľava 

Kristus na  Olivovej hore ( Príloha č.11).  

Skupinu Ukrižovania ( Príloha č.12) na vrchole tvorí trojica kamenných krížov s korpusmi 

Ukrižovaných, medzi ktorými stoja sochy Panny Márie a sv. Jána12. Postavy majú podstavce 

vo forme náznakových kamenných návrší, len kríž s Kristom je umiestnený aj na hranolovom 

postamente, na čele s uvedeným nápisom, pred ktorým  kľačí v melancholickom geste 

zamyslenia Mária Magdaléna. Sochy sú riešené staticky s pokojným výrazom, so splývavo 

modelovanými záhybmi drapérií. 13 

Skoro celý povrch Kalvárie je pokrytý betónom, kde pôvodne boli rôzne porasty rastlín, tieto 

sa žiaľ bez vedomia správcu neznámym činiteľom odstránili v apríli roku 1988.14 

 V súčasnosti je Golgota na nepokrytých miestach s betónom zasadená rôznymi kvetinami 

a zeleňou. Okolo nej rastú borovicové stromy. 

Pod kalváriou na ľavej strane nachádzame Lurdskú jaskyňu ( Príloha č.13). Výjav z Lurdskej 

jaskyne je za sklenenými dverami chránená pred prípadným poškodením. Na stene jaskyne 

nachádzame tabule s nápismi, kde miestny veriaci ďakujú Panne Márie za jej pomoc. Vchod 

do jaskyne je vykachličkovaný a uzatvorený železnou vstupnou bránou. Filagória je zarastená 

brečtanom popínavým (Hedera Helix). Podľa rozprávania starších veriacich obyvateľov sa 

dozvedáme, že v minulosti táto filagória bola drevená. A na ochrannom skle bol namaľovaný 

nápis . Lenže nápis sa nám nezachoval, a okrem spomienok pamätníkov o nej nemáme žiadne 

                                                 
10 Archív miestnej knižnice v obci Tešedíkovo. 
11 Viac pozri: 
Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa. FÚ- Tešedíkovo. Facultások a peredi Kálvária búcsúkra alk. 54 A. 1877, 
kartón 6.  
Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa. FÚ- Tešedíkovo. Facultások a peredi Kálvária búcsúkra 1878, 55 A, 
kartón 6. 
12 V obci je Katolícky kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi.  
13 ČIČO, Martin- KALINOVÁ- Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol.ref.12, s.354. 
14 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, ref.23.1988 Válasz a Kálvária jobb oldali növényzet eltávolítasara 165 
A, kartón 36. 



dôkazy, predpokladá sa, že bol napísaný po latinsky. Každý rok na sviatok všetkých svätých 

tu okoloidúci zapália veľmi veľa sviečok a zastavia sa pomodliť sa. 

Krížová cesta v obci 

 

      Od hlavného vchodu cintorína, pri ceste vedúcej k návršiu kalvárie je z obidvoch strán  

gaštanová aleja spolu s umiestnenými 14 zastaveniami Krížovej cesty  

( štáciami). Zastavenia sú umiestnené smerom od Golgoty ľavej strany smerujúc k hlavnému 

vchodu cintorína a pokračujúc pravou stranou späť ( Príloha č.14). 

V súčasnosti veriaci vykonávajú individuálne modlitby pri kaplnkách.  

K ich vzniku sa datujú roky rovnaké ako vznikla celá kalvária čiže rok 1869.  Tak ako aj 

v súčasnosti sa o jednotlivé zastavenia starali rodiny, ktoré sa zaviazali, že budú prispievať na 

ich pravidelné obnovy a starostlivosť. 

Podľa zmluvy o záväznosti z 18. decembra 1870 sa dočítame, o mená tých ľudí, ktorí sa 

podieľali na výstavbe kaplniek zastavení a zaviazali sa aj finančne starať o tieto pamiatky. 

Zmluvy sú vierohodné a potvrdené i kolkami v cene 19 grajciarov, ďalej tu nachádzame 

pečiatku farnosti obce, podpis zaväzujúcich sa obyvateľov obce a podpis správcu kostola 

v Tešedíkove. Na niektorých zmluvách sa nachádzajú aj podpisy svedkov i miestneho farára, 

v tomto roku tu slúžil Bartoss János.15 

 Zo záväzkov ako sú nazvané (kötelezvény), sa dozvedáme, že podpísaní veriaci, sa zaväzujú, 

že zaplatia 40 forintov, vo väčšine sa jedná o dvojice, ktoré si náklady podelia. Píše sa tu, že 

20 forintov sa odovzdáva na starostlivosť o jednotlivé štácie kalvárie a ďalších 20 forintov sa 

podávajú miestnemu farárovi, a darcovia sa o tieto peniaze budú starať forme nadácie 

a pravidelne budú úroky odovzdávať farárovi. 

 Na odovzdaní sa dohodli, tak, že k nej dôjde pravidelne, každoročne počas prvej adventnej 

nedele. Ďalej sa tu odvolávajú, že ak by náhodou boli vo finančnej núdzi, by mohli investíciu 

využiť aj na vlastné náklady.16 

 Dokumenty sa týkajú skoro všetkých kaplniek, okrem kaplnky zastavenia číslo 2, 9 a 14. 

Okrem nich sa tu nachádza aj spis, v ktorom sa dvaja veriaci obce, menovite Kovács János  

a Laczkó János zaväzujú s rovnakou sumou a podmienkami o starostlivosť 2 sôch 

zobrazujúcich Ježiša Krista.17 

                                                 
15 Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, ref.23.  Tešedíkovo, Kötelezvény,  melyben 40 ft. ajálnak fel 
Kálvária és plébania számára ,47 C4 kartón č.5. 
16 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, ref.32. 
17 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa , ref.32. 



 Meno Jánosa Kovácsa, sa spája aj s nápisom na podstavci Ukrižovania, čo nám dokazuje, že 

jeho donátorská činnosť je potvrdená aj zmluvne, nielen nápisom. 

