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Ondrej Sliacky

Majster Pavol z Bystrice

Oltár v Chráme svätého Jakuba v Levoči patrí medzi skvosty európskej go-
tickej kultúry. Je to dielo, ktoré nad slnko jasnejšie dokazuje, že Boh stvoril člo-
veka na svoj obraz. Niečo také, ako je levočský oltár, nemohol totiž vytvoriť oby-
čajný pozemský tvor. Musel ho stvoriť jedine človek, do ktorého sa prevtelil sa-
motný Stvoriteľ.

Takéto myšlienky prichádzali na um Jurajovi Turzovi po smrti otca Já-
na Turza, majiteľa banskobystrických medených baní, nespočetných hút 
a hámrov, keď stál pred levočským oltárom. Do Levoče prišiel podvečer, aby 
sa na druhý deň stretol s niekoľkými spišskými ťažiarmi a dohodol sa na kú-
pe ich medenej rudy. Vlastne do Levoče neprišiel kvôli nim, aspoň nie predo-
všetkým. Prišiel sem preto, aby sa na vlastné oči presvedčil, čo je pravdivé na 
chýre, že tunajší rezbár, akýsi Majster Pavol, vyrezal oltár, akému niet páru vo 
svete. Teraz Juraj Turzo stojí pred ním, hľadí naň v lúčoch zapadajúceho slnka, 
no odrazu si kľakne, zloží ruky a začne odriekať Pánovu modlitbu... Juraj Tur-
zo nie je totiž len široko-ďaleko obdivovaný metalurg, ktorý aj z hlušiny získa 
ušľachtilý kov. Je to i zbožný a vzdelaný muž, ktorý prešiel pol Európy, stretol 
sa s mnohými učencami, vo Florencii, v Benátkach i vo svätom meste videl tie 
najkrajšie sochárske a maliarske diela. Ani pred jedným si však nekľakol. Ak to 
urobil teraz, tak preto, že sa s niečím podobným ešte v živote nestretol. A i po-
tom, keď sa posadil do chrámovej lavice, nespúšťa z oltára oči. S úžasom hľa-
dí na Matku Božiu túliacu k sebe bezbranné nahé dieťa, akoby ho svojou ne-
hou chcela ochrániť pred všetkým, čo ho v budúcnosti čaká. Ale Juraj Turzo sa 
nedíva len na Máriu, díva sa aj na sv. Jakuba po jej pravej strane a na sv. Jána 
Evanjelistu po strane ľavej. A keď sa na nich nadostač vynadíva, prenesie zrak 
na podlhovastú predelu pod nimi, v ktorej Majster Pavol vyrezal Ježiša Naza-
retského pri jeho poslednej večeri s učeníkmi, a takmer onemie. To predsa nie 
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je drevené súsošie, uvedomí si, tí ľudia sú živí, celkom iste sú živí. Nehýbu sa, 
nehovoria, nerozhadzujú rukami, ale to len preto, že slová ich učiteľa – „Jeden 
z vás ma zradí...“ –, ktoré boli počuli práve pred chvíľou, im vyrazili dych. No 
len čo sa spamätajú, znova sa nadýchnu a začnú pobúrene protestovať proti to-
mu, čo počuli. A pritom si ani nevšimnú, že ich Učiteľ im dáva znamenie, aby 
boli tichšie a nezobudili jeho milovaného Jána, to chlapča, čo si hneď po ve-
čeri zložilo hlavu na jeho ruky a ukonané celodenným zhonom zaspalo spán-
kom spravodlivých.

Medzitým sa začali trúsiť do chrámu Levočania. Turzo si najprv myslel, že 
kvôli večernej modlitbe, no ľudia podišli k oltáru, kľakli si pred ním a nedoká-
zali od neho odvrátiť oči. O chvíľu bol kostol zaplnený mešťanmi. A práve vtedy 
Turzo pocítil, akoby si bol k nemu niekto prisadol, niekto neviditeľný, a zasipel:

„A bude ich čoraz viac a viac, lebo tak ako teba privábil chýr o Pavlovom 
diele, privábi sem ďalších a ďalších. Už nie tvoja Bystrica, ľudí z rôznych kú-
tov sveta bude lákať Levoča. A vieš prečo? Pretože má oltár, ale nie obyčajný, 
aký je v každom dedinskom kostole. V Levoči je oltár, čo má dušu... nesmrteľ-
nú dušu. Takže, môj milený, ak si dúfal, že ťa tvoje medené bohatstvo urobí 
nielen najmocnejším mužom tohto sveta, ale aj nesmrteľným, mýlil si sa. Ne-
smrteľným by si sa bol stal, keby sa tvoje meno bolo spájalo s Majstrovým die-
lom... ale túto príležitosť si prepásol, haha...“ hadí sipot prešiel do výsmešného 
smiechu, „prepásol si to, môj drahý, veď predsa sa ti donieslo do uší, že Maj-
ster pomýšľa na niečo veľké. Prečo si za ním nešiel, keď to len kreslil... predsa 
ty, znalec umenia, by si bol okamžite vytušil, že tu klíči niečo rajské. Lenže ty 
si nešiel. A vieš prečo? Pretože keď si sa dozvedel, koľko zlatých levočský rich-
tár zaplatil za oltár, zovrelo ti žalúdok... Teraz, môj milý, môžeš sa aj so svojím 
bohatstvom prepadnúť do horúcich pekiel.“

Turzo sa prudko obzrel, aby zahriakol zlosyna, čo sa s ním odváži hovoriť 
takýmto tónom. Ale miesto pri ňom je prázdne. A prázdny je celý obrovský 
Chrám sv. Jakuba. Len chlap, krívajúci na jednu nohu pripomínajúcu konské 
kopyto, chodí v ňom od svietnika k svietniku a zhasína horiace sviečky. Napo-
kon podišiel k Turzovi, premeral si ho uhrančivými očami a zasipel:

„Už je čas...“
Turzo sa strhol, prekvapene sa pozrel na chlapa, no skôr ako by ho bol oslo-

vil, nebolo ani toho.
Lenže Turzovi chlap s konskou nohou neschádzal z mysle. Ani na druhý 

deň, ani vtedy, keď už bol doma, v Bystrici. Predovšetkým však mal pred oča-
mi levočský oltár. A to každú voľnú chvíľu pobudol v obrazárni, kde viseli diela 
vychýrených španielskych, flámskych, florentských i benátskych majstrov, kto-
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ré sem zavesil ešte jeho otec Ján Turzo. Prechádzal od jedného k druhému, sa-
dol si pred tretie, štvrté v nádeji, že pri pohľade na ne zabudne na levočský ol-
tár. Lenže márne sa Juraj Turzo zavieral v rodinnej obrazárni. Márne si večer 
čo večer pridával do vína sušené kvety levandule a ľubovníka, prisýpal rozdr-
vený koreň valeriány či kvapkal šťavu zo zelených makovíc. Márne prosil Bo-
ha, aby ho aspoň v noci ušetril žiadostivosti, ktorá ho spaľuje ako letný požiar 
jedľovú horu. Všetko márne.

Najhoršie však je, že Juraj Turzo vie, že to, čo v ňom blčí, čo ho pripravu-
je o pokoj, nie je túžba zveriť svoju dušu do rúk oltárnej Madony. Nie je to ani 
túžba zberateľa mať dielo, aké nemá ani jeden milovník umenia. Jeho duše sa 
zmocnil diabol, ten chlap s konskou nohou, ktorý mu jednostaj navráva, že ke-
by mal levočský oltár, mal by niečo, čo je viac než akékoľvek bohatstvo... mal 
by slávu, ktorá sa ako babylonská veža dotýka hviezd. To už by do Bystrice, do 
jeho baní, hút a hámrov nechodili len kupčíci páchnuci cesnakom, priekupní-
ci s meďou, handlujúci sa o každý deravý groš. Chodili by sem vychýrení učen-
ci, králi a kráľovné, aby v najväčšom bystrickom Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie videli dielo levočského rezbára. A on, Juraj Turzo, by ich k tomu dielu 
vodil, vysvetľoval to i ono. Trebárs v predele oltára by ukázal na apoštola, jedi-
ného s čiapkou na hlave, a poznamenal, že tá čiapka, bez akýchkoľvek pochýb 
rezbárska, bude navždy pripomínať toho, kto toto nesmrteľné dielo vyrezal. 
A potom len tak mimochodom doloží, že Majster vyrezal podobu ešte jedné-
ho človeka. Nato zdvihne ruku, ukáže na apoštola Jakuba stojaceho po pravom 
boku Matky Božej a skromne, takmer hanblivo sa spýta, koho tá tvár výsos-
tiam pripomína... „Pravdaže, vzpieral som sa,“ hneď dodá, „vyhováral som to 
Majstrovi, ako som vedel, ale vidíte, výsosti, zbytočne.“ Bože, ten údiv na tvá-
rach kráľov a kráľovien, ich úctivé, obdivujúce pohľady... oni, Bohom pomaza-
ní ľudia, ktorým v žilách koluje modrá krv, budú ešte aj na hostine v jeho do-
me na bystrickom rínku hľadieť naňho ako na zjavenie. Veď nielenže prinie-
sol do mesta pod Urpínom to, čo oni vo svojich palácoch nemajú, ale dokázal 
presvedčiť rezbára, aby podľa neho vyrezal nadživotnú podobu svätého Jakuba. 
On, Juraj Turzo, ešte donedávna obyčajný mediarsky ťažiar, akých sú po sve-
te stovky, bude odteraz stáť na bystrickom oltári a hrdiť sa pohľadom na tých, 
ktorí si s odovzdanou pokorou pred ním pokľaknú a budú tak kľačať stáročia, 
veky, až do skončenia sveta.