Čo sa týka prípadnej pôžičky z darovanej sumy, sa na zadnej strane zmluvy nachádzajú 

odkazy, kedy a kto splatil svoju pôžičku. Takto nachádzame dátumy splatenia pôžičiek , 

v januári 1883 pôžička vo výške 20 forintov, 31. 12. 1895, kde išlo o sumu 20 forintov. 18 

 Kaplnky zastavení Krížovej cesty (Príloha č.15) na štvorcovom pôdoryse sú otvorené 

lomeným vstupovým výklenkom. Priečelie flankujú dvojice nárožných piastrov a završuje štít 

po bokoch s dvoma ihlancovitými nadstavcami. Vstupový výklenok uzatvára nízka kovová 

mreža. Výjavy krížovej cesty sú maľované na plechu podľa predlohy J.Führicha19, pričom nie 

je známe ich autorstvo, ani obdobie vzniku.20   

Opisy výjavov sú napísané po maďarsky. Maľby sa mnohými rokmi a počasím dostatočne 

zničili, o ich reštitúciu sa starajú  niektoré veriace rodiny z obce, ktoré svojimi finančnými 

príspevkami prispievajú na ich opravu a údržbu. 

Pri porovnaní obrazov z miestnej krížovej cesty a pôvodnej predlohy sú viditeľné mnohé 

odchýlky. Vo väčšine prípadov ide o inú kompozíciu farieb, ale často krát aj o iný počet osôb 

zobrazených na výjave, ale i iné prostredie  podobné odchýlky. 

Obrazy korešpondujú s obrazmi zastavenia nachádzajúceho sa v miestnom kostole. Výjavy 

a zobrazenia sú rovnaké. 

    Menovite rozličnosti nájdeme na obrazoch takéto: 

1.Zastavenie ( Príloha č.16)- Ježiš je odsúdený na smrť ( Jézus halálra van ítelve)  

Okrem inej farby Ježišovho rúcha sú výjavy dosť podobné. 

 

2.Zastavenie (Príloha č.17) – Ježiš berie kríž na svoje plecia ( Jézus válaira veszi a keresztet) 

Okrem inej kompozícii farieb je maľba vynikajúci obraz podľa predlohy 

 

3. Zastavenie (Príloha č.18)- Ježiš padá prvý raz pod krížom (Jézus elöször leesik a kereszt 

alatt) 

Iná kombinácia farieb  

 

4. Zastavenie- Ježiš sa stretáva so svojou matkou ( Jézus találkozik anyjával) 

                                                 
18 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, ref.32. 
19 Joseph Führich (4.2. 1800 Chrastov- 13.3. 1876 Viedeň)- rytier, maliar. 
Cyklus Krížovej cesty vytvoril v rokoch 1844-1846 vo Viedenskom kostole sv. Jána Nepomuckého. 14. 
rozmerných freskových obrazov je umiestnených pod emporou na vchodovej strane i po bočných stranách lodí .  
20 ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. ref.12, s.353. 



V súčasnosti sa obraz zastavenia maľuje. 

 

5. Zastavenie (Príloha č.19)- Šimon Cyrejský pomáha Ježišovi niesť kríž (Jézusnak Cirenei 

Simon segítségere van) 

Ako skoro na každom obraze je iná kompozícia farieb čo sa týka oblečení postáv. Na 

opisovanej krížovej ceste v tomto zastavení chýbajú 4 postavy. Na pôvodnej maľbe je 

zobrazený rebrík, ktorý však na našom obraze chýba, jedna osoba , ktorá chýba je zobrazená 

v úplnom zákulisí a ďalšie tri sú za Ježišom. Na našej maľbe sú zobrazené prsty na kríži, 

lenže osoba je neviditeľná. Je dosť možné, že sa pri oprave maľby vyskytla chyba. 

 

6. Zastavenie (Príloha č.20)- Veronika podáva Ježišovi ručník ( Veronika kendöjét nyújtja 

Jézusnak) 

Okrem iných farieb sú viditeľné aj iné rozdielne znaky. Na miestnom zastavení sa nám 

pôvodná maľba javí v zrkadlovom obraze. Aj zobrazenie Veroniky je trocha v rozdielnej 

podobe. Na pôvodnej maľbe je zobrazených 6 postáv spolu s Ježišom, kde to na našom obraze 

je ich 9. Na maľbe kde je zobrazený ručník Veroniky, je zobrazený takým spôsobom, že sa na 

nej javí obraz Ježiša Krista. 

 

7. Zastavenie (Príloha č.21)- Ježiš padá druhý raz pod krížom ( Jézus másodszor esik le 

a kereszt alatt) 

Na predlohe je zobrazených 8 postáv, na našom obraze je ich 10. Okrem iného použitia 

kombinácií farieb, sú tu aj úplne rozdielne zobrazenia oblečení, čiže je tu viac vojakov. 

V pozadí stojaci vojaci držia kopije, sú zobrazené 2, kde to na predlohe J. Führicha 

nenachádzame žiadne. Vojak, ktorý stojí za Ježišom a dvíha ho, má na našom obraze vojenské 

oblečenie, akési brnenie, na pôvodnom obraze je jednoducho oblečený, len má na hlave 

prilbu. Rozdielnosť je aj jeho meč zasunutý za opaskom, čo na našom obraze chýba. 

 

8. Zastavenie ( Príloha č.22)- Ježiš napomína plačúce ženy ( Jézus szól a siránkozó 

aszonyokhoz) 

Hlavnou viditeľnou rozdielnosťou sú 3 postavy navyše v pozadí. Okrem iného použitia farieb 

na oblečenie a rúcho, náš neznámy maliar použil aj inú farbu jednej plačúcej ženy, na našom 

obraze je zobrazená blondínka, kde to na pôvodnej predlohe je tmavovláska. 

 



9. Zastavenie ( Príloha č.23)- Ježiš padá tretí raz pod krížom ( Jézus harmadszor esik le 

a kereszt alatt) 

Na našom obraze vidíme mužov, ktorí nesú rebrík čo sa na pôvodnej maľbe nevyskytuje. Aj 

tu vidíme rozdielnosť farieb. 

 

10. Zastavenie (Príloha č.24)- Ježia zobliekajú z rúcha ( Jézusról letépik a ruháit és epével 

itatják) 

Hlavné rozdiely, ktoré sú aj viditeľné sú farby oblečení a Ježišovho rúcha. 

 

11. Zastavenie (Príloha č.25)- Ježiša pribíjajú na kríž ( Jézust keresztre feszítik) 

Toto zobrazenie, má tiež rozdielnosť jedine v použití farieb. I keď je obraz dosť v zlom stave, 

na namaľovanom kameni , ktorý drží muž  je viditeľný nápis JESUS NASARETHUS REX 

JUDAEORU 

 

12. Zastavenie ( Príloha č.26)- Ježiš na kríži zomiera (Jézus meghal a kereszten) 

Veľmi pekná kópia pôvodnej maľby, je veľmi viditeľná je po aktuálnej reštaurácii. Jediná 

odlišnosť je farba puzdra na meč, ktorý ma pripnutý na odeve vojak.  

 

13.Zastavenie (Príloha č.27)- Ježiša snímajú z kríža / Snímanie z kríža, Oplakávanie, Pieta/ ( 

Jézust leveszik a keresztröl) 

Obraz je veľmi v zlom stave, ako som už spomínala, obrazy sú namaľované na plechu. 

Dôsledkom času aj počasia, keďže sú uložené voľne v prírode, podľahli korózii, tým sa 

i kvalita zničila. Nejasnosti, ktoré sú badateľné sú hlavne v použití kombinácii farieb. 

 

14. Zastavenie ( Príloha č.28)- Ježiša ukladajú do hrobu ( Jézus sírba tétele) 

Táto štácia sa javí ako s najväčším množstvom rozdielov. 

Predloha má zobrazených 8 osôb, kde 2 osoby ukladajú Ježiša do hrobu. Hrob je na pravej 

strane obrazu. Ježiša oplakávajú 4 ženy  a Panna Mária. 

Na našom zastavení je na obraze zobrazených 7 osôb, kde sú z toho 4 muži a 2 oplakávajúce 

ženy, z ktorých je jedna Panna Mária. Hrob je na ľavej strane a je zobrazený iba ako jaskyňa, 

kde to na predlohe je aj kamenná hrobka. Na našom obraze je Ježiš zahalený v rúchu. Ďalšie 

rozdielnosti sú použité farby. Tieto rozdiely nie sú znakom nedôkladnej práce pôvodného 

maliara, ale skôr jedinečnosťou obrazov zastavení. Hoci sa pridržiavajú pôvodnej predlohe 

ich jedinečnosť vytvára pre pamiatku v obci zvláštnu  umeleckú hodnotu.  



Ústredná kaplnka  Tešedíkovskej Kalvárie 

 

      Slovo kaplnka by sme mohli charakterizovať ako malú cirkevnú stavbu slúžiacu na 

príležitostné náboženské obrady, prípadne bez liturgického využívania. V dedinách bez 

farskej správy nahrádza kostol. Vnútorné zariadenie kaplnky býva jednoduché, obyčajne 

pozostáva iba z malého oltárika, sochy alebo vyobrazenia svätca, svietnikov, nádoby na kvety 

a zdobenej textílie.21    

Ústredná kaplnka ( Príloha č.29) stojí za Golgotou. Na hlavnom priečelí je situovaný 

murovaný štít. Nad hlavným vchodom je tabuľa ( Príloha č.30) s rokom výstavby kaplnky 

(1869) a obnovená kaplnky (1986). Na vrchole štítu je kovaný kríž.22 

Kaplnka Zmŕtvychvstania Pána je  jednoduchá stavba neogotického23 charakteru s 

polygonálne ukončeným záverom. Čelná fasáda je hladká  , vo vrchole štítu s malou 

rozetou24, bočné sú členené lizénami25 a oblúčikovým vlysom. Interiér je valene zaklenutý, 

presvetlený lomenými oknami s vitrážovou26 výplňou. 27 ( Príloha č.31) 

Vo vnútri presbytérium s polygonálnym uzáverom oddeľuje od lode víťazný oblúk. Korunná 

rímsa je riešená na spôsob oblúčkovitého vlysu. Pôvodné zaradenie kaplnky sa postupne 

zmenilo a rozšírilo.28  

Neogotický oltár ( Príloha č.32) s Božím hrobom s drevenou sochou mŕtveho Kristovho tela ( 

Príloha č.33) dopĺňa architektonický nadstavec s ústrednou sochou Zmŕtvychvstania Krista, 

po bokoch so štyrmi zrejme nepôvodnými plastikami.29 Na oltári je nápis PAX VOBIS! ( 

Mier všetkým!), ( Príloha č.34).V roku 1989 v noci z 21. na 22. februára neznámi páchatelia 

sa vlámali do kaplnky. Odcudzili 5 sôch vyrezaných z dreva a 2 svietniky. Sochy sv. 

Ľudovíta, sv. Gašpara, sv. Barbory a sv. Terézie, boli cca 56 cm vysoké a socha Božského 

Srdca cca 40 cm. Krádež zistil vtedajší správca fary. Tieto informácie sa dozvedáme z listu, 

ktorý správca fary posielal  dňa Krajský úrad pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 

                                                 
21 LISZKA, József. Állítatott keresztínyi buzgásából. Tanulmányok a szlovákiai Kisalföold szakrális 
kisemlékeiröl. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2000.s.20. 
22  NOVÁKOVÁ, Veronika.- PÁSZTOR, Árpád,.ref. 2, s.17. 
23 Neogotika=pseudogotika=novogotika- jedna zo slohových fáz historizmu  najviac charakteristická pre 
19.storočia. Pôvodne vznikla v 18. storočí v strednom Anglicku. Vychádzala z romantického obdivu 
k stredoveku. Ide o snahu oživiť stredoveké formy, v rozdiele ku klasickým štýlom ktorý prevládal v tej dobe. 
24 Rozeta- kruhové okno zdobené kamennou kružbou, časté v stredoveku 
25 Lizéna- vertikálny plochý pás, murovaný alebo vytiahnutý v omietke, ktorý sa člení aj dekoruje stenu, bez 
hlavice a pätky 
26 Vitráž -sklenená plocha zložená z rôznofarebných, výtvarne koncipovaných skiel spájaných pomocou 
olovených pásikov  a slúžiaca na zasklenie okien 
27 ČIČO, Martin- KALINOVÁ- Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol , ref.12, s. 354 
28NOVÁKOVÁ, Veronika.- PÁSZTOR, Árpád .ref. 2, s.17. 
29 ČIČO, Martin- KALINOVÁ- Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol, ref.12,s. 354 



Bratislava, presnejšie do strediska Trnavy. V liste žiadal úrad pamiatkovej starostlivosti 

o zaslanie informácií o akú hodnotu katolícka obec spôsobenou touto krádežou prišla. Ďalšie 

podrobnosti o krádeži ani o jeho vyriešení som nenašla, len list, ktorý zasielal správca fary 

v Tešedíkove do Rímskokatolíckeho farského úradu Ústí nad Orlici, kde sa v tomto období 

stala podobná krádež. Chcela aby obe katolícke obce spolupracovali, aby sa vyriešenie 

prípadu urýchlilo.30 V súčasnosti sú chýbajúce sošky nahradené inými plastikami, napríklad 

sv. Barbora, je  nahradená sv. Ritou.    V interiéri sa nachádzajú ešte  na stenách sochy Sv. 