Pravda, keď o pár týždňov prišiel do levočskej dielne Majstra Pavla, o tom, 
čo ho dennodenne spaľuje, nezmienil sa ani slovíčkom. Sprvu vlastne nehovo-
ril vôbec, lebo rezbár ho usadil v dielni na prízemí svojho domu, prikázal slúž-
ke naliať mu pohár vína, no sám vyšiel na dvor k furmanskému vozu, z ktoré-
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ho tovariši skladali dva veľké lipové kmene. A tak Juraj Turzo sedí, chlipká to-
kajské a zvedavo sa rozhliada okolo seba.

Upúta ho mládenček, ktorý sklonený nad lipovou doskou vyrezáva rozetu  
a nemá pred sebou predlohu. Vyrezáva po pamäti, sústredene, takže ani neza-
znamená, že Turzo podíde k nemu a s obdivom hľadí na slnko, ktoré sa začína 
predierať spod mládenčekovho dláta.

Vtom vojde do dielne rezbár Pavol.
„Fajn, Lukáš,“ pristaví sa pri mládenčekovi. „No zišlo by sa...“ dodá a nača-

huje sa po jeho dláte.
„Ja viem,“ prikývne mládenček, vrypne ešte zopár ráz dlátom do lipovej 

dosky, až odrazu z nej vyrazí to derúce sa slnko.
„Čo vravíte?“ obráti sa rezbár na Turza. „Majsterštuk, nie?“ a na tvári sa mu 

zjaví úsmev. „Môj syn,“ dodá pyšne.
Turzo prikývne a rozhodne sa situáciu využiť. Na rezbárov otcovský ohník 

priloží polienko, potom druhé, a keď už mu na očiach vidí, že chvála na syna 
zabrala a on cestu do Levoče nemeral zbytočne, začne o oltári. Pravdaže, ho-
vorí, nemá na mysli niečo, čo by bolo nehodné Majstrovej povesti. Ten oltár, 
ktorý prišiel objednať, mal by byť veľkolepý, väčší než levočský. Veď i mesto 
pod Urpínom je väčšie a slávnejšie než Levoča. Bystrická meď pokrýva tie naj-
slávnejšie paláce v Benátkach a vo Florencii, nadchýna sa Turzo, dokonca lode, 
na ktorých don Kolumbus nedávno objavil kratšiu cestu do nesmierne bohatej 
Indie, plnej zlata, drahokamov a vzácnych korenín, boli obité plátmi z bystric-
kej medi. Bystrica si preto zaslúži mať oltár, aký nemá žiadne spišské mesto, 
žiadne mesto v uhorskej krajine. Preňho, pre levočského rezbára, je vlastne 
česť postaviť pre Bystricu takýto oltárny monument.

Toto všetko hovorí Turzo levočskému rezbárovi a pritom si nevšíma, že je-
ho oči začínajú pomaly temnieť, meniť sa na búrkový mrak.

„Čo je pre mňa česť a čo nie,“ zablýskalo sa zrazu z toho mraku, „nerozho-
duješ ty, pane, ale ja... takže za ponuku ti ďakujem, ale ju neprijímam... a to ani 
keby si mi hneď k nohám vysypal vrece dukátov.“

Turzovou tvárou šklbol kŕč. V tej chvíli pochopil, že začal nedobre. No 
márne chcel napraviť zlý dojem, ktorý zanechal v levočskom rezbárovi. Dar-
mo sa krútil, vytáčal. Nepochodil. A to ani vtedy, ani o pár týždňov neskôr, 
keď sa do Levoče vybral znova.