Rocha (Príloha č.35)  a Panny Márie ( Príloha č.36), pôvodne namiesto sochy Márie, bola 

umiestnená socha sv. Vendelína. K odcudzeniu sochy spolu so 4 svietnikmi však došlo v roku  

2005. Ďalej sú to obrazy 12- ročného Ježiša v chráme ( Príloha č.37), pri oltári Sv. Jozefa, kde 

pravdepodobne bola pôvodne aj menšia socha sv. Jozefa a nájdeme tu obraz Smrti Panny 

Márie na chóre ( Príloha č.38). Na klenbe záveru kaplnky je nástenná maľba s námetom 

Nanebovstúpenia Krista, vo vrchole triumfálneho oblúka Korunovanie Panny Márie 

Najsvätejšou Trojicou a po bokoch sv. Alžbeta a sv. Štefan ( Príloha č.39). Fresky podľa 

podpisu na zadnej strane klenby namaľovali v roku 1939 súrodenci Miškolczioví 

a premaľovali v roku 1986 keď bola celá budova obnovená. Obnovené boli aj v roku 1968 

maliarom Vilmosom Kovátsom.31 

   Na chóre  bolo pôvodne menšie harmónium, ktoré však dlho nefungovalo, neskôr bolo 

nahradené harmóniom ( Príloha č.40), ktoré je umiestnené na ľavej strane v zadnej časti, 

pôvodne patrilo bývalému farárovi Ungerovi Imrichovi. 

Pri vchode do kaplnky, v pravej časti predsiene je za sklom  je plastika Ukrižovania  

( Príloha č.41), ktorý bol pôvodne na stene kaplnky a pôvodne za zasklenou predsieňou bola 

umiestnená socha Panny Márie čiže oltárik Panny Márie, túto sochu umiestnili správcovia na 

miesto ukradnutého sv. Vendelína. Táto socha Panny Márie, bola pôvodne putovnou sochou, 

ktorú mladé dievčatá nosili so sebou na púte do Marianky. Uväzovali na ňu dlhé stužky 

s ktorými ju potom vrátili pri príchode na pôvodne miesto do kaplnky. V minulosti túto 

sklenenú miestnosť používali na odkladanie pohrebných lampášov, v súčasnosti ich odkladajú 

do domu smútku. 

Ako som už spomenula pôvodné zariadenie kaplnky sa často menilo. Príčinou boli neraz aj 

vojny, ale aj krádeže.  

                                                 
30 Štátny archív Bratislava, pobočka  Šaľa, ref.23. Kérvényezik a egyházi birtokok jelentését. Betörés a temetö 
kápolnájaba. 166 A, kartón 36. 
31 NOVÁKOVA, Veronika.- PÁSZTOR, Árpád,ref.2, s.17. 



 Nielen vnútorné zariadenie kaplnky sa časom menilo. Podľa archívnych dokumentov 

uložených v Šali sa dozvedáme o podpísaní zmluvy, na základe ktorej malo dosť v roku 1907 

k prestavbe kaplnky, a to na úplne inú podobu dnešnej kaplnky.  

 Podľa zmluvy 3.októbra 1907, ktorá bola uzavretá medzi miestnym farárom Bado Jánosom 

a Komárenským majstrom Boldoghy Gyulom, k prestavbe kaplnky malo dôjsť  v roku 

1907.Presnejšie sa jedná o prístavbu sakristie  a veže. 32 

V súčasnosti má kaplnka úplne iný vzhľad, jej minulosť nám dokazuje len náčrt vyhotovený 

podľa nákresu prestavby33. Spolu so zmluvou je v archíve uložený aj nákres a rozpočet 

prestavby. 

Nákres bol vyhotovený 13.9.1907 a nakreslený je na pergamene.34  

   V rozpočte je presne opísaná cena jednotlivých prác aj materiálov potrebných na vykonanie 

prestavby. Dozvedáme sa z rozpočtu, že sa menili dvere na výstup na chór do kaplnky, 

v súčasnosti dvere ani nie sú.  

Sakristia mala v roku 1907 vykopané základy, takže sa dozvedáme, že predtým nemala 

kaplnka vôbec sakristiu. Sakristia mala rozmery 3,45x6,50 a výšku 3,20. Bola postavená 

z tehál a strechu pokrývali škridle. Dvere do sakristie boli dubové.  

Veža, ktorá bola vtedy vystavaná mala výšku 200 m. Ukončenie veže bola guľa a na úplnom 

vrchu kríž. 35 

Podľa zmluvy celá prestavba mala hodnotu vo výške 6 766 korún 46 halierov.36 

Táto suma je len približná hodnota vyrátaná podľa nákresu a rozpočtu. Nevieme, či 

k prestavbe došlo presne uvedenej verzii, alebo v inakšej, nevieme ani presnú hodnotu, keďže 

jediný dokument dokladajúci túto prestavbu je už spomínaná zmluva spolu s rozpočtom 

a nákresom. 

 Spolu s prestavbou kaplnky sa zmluva týka aj opravy sôch patriacich ku Kalvárii a k 

očisteniu 4 pamätných sôch. K dokončeniu prác malo dôjsť podľa zmluvy najneskôr do 1. 

Júla 1908.37 

Je dosť pravdepodobné, že k prestavbe došlo, dokazuje nám to kresba vytvorená podľa plánu 

prestavby ( Príloha č. 42) a fotografia znázorňujúca cintorín v minulosti ( Príloha č.43). Táto 

fotografia je uložená na obecnom úrade v obci. 

                                                 
32 Štátny archív Bratislava, pobočka  Šaľa, ref.23.  Költség vetés a peredi római katolikus temetöben lévö 
átalakításának tervrajz.84 A, kartón 9. 
33 Je uložený spolu s dokumentom( zmluvou) o prestavbe v Archíve v Šali.  
34 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, ref . 47. 
35 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, ref. 47. 
36 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, ref. 47. 
37 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, ref. 47. 



V kaplnke nachádzame aj drevené lavice, ktoré boli obnovené v 9O. rokoch 20. storočia. 

Pravdepodobne v tomto období bol interiér kaplnky vykladaný žltohnedými dlaždičkami. 

Najnovšími zmenami, ktorými kaplnka prešla bolo odstránenie betónového výbežku pri 

vchode kaplnky, na ktorý boli umiestnené aj betónové sošky zakončené železným krížom, 

tieto sošky sa nechali na pôvodnom mieste. 

Medzi zmeny vykonané v blízkej minulosti patrí aj obraz Ježiša na stene vedľa oltára sv. 

Jozefa. Na stenu sa vyvesil aj pamätný veniec od družobného mesta TAB38 z Maďarska, ktorý 

na počesť prvých obecných osláv v roku 1997 daroval spolu s vencom a 4 sviečky pre 

kaplnku. 

Kaplnka má aj zvon, zvoniť sa dá z chóru, pravdepodobne k vysväteniu zvonu došlo v roku 

1921 vtedy keď bola aj kaplnka vysvätená. K elektrifikácii kaplnky došlo pravdepodobne ešte 

v povojnovom období. 

Za kaplnkou rastie lipa, ktorá je štátom chránená. 

 

 

 

Funkčná interpretácia Kalvárie 

        

      Všeobecne platí, že sa Kalvárie stavali ako prostriedok šírenia úcty k trpiacemu Ježišovi 

Kristovi. Takéto definovanie sa objavuje napríklad už v zakladacích listinách niektorých 

z nich. ( napríklad v Bratislave, Košiciach). Vznikali ako kolektívne diela, iniciované, 

podporované i realizované spojenými silami kňazov a veriacich rôznych vrstiev i povolaní. 

Kalvárie boli diela pre príležitostné pobožnosti.39 

  Skupina, ktorá sa podieľala na vytváraní Kalvárie sa sústreďovala aj na to, aby sa miesto, 

kde sa vytvorí sakrálna pamiatka, bol čo najkrajšia. Snažili sa k nej vytvoriť i kostol, alebo 

aspoň kaplnku, aby sa pri sviatku povýšenia (14. septembra) mohlo stretnúť čo najviac 

veriacich. Okrem nedeli umučenia, sa stretávali veriaci aj na Veľký piatok, a vlastne celý 

Veľký týždeň. 40      

                                                 
38 Tab-  obec v Maďarsku, nachádza sa v centre vonkajšej časti Somoďskej župy, v obvode Tab. Nachádza južne 
do jazera Balaton, a od Siófoku asi na 25 km.. Mesto sa rozkladá na severo- juho-západný smer. S rozlohou 2586 
ha má 4073 obyvateľov. 
Viac pozri www.tab.hu 
 
39 ČIČO, Martin- KALINOVÁ -Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol , ref.12,s.34. 
40  SZILÁGYI, István. Kálváriák. Építeszeti hagyományok ref.9,s.18. 



 K ďalším slávnostiam patrili titulárne sviatky Kalvárijských kostolov, ktoré mali obvykle 

patrocínium Svätého Kríža. Popri výročných misiách sa v mnohých prípadoch dali za 

obvyklých podmienok získať odpustky. 41 

 V minulosti ako som už spomenula sa Kalvária vyžívala najmä na misie a vykonávali sa aj 

Bohoslužby. V súčasnosti si ich veriaci spomenú aj pri pohľade na  misijný kríž, ktorý je 

uložený v miestnom kostole, sú na ňom zaznamenané niektoré roky konania pútí v obci. ( 

Príloha č.44)   

 Tak ako sa spomína v liste pre farský úrad  v obci z 5. septembra 1934. Bol poslaný 

z Apoštolskej administratívy v Trnave. V liste sa píše, že zo žiadosti, ktorú zaslal farský úrad 

do Trnavy 3. septembra, sa odpovedá kladne a dovoľuje na 16. septembra vykonať 

Bohoslužbu na Kalvárii v Tešedíkove.42 

 Napríklad  list zaslaný na farskú úrad v obci (príloha č.45) hovorí, že sa v septembri 1939 

môže vykonať misiu v obci na Kalvárii. Spolu s právom vykonať misiu, získal miestny farár 

vykonať i náležitú procesiu a možnosť veriacich sa spovedať a získať odpustenie 

i závažnejších hriechov.43 

 K roku 1953 sa objavuje tiež list, ktorý dokazuje, že sa i po roku 1938 vykonávali misie do 

obce, presnejšie, že sa 14, septembra na sviatok Povýšenia môže vykonať misiu do cintorína, 

lenže je to pracovný deň tak sa vykoná v nedeľu 20. septembra 1953. V liste je tiež 

spomenuté, že sa táto tradícia každoročne zadržiava. Procesia išla z kostola do cintorína 

a odtiaľ naspäť. A k náležitej spovedi došlo 19. septembra za pomoci Diakovského 

a Žihareckého farára.44 

 V súčasnosti sa Kalvária využíva na vykonávanie individuálnych modlitieb a pravidelne na 

sviatok Kálvarijských hodov45. Je to veľká46 svätá omša, kde je z ústrednej kaplnky vynesený 

Boží stôl a položený na kopec Kalvárie, kde farár tak ako v kostole vykonáva Bohoslužbu ( 

Príloha č.46). Pre veriacich v prírodnom prostredí okolo Kalvárie sú umiestnené stoličky. 

Pravdepodobne pôvod tejto Bohoslužby odslúženej na Kalvárii súvisí s púťami, ktoré sa v 

minulosti vykonávali v obci. 

                                                 
41 ČIČO, Martin- KALINOVÁ- Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol , ref.12, s.34 
42 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, ref.23, 1934  Szentmise a temetöben engedélyezve - Sacrum sub divo 
111 A, kartón 19. 
43 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, ref.23, 1939 Szentmise a temetöben engedélyezve, 116 A, kartón 20. 
44 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, ref.23.1953 a plébanos jelenti hogy május 3.án Kálvária búcsú lesz 
megtartva, 130 A, kartón 27 
45 “Kalvárijské hody“-Kalvárijská púť je svätá omša vykonávaná v septembri na sviatok Povýšenia v Tešedíkove 
priamo na Kalvárii, na úctu a pamiatku Kalvárii. Je to v tom týždni keď je 14. september.  
46 V obci sú nedeľné Bohoslužby nárečovo sú nazvané ako „veľká omša“- je to omša vykonávaná od 11.00  
a „malá omša“ je od 8.00, alebo v zimnom období v sobotu o 17.00. 