„Trápiš sa, Turzo?“ prisadol si k nemu v levočskom hostinci chlap s kon-
skou nohou.

„Hej, trápim,“ prikývol Turzo. „No keby som vedel, ako rezbára zlomiť, aby 
v Bystrici postavil oltár, netrápil by som sa.“
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Chlap sa uhrančivými očami zahľadel na Turza. „Ja viem, ako by sa to da-
lo,“ šepol a odmlčal sa.

Turzo si to vyložil po svojom.
„Rozumiem,“ povedal a siahol na mešec, ktorý mal pripevnený na opasku.
Chlap zamával rukou.
„Nie... stačí úpis.“
„Aký úpis?“ nechápal Turzo.
„S tvojím menom,“ odvetil chlap.
Turzo bez rozmýšľania vytiahol z cestovnej kapsy list papiera, brko a čer- 

nidlo. Fľaštička bola však prázdna. Kým sa stihol spamätať, chlap mu schytil 
dlaň a pichol do nej ostrým brkom. V mieste vpichu sa objavila kvapka krvi. 
Chlap sa jej dotkol brkom a podal ho Turzovi.

„A teraz píš... Ja, Juraj Turzo...“ vraví. „Vlastne nie, len sa podpíš,“ podstrčil 
mu jeho vlastný list papiera.

Turzo krásnym naučeným spôsobom naň napísal svoje meno.
„A ďalej?“ spýtal sa.
„Čo ďalej?“
„Čo bude s oltárom?“
„To už nechaj na mňa,“ odvetil chlap a bol preč.
Nebyť ranky v dlani, bol by si Turzo myslel, že sa mu to všetko iba zazdalo. 

Takto... ale nie, všetko je to nezmysel... predsa on, Juraj Turzo, praktický člo-
vek, nebude veriť niečomu, čo sa prieči zdravému rozumu. Veď ako môže ne-
známy chlap hoci s uhrančivými očami a konskou nohou, o ktorom ani nevie, 
čo je zač, dosiahnuť to, čo sa nepodarilo jemu a jeho mešcu. A vôbec, existuje 
ten človek? Nie je len výplodom jeho mysle? A čo dlaň? Stále má na nej kvap-
ky krvi... ale veď je to zo zadretej triesky. Ako to, že si ju dosiaľ nevšimol, a jed-
ným šklbnutím si triesku vytiahol z dlane. Ibaže medzi prstami nemal nič. 
Takže predsa len...

„Ó, Matka Božia, vari som len neprišiel o rozum?“ zaúpel Turzo a zavolal na 
hostinského: „Hej, krčmár!“

Hostinský úctivo podišiel k Turzovi.
„Želáš si, pane?“
„Kto bol ten chlap, čo si pred chvíľou prisadol k môjmu stolu?“
Hostinský naňho zarazene pozrel.
„Chlap? Aký chlap?“
„Ten s krivou nohou.“
„Ale tu... tu nebol nik,“ hovorí hostinský.
„Akože nie!“ tresol Turzo do stola, až na ňom poskočil cínový džbán s po-
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három nedopitého vína. „Predsa som ho videl... podpísal som sa mu vlastnou 
krvou,“ rozkričal sa.

„Zobuď sa,“ počuje vtom Turzo hlas svojej ženy, „zobuď sa, môj pane.“
Turzo sa v posteli posadil a zmätene hľadí na ženu a lekára banskobystric-

kej mediarskej spoločnosti.
„A kde je hostinský?“ pýta sa.
„Aký hostinský?“ nechápe žena.
„Levočský,“ zajachtal Turzo.
Žena sa vyľakane pozrela na lekára.
„Pane,“ vraví doktor, „ale ty nie si v Levoči... si v Bystrici... vo svojom dome. 