 Kaplnka je pre verejnosť otvorená na oslavy Poníženia, na sviatok všetkých Svätých 

a v letnom období aj cez víkendy. 

Ochrana a starostlivosť o Kalváriu v minulosti a v súčasnosti 

 

      Kalvária spolu so zastaveniami Krížovej cesty a s ústrednou kaplnkou sú spísané v súpise 

pamiatok na Slovensku , vo zväzku III. 

Pamiatky patria pod samosprávu obce, obec sa pravidelne stará o čistotu okolia pamiatok, ale 

aj úpravu a ochranu. 

Okrem obecnej starostlivosti každá pamiatka má svojho poverenca, čiže správcu, ktorý sa 

pravidelne stará o výzor ale aj o ochranu pamiatky. Poverenci sú vlastne iba dobrovoľníci, 

ktorí sa buď pod vplyvom svojich predchodcov podujali na starostlivosť. 

 Jednotlivé zastavenia krížovej cesty sú v kompetencii starostlivosti obyvateľov, ktorí sa 

zaviazali, že sa o pamiatku budú starať. Sú to väčšinou takí ľudia, ktorí majú v blízkosti 

zastavenia pochovaného svojho blízkeho alebo sa to už z generácie na generáciu ponechalo. 

Do ich kompetencie patrí pravidelná úprava, a napríklad práve v súčasnej dobe obnova 

malieb. Obnovu vykonáva p. Priska Hajduková, miestna lajická maliarka, ktorá na žiadosť 

veriacich starajúcich sa o zastavenie požiadajú. Keďže maľby sú namaľované na plechu, je 

ťažké po dlhšej dobe rozoznať pôvodnú farbu, preto ako pomôcku používa maliarka obrazy 

štácií z miestneho cintorína. V kostole sú už úplne korešpondujúce maľby s pôvodnou 

predlohou. 

Pred slávnosťami kalvárie sa kaplnky zastavení upravujú aj zvonka, natierajú sa bielou 

farbou. Tým sú na sviatok čistejšie a krajšie. 

K dôslednej starostlivosti o Kalváriu dochádzalo i v období komunistickej diktatúry, keď sa 

až tak dôraz na kresťanské pamiatky nekládol. 

Podľa listu z 9. júna 1983,  ktorý bol zaslaný pre vtedajšieho správcu Kalvárie ONV Galanta, 

oddelenia kultúry, je oznámené, že došlo k neoprávnenému vyrúbaniu porastu na Kalvárii. 

Týmto listom žiadali o prešetrenie priestupku, nakoľko je pamiatka v súpise pamiatok, 

a žiadali aby bola plocha očistená od pozostatkov bývalých porastov, odstránenie i kríkového 

porastu a na očistenej ploche vysadiť brečtan popínavý.47  

25. apríla 1988 bol zaslaný list pre farský úrad v Tešedíkove, kde objasňuje ONV Galanta, že 

súkromné osoby nemôžu vykonávať žiadne zásahy do terénnych úprav miestneho cintorína. 

                                                 
47 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, ref.23,  1983 A kálváriának jogtalanul kivágot növényzetének ügye., 
160 A, kartón 9 



Keďže Kalvária je ja kultúrna pamiatka, bez súhlasu ONV  Galanta nemôžu ani na jej 

úpravách vykonávať zmeny.48 

V súčasnosti, je starostlivosť skôr iba na dobrovoľníkoch a starších veriacich obyvateľov 

obce. Takto napríklad v tomto roku došlo k obnoveniu a vyhotoveniu alumíniovej odkvapovej 

rúry na kaplnke. Na podnety veriacich obecný úrad ho dal vyhotoviť.  

Podľa môjho názoru by sa mohol dať väčší dôraz na ochranu a starostlivosť, patrí Kalvária 

medzi pozoruhodnosť a poznávací znak obce, ako to zdôrazňuje aj pohľadnica z minulosti, ale 

aj zo súčasnosti. ( Príloha č.47) 

     

                                            Záver 

 

             Každá obec má svoje pozoruhodnosti, svoje jedinečnosti a zaujímavosti. Nie každý  

však pozná minulosť svojej rodnej obce, väčšinou už samotná pamiatka  

pomáha opísať, alebo aspoň naznačiť dejový sled obce. Pamiatka každej obci dodáva 

obyvateľom pocit jedinečnosti a spolupatričnosti. 

     Pôvodné obyvateľstvo Tešedíkova bolo rímsko-katolíckeho vierovyznania. V 16.-

17.storočí mnoho obyvateľstva podľahlo reformácii, no po príchode jezuitov na blízke 

územie, sa väčšina obyvateľstva prinavrátila k pôvodnému vierovyznaniu. V súčasnosti 83,52 

%  tvorí obyvateľstvo rímskokatolíckeho vyznania, 7,55 % sú evanjelického vierovyznania 

a zvyšných 0,05 % tvorí gréckokatolícke obyvateľstvo. Evanjelické obyvateľstvo sa rozšírilo 

najmä v období presunu obyvateľstva. 

      Tešedíkovo ako obec s viacerými kresťanskými pamiatkami nezaostáva za ostatnými 

obcami Slovenska. Kalvária v Tešedíkove bola vybudovaná ešte v 19. storočí, a hoci sme len 

nedávno vstúpili do 21. storočia, rok 1869 patrí do neznámeho 

obdobia. Kalvária spolu s jej ostatnými súčasťami dotvára vzhľad dediny v minulosti. 

      Pri vypracovaní mojej práce som v archívnych dokumentoch väčšinou objavila texty nie 

v slovenskom jazyku, boli väčšinou- tie cirkevného charakteru v jazyku latinskom, a úradné 

listiny a dokumenty v maďarčine. Slovenčina sa objavovala len v listoch zo začiatku, alebo 

stredu 20. storočia. 

                                                 
48 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, ref. 23, 1988 Válasz a kálvária jobb oldali növenyzet eltávolítasara 
165 A, kartón 36 
 



     V práci sa objavujú doteraz ešte na verejnosti neuvedené dokumenty súvisiace s dejinami 

a vývojom cirkevných pamiatok. Farský úrad v obci svoje dokumenty a listiny uchovával do 

roku 2008 na fare v obci, minulý rok sa presunuli dokumenty do archívu v Šali, podstúpili 

dôkladným archívnym výskumom. Čiže pre verejnosť sa sprístupnili iba v blízkej minulosti.  