Pred dvoma týždňami si na Starých Horách premokol na kosť a dostal si zápal 
pľúc, ale teraz, teraz je už dobre,“ dodá a priloží ruku na Turzovo čelo. „Ešte 
dva-tri dni, a budeš úplne v poriadku.“

„Blúznil som?“ pozrel Turzo na ženu.
Žena prikývla.
„A čo? Čo som hovoril?“
Turzova žena sa ukradomky pozrela na doktora.
„Spomínal som oltár?“
Doktor odvetil za ňu:
„Nie, pane.“
„A chlapa s konskou nohou?“
„Niečo si hundral, občas vykríkol,“ riekol nepresvedčivo doktor, „ako kaž-

dý chorý človek, ktorého spaľuje horúčka... ale o človeku... no o tom, čo vravíš, 
nie... nespomínam si.“

Ešte párkrát sa Juraj Turzo spýtal na to isté, no ako šli dni, nadobúdal stra-
tené sily. Nočné mory ho opúšťali. A bol by vari na ne zabudol načisto, keby sa 
jedného dňa nebol vrátil zo Spiša správca jeho majetkov.

„Všetko v poriadku, Hans?“
„Všetko, pane... zopár hút a hámrov je dokonca na tom lepšie ako vlani.“
„Fajn... a oltár... levočský oltár si videl?“
„Ohromujúci,“ odvetil faktor, „len s jeho rezbárom je zle... vlastne s jeho sy-

nom.“
„S Lukášom?“
„Zabil akéhosi krakovského tovariša.“
„Čože?!“ zmeravel Turzo.
„Pohádali sa v krčme... on a nejaký jeho kumpán. A keď ten krakovský tova-

riš skočil do nich, Lukáš vytiahol nôž...“
„Vlastne on nie,“ opravil sa faktor. „Ten kumpán...“
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„Tak ako?“ zamračil sa Turzo. „Lukáš, alebo kumpán?“
„Kumpán,“ prikývol faktor.
„Tak prečo je zle s rezbárovým synom?“
„Kumpán utiekol...“
„No a?“
„Z vraždy obvinili rezbárovho syna.“
„Kto ho obvinil?“
„Tí, čo v krčme ešte boli, keď tam prišiel richtár s drábmi... najmä jeden to-

variš, čo ho Majster Pavol nedávno vyhnal z dielne, ten prisahal, že všetko vi-
del na vlastné oči.“

„Ó, Bože!“ zaúpel Turzo a v ten deň už nemohol myslieť na nič iné.
A to nebolo všetko. Večer, keď už bystrický rínok zahaľovala tma, priviedol 

sluha do izby chlapa s konskou nohou.
„Chce s vami hovoriť, pane... nedal sa odbiť,“ uklonil sa sluha a vycúval 

z izby.
„Čo tu chceš?“ okríkol Turzo chlapa s uhrančivými očami.
„Som zvedavý, ako sa tešíš z rezbárovho nešťastia.“
„Ja že sa teším?“
„A nie? Predsa si to chcel.“
„Chcel som, aby v Bystrici postavil oltár... krajší, vznešenejší, než je v Levo-

či... nie aby obvinili jeho syna z vraždy.“
„Snažil som sa,“ vraví chlap a uhrančivými očami prepaľuje Turza skrz-na-

skrz, „sľuboval som mu všetko od výmyslu sveta, len aby som dodržal náš ob-
chod.“

„Náš obchod?“ nechápal Turzo.
„A vari sme ho neuzavreli? Ty si mi dal dušu a ja tebe sľub, že prinútim rez-

bára, aby zhotovil oltár... A keď to nešlo po dobrom, zrazil som ho do prachu... 
nie je predsa ten, čo mi vzdoroval v púšti.“

Turzo akoby bol stratil reč. Precitol až o poriadnu chvíľu.
„Takže všetko si to zariadil ty!“
„Ja, môj pane.“
„A teraz? Čo bude s ním teraz?“
„Čo by bolo,“ zatváril sa chlap ľahostajne. „Levočský kat mu odtne hlavu... 

a ešte s akým potešením. Nielen on, celá Levoča to tomu arogantnému rezbá-
rovi praje.“

„Kedy?“ zajachtal Turzo. „Kedy sa to stane?“
„O tri dni.“
Ešte v tú noc Juraj Turzo sadol do koča. Keď o dva dni podvečer dorazil 
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pred levočskú radnicu, ledva stál na nohách. Napriek tomu sa okamžite po-
bral za richtárom.

„To chceš, pane, vykúpiť toho lotra?“ spýtal sa prekvapený richtár, keď mu 
Turzo oznámil dôvod svojej návštevy.

„Rezbár Pavol si to zaslúži.“
„Mal si lepšie vychovať syna,“ odsekol richtár. „A ty si myslíš, že on tie pe-

niaze nemá? Má... lenže je to skupáň, akému široko-ďaleko niet páru. Radšej dá 
synovi odťať hlavu, než by zaňho zaplatil výkupné.“

„V láske ho, richtár, príliš nemáš, čo?“
„A kto by ho mal... ani nevedno, čo je zač. Pred rokmi sa tu objavil ako to-

variš... skaderuka-skadenoha, a rovno k rezbárovi Vavrincovi.“
„A ku komu mal ísť? K mäsiarskemu majstrovi? Vrana predsa sadá k vrane,“ 

znepáčili sa Turzovi richtárove slová.
„Mal ku komu... lenže Majster Vavrinec bol najväčší boháč v Levoči... mal 

veľký majetok a jedinú dcéru.“
„Ach tak,“ uškrnul sa Turzo. „Neuchádzal si sa náhodou o ňu aj ty?“
Richtár napodiv stíchol. Otázka ho zjavne vyviedla z miery. Spamätal sa 

však, hodil rukou:
„To už bolo dávno,“ odvetil.
A znovu bol tým, čím pred chvíľou.
„Aká je výška výkupného?“ spýtal sa Turzo.
„Päťdesiat dukátov,“ zamrmlal richtár.
Suma Turza zaskočila.
„Treba zaplatiť notárovi za vyhotovenie prepúšťacej listiny... niečo žalár-

nikovi,“ nepresvedčivo poznamenal richtár, „a chova za tri týždne mesto tiež 
niečo stála.“

„Dobre,“ prikývol Turzo a na richtárov stôl vysypal hŕbku dukátov.
Richtár si z nej odrátal príslušnú sumu, vložil ju do vyrezávanej drevenej 

debničky a pozrel na Turza.
„Aj tak sa ti, veľavážený pane, čudujem, že mu zachraňuješ syna... ale ako 

myslíš,“ dodal, „len čo notár spíše listinu,“ povedal, „prepustím ho... ale...“
Turzo spozornel.
„Aké ale?“
„Musí odprisahať, že odíde z Levoče a nikdy viac sa tu neukáže.“
„Si to ochotný urobiť?“ spýtal sa Turzo rezbárovho syna, keď ho žalárnik 

priviedol z podzemia levočskej radnice.
Mládenček trasúci sa od strachu prikývol:
„Áno... odprisahám to.“
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Keď to urobil, richtár bez slova podpísal prepúšťaciu listinu a podal ju Tur-
zovi.

„Ďakujem ti, richtár,“ chladne riekol Turzo a vyviedol odsúdenca z radnice.
Rezbárov syn hľadel na Turza ako na Božie zjavenie.
A takisto Majster Pavol, keď Turzo zabúchal na dvere jeho domu.
„Ó, Bože,“ zvolal, keď si zazrel syna. „Si to ty, Lukáš? Naozaj ty?“
„Ja, otec,“ šepkal mládenček a žalostne sa rozplakal.
Keď potom Turzo vnútri domu podal rezbárovi listinu zbavujúcu jeho sy-

na viny, rozplakal sa aj levočský rezbár. Potom sa vrhol k nohám Juraja Turza 
a začal ich objímať.

„Preboha, Majster, čo to robíš?“ zhrozil sa Turzo a zdvihol rezbára zo zeme.
Reči s ním ani s jeho ženou však nebolo žiadnej. A únava doľahla i na Tur-

za. Zaspal posediačky v kresle. Zato o pár hodín, len čo na svitaní otvorili zá-
padnú mestskú bránu, už bol v koči smerujúcom naspäť do Bystrice.

A naproti nemu sedel syn levočského rezbára Lukáš.
„Nestrachuj sa,“ vraví mu Turzo, „postarám sa o teba.“
A ako bolo jeho zvykom, i tentoraz slovo dodržal. O pár týždňov bol už Lu-

káš v Norimbergu v dielni slávneho rezbára Víta Stosza.
„A už sa spamätaj,“ prihovoril sa Majster Stosz jedného dňa svojmu novému 

tovarišovi, ktorý nedokázal myslieť na nič iné, len na prežitú hrôzu.
„Áno, Majster,“ nepresvedčivo prikývol mládenček.
„Pozri sa,“ povedal Stosz a strhol si šatku, v ktorej mal vždy, či v piatok, 