    Pomocou fotografií som porovnala maľby Krížovej cesty a pôvodnej predlohy malieb od 

maliara Josepha Führicha. 

   Moju prácu by som opísala ako krátky náznak obdobia , keď sa pamiatka postavila 

a priebehu jej života.  

       Po odbornom prepracovaní textu by som odporučila prácu na zverejnenie buď vo forme 

menšej práce, alebo ako výstavy v obci v rámci každoročných obecných osláv.                            

      V práci som využila veľmi veľké množstvo dobových fotografií, ale aj súčasných 

fotografií. Pomocou nich by som chcela pomôcť vykresliť ako sa priebehu ubiehajúceho času 

pamiatky menili. Fotografie vytvorené v súčasnej dobe, sa môžu využiť aj ako ukážka pre 

budúcich návštevníkov obce, aby sa vedeli poinformovať aké pamiatky ich v obci očakávajú. 

    Pomocou rozhovorov s obyvateľmi sa vytvára obraz o Kalvárii ako veľmi významnej 

súčasti života obyvateľov. Jej prírodné prostredie, stromy, kríky a kvety dotvárajú príjemnú 

atmosféru. Práve preto mojou prácou by som chcela upozorniť Tešedíkovčanov aby sme 

spoločnými silami konali vždy tak, aby pamiatky boli vždy príjemným zážitkom a to nielen 

pre obyvateľov obce, ale aj pre cudzích návštevníkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

                    Zoznam použitej literatúry a prameňov 

Archívy: 
 

Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa. FÚ- Tešedíkovo: 

A kálvária pápai és prímasi levele. 47 A. kartón 5. 

A kálváriának jogtalanul kivágot növényzetének ügye 1983, 160 A, kartón 9 

A plébanos jelenti hogy május 3.án Kálvária búcsú lesz megtartva 1953, 130 A, kartón 27 

Facultások a peredi Kálvária búcsúkra alk. 54 A. 1877, kartón 6.  

Facultások a peredi Kálvária búcsúkra 1878, 55 A, kartón 6. 

Kápolna  ügy 1872,49 A, kartón 5. 

Kérvényezik a egyházi birtokok jelentését. Betörés a temetö kápolnájaba. 166 A, kartón 36. 

Költség vetés a peredi római katolikus temetöben lévö átalakításának tervrajz.84 A, kartón 9. 

Kötelezvény,  melyben 40 ft. ajálnak fel Kálvária és plébania számára ,47 C4 kartón 5. 

Magyarország vármegyéi és városai ( Magyarország monográfiája), Budapest, Apollo 

irodalmi társoság, cca 1896.  

Szentmise a temetöben engedélyezve 1939, 116 A, kartón 20. 

Szentmise a temetöben engedélyezve - Sacrum sub divo 1934 , 111 A, kartón 19 

Válasz a kálvária jobb oldali növenyzet eltávolítasara 1988, 165 A, kartón 36 

 

Archív miestnej knižnice v obci Tešedíkovo 

 
Literatúra: 

 

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408  

GERÁT, Ivan. Stredoveké obrazové témy na Slovensku- osoby a príbehy. Bratislava: Veda, 

2001.s.303. 

HARMINC, Ivan- HRAŠKO, Ján- HRAŠKOVÁ, Nora a kol. Súpis pamiatok na Slovensku 

III. Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Bratislava: Obzor, 1969.s. 281. 

HÁJEK, Václav. Architektúra klíč k architektonickým slohům. Praha: Grada, 2000.s.229. 



LISZKA, József. Állítattott keresztínyi buzgóságbul. Tanulmányok a szlovákiai Kisalfold 

szakrális kisemlékeirol. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2000.s.222. 

L. JUHÁSZ, Ilona- LISZKA, József. Jelek a térben. Szakrális kisemlékeink.1. Šamorín: 

Fórum Kissebségkutatón intézet, 2006.s.96. 

LELOVICS, Tihamér. A peredi csata torténete. A zsigárdi csata torténete- a királyrévi csata 

torténete. Nové Zámky: AZ-Print, 1999.s.70 

LUKÁČOVÁ,E.-BAŠO, M.- KRIVOŠOVÁ, J.a kol. Sakrálna architektúra na Slovensku. 

Komárno: KT, 1996.s.210. 

MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI.( Magyarország monográfiája), Budapest, 

Apollo irodalmi társoság, cca 1896 

NOVÁKOVÁ, Veronika- PÁSZTOR, Árpád. Tešedíkovo pozoruhodnosti. Komárno: KT, 

1999.s.24. 

SZILÁGYI, István. Kálváriák. Épitészeti hagyományok. Budapest: Atheaneum, 1980.s.142. 

 

Encyklopédie a slovníky: 

VŠEOBECNÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK A-Z. Bratislava: Cesty, 2005 

VLASTIVEDNÝ SLOVNÍK OBCÍ NA SLOVENSKU. Zv. III. Bratislava: Veda, 1978 

OTTŮV  SLOVNÍK NÁUČNÝ. Enycklopedie obecných vědomostí, 9. díl. Praha: Argo, 

Paseka, 1998. 

 

Internetové a iné zdroje: 

http://oscadnica.fara.sk/index.php/kalvaria, 25.3.2010 

http://tesedikovo.info/info.php, 6.4.2010 

http://www.tab.hu/index.php?face=3&con=3, 11.4.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Prílohy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( NOVÁKOVÁ, Veronika- PÁSZTOR, Árpád. Tešedíkovo pozoruhodnosti. Komárno: 

KT,1999,s.1) 

 
Príloha č.2 



Kalvária v obci Tešedíkovo 

 
 
( Fotografia vyhotovená 22.3.2010) 
 
 Príloha č.3 
Pamätník bitky pri Tešedíkove         

 
 
(http://tesedikovo.info/imageview.php?d=igallery/2005/2005-05-02--tesedikovo/ts-
014.jpg,11.4.2010) 
 
 
 
 
 
Príloha č.4. 



Pamätník padlým vojakom z obce počas II. svetovej vojny 
 

 
 
( fotografia vyhotovená 25.3.2010) 
 
Príloha č. 5 
Božia muka s obrázkom Sedembolestnej Panny Márie 

 
 
( fotografia vyhotovená 25.3.2010) 
 
 



 

 

Univerzita Konštantína  
Príloha č.6 
Pamätná tabuľa na podstavci kríža 

 
 
( fotografia vyhotovená 22.3.2010) 
 
Príloha č.7 
Náhrobný kameň farára Karola Kerna 
 

 
  
 



 
 
 
 
 
( fotografia vyhotovená 22.3.2010) 
Príloha č.8 
Úmrtný list 

 
 
 
( Archív miestnej knižnice v obci Tešedíkovo) 



Príloha č.9 
Pôdorys Kalvárie 
 

 
 

( NOVÁKOVÁ, Veronika- PÁSZTOR, Árpád. Tešedíkovo pozoruhodnosti. Komárno: 

KT,1999,s.1) 

 
Príloha č.10 
Socha rozlúčky Krista s Máriou 

 
 
( fotografia vytvorená 23.3.2010) 
Príloha č.11 
Socha Krista na Olivovej hore 



 
 
( fotografia vytvorená 23.3.2010) 
 
 
Príloha č.12 
Skupina Ukrižovania 
 

 
 
 
( NOVÁKOVÁ, Veronika- PÁSZTOR, Árpád. Tešedíkovo pozoruhodnosti. Komárno: 

KT,1999,s.1) 

Príloha č.13 
Lurdská jaskyňa 
 



 
 
(fotografia vytvorená 23.3.2010) 
 
Príloha č.14 
Gaštanová aleja Krížovej cesty 

 
 ( fotografia vytvorená 25.3.2010) 
Príloha č.15 
Kaplnka Krížovej cesty 
 



 
( fotografia vytvorená 25.3.2010) 

 
Príloha č.16 
Zastavenie číslo I. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 
                   
 

                                               
 
( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

Príloha č.17 
Zastavenie číslo II. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 
                   



                                      
 
( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

 
Príloha č.18 
Zastavenie číslo III. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 

                         
( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

Príloha č.19 
Zastavenie číslo V. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 



                                      
 

( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

 
Príloha č. 20 
Zastavenie číslo VI. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 

                      
( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 21 



Zastavenie číslo VII. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 

                              
 
( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

 
Príloha č. 22 
Zastavenie číslo VIII. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 

                     
( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

 
 
 
 
 
Príloha č. 23 
Zastavenie číslo IX. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 



                              
( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

 
Príloha č. 24 
Zastavenie číslo X. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 
 

                            
( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

 
 
 
 
 
 
Príloha č. 25 



Zastavenie číslo XI. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 

                         
 
( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

 
Príloha č. 26 
Zastavenie číslo XII. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 

                                         
 
( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

 
 
 
 
Príloha č. 27 
Zastavenie číslo XIII. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 



                             
 
( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

  
Príloha č. 28 
Zastavenie číslo XIV. Krížovej cesty v Tešedíkove a pôvodná predloha Josepha Führicha 

                                   
( fotografia vytvorená 23.4.2010,  

ČIČO, Martin- KALINOVÁ-Michaela- PAULUSOVÁ, Silvia a kol. Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku. Bratislava, Pamiatkový ústav. 2002, s.408 ) 

 
 
 
 
 
Príloha č.29 
Ústredná kaplnka Kalvárie  



 

 
 
(http://www.tesedikovo.info/imageview.php?d=igallery/2005/2005-05-02--tesedikovo/ts-
013.jpg, 10.3.2010) 
 
Príloha č.30 
Pamätná tabuľa na Kaplnke 
 

 
 
( fotografia vytvorená 22.3.2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.31 



Vitrážové okno na kaplnke 
 

 
 
(fotografia vytvorená 11.4.2010) 
 
Príloha č.32 
Neogotický oltár (A) a nápis na oltári ( Pax Vobis) Mier s vami! (B) 
 
(B) 

 
 
 
 
 
 
(A) 



          
( fotografia vytvorená 11.4.2010) 
 
Príloha č.33 
Drevená socha mŕtveho Kristovho tela 

 
(fotografia vytvorená 11.4.2010) 
 
 
 
Príloha č.34 
Plastiky umiestnené po stranách oltára 



 

          
 
 
 

          
 

 

 

( fotografia vytvorená 11.4.2010) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Príloha č.35 
Socha Sv. Rocha

 
 



 

 

( fotografia vytvorená 11.4.2010) 
 
 
 
Príloha č.36 
Plastika Panny Márie 

 
 
(fotografia vytvorená 11.4.2010) 
 
 
 
 
 
Príloha č.37 
Obraz 12 ročného Ježiša v chráme v oltári Sv. Jozefa 



 
 
( fotografia vytvorená 11.4.2010) 
 
Príloha č.38 
Obraz smrti Panny Márie na choráli 
 

 
 
( fotografia vytvorená 11.4.2010) 
 
 
 
 
Príloha č.39 
Nástenné maľby kaplnky a podpis autorov 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
( fotografia vytvorená 11.4.2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.40 
Harmónium kaplnky 
 



 
 
( fotografia vytvorená 11.4.2010) 
 
 
Príloha č.41 
Plastika Ukrižovaného v predsieni kaplnky 
 

 
 
( fotografia vytvorená 11.4.2010) 
 
 
 
 
Príloha č.42 
Podľa nákresu vytvorená kresba asi ako mohla alebo vyzerala kaplnka po roku 1907 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.43 
Staršia fotografia znázorňujúca miestny cintorín- Krížová cesta, Kalvária, Kaplnka s vežou 
 



 
 
(Obecný úrad Tešedíkovo) 
 
 
Príloha č.44 
 
Misijný kríž uložený v miestnom kostole 
 

 
( fotografia vytvorená 11.4.2010) 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 45 
List zaslaný na farskú úrad v Tešedíkove v roku 1939, potvrdzujúci vykonávanie misií na 
Kalvárii v obci 



 

 
 
 
 
 Štátny archív Bratislava, pobočka Šaľa, FÚ- Tešedíkovo, 1939 Szentmise a temetoben 
engedélyezve, 116 A, kartón 20. 

 
 
 
 
 
Príloha č.46 
Kalvárijské hody ( oslavy) v obci  
 



 
 

           
 
 
( osobný archív fotografa Zs. Bende) 
 
 
 
 
 
Príloha č .47 
Pohľadnice z minulosti a súčasnosti, znázorňujúce kaplnku a Kalváriu 
 



 
 
( http://www.tesedikovo.info/imageview.php?d=igallery/2005/2005-05-01--pered-retro/prt-
099.jpg, 20.3.2010) 

                                                                                                       

 
(osobný archív autorky práce) 
 
 