či v sviatok, zahalenú tvár. V tej chvíli dobreže Lukášovi od hrôzy nevypadlo 
z rúk rezbárske dláto. V Majstrovej tvári bola cez obe líca vypálená veľká die-
ra. „Takto ma zohavil norimberský kat na príkaz tunajšej radnice,“ dodal. „No 
čo? Mal za čo... urobil som, čo mi našepkal diabol... ale ty vravíš, že si neurobil 
nič zlé... že ťa obvinili neprávom... tak potom sa prestaň trápiť... a vieš čo? Vy-
rež tomu svojmu Turzovi, čo ťa zachránil, sošku strážneho anjela,“ riekol Stosz 
a, omotávajúc si šatku okolo zohavenej tváre, dodal: „Aspoň uvidím, či si na-
ozaj syn môjho dávneho priateľa, s ktorým som postavil krakovský oltár, a či 
sa mu len podobáš.“

A meno Turzo padlo o pár dní znova. Nie však už v Norimbergu, ale v mes-
te pod Urpínom.

„Vieš, čo si urobil?“ zasipel v noci pri Turzovej posteli chlap s nohou ako 
konské kopyto. „Zničil si všetko, čo som tak starostlivo pripravoval... stačilo 
dať Lukáša v Bystrici do šatľavy, a rezbár by ti bol zobal z ruky... celý palác ti 
mohol vyrezať, nie oltár... takto nebudeš mať nič. No ak si myslíš, že svoj úpis 
dostaneš späť, mýliš sa.“
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„Zmizni!“ zreval Turzo, „Zmizni, diabol!“
„Čo je?“ vbehla do izby vystrašená Turzova žena. „Čo sa deje?“
Turzo neodvetil. Len sa prevrátil na druhý bok a spal ako predtým. Ráno sa 

však prebudil bledý ako stena. Aj uvažoval, že zájde za svojím spovedníkom, 
aby sa mu so všetkým zdôveril, no potom si to rozmyslel. Čo mu povie? Že za-
predal dušu diablovi, len aby sa skrze oltár, ktorý objednal u levočského rezbá-
ra, stal nesmrteľným? Spovedník mu i tak neuverí. Celá Bystrica predsa vie, že 
sa mu z času na čas zatemňuje myseľ. A ak uverí? Čo potom? Skončí na hra-
nici ako bosorák? Koľkých už tak v Hispánii videl priviazaných o drevené koly 
zvíjať sa v blčiacich plameňoch a revúcich tak, že v hrôze musel zutekať... nie... 
za spovedníkom nie!

Niekoľko dní Turzo nejedol, nepil, nevychádzal zo svojej pracovne. Len se-
del za stolom s hlavou v dlaniach a umáral sa na smrť.

Až v jeden podvečer zastal na rínku pred jeho honosným domom veľký fur-
manský voz, z ktorého zišiel Majster Pavol.

„Tak som prišiel,“ povedal, keď ho priviedli k Jurajovi Turzovi. A na jeho za-
čudovaný výraz dodal: „Chcel si ten oltár, alebo nie?“

Vyše roka bol levočský rezbár Bystričanom. Za ten čas si však z mesta a je-
ho okolia veľa neužil. Od rána do noci s tromi tovarišmi takmer nevychádzal 
z medeného skladu, v ktorom vyrezával oltár patrónke najväčšieho bystric-
kého kostola. V provizórnej dielni i jedol, i spával, hoci Turzo mu vo svojom 
dome ponúkol izbu. Rezbár sa však zakaždým vyhovoril, a tak Turzo pocho-
pil, že netúži po jeho spoločnosti. Keď však mediarsky magnát občas vošiel 
do dielne, vždy prerušil prácu a v nádeji naňho uprel oči. Obyčajne ich hneď  
aj odvrátil, lebo Turzo žiaden list z Norimbergu, ktorý rezbár očakával, v ruke 
nedržal. No keď áno, to sa na rezbárovej tvári objavil šťastný úsmev. A šťastný 
bol aj Turzo. Lebo kým rezbár čítal synov list, raz, dva razy, zatiaľ on očami 
prechádzal z jednej sochy na druhú, ktoré pomaly akoby z hmly vystupovali 
z veľkých lipových kmeňov. Žiaľ, takých okamihov bolo čoraz menej a menej. 
Až jedného dňa priniesli furmani, čo vozievali do Norimbergu medené plá- 
ty, list od Majstra Víta. Stosz v ňom Jurajovi Turzovi písal, že Lukáš, syn rez-
bára Pavla z Levoče, jedného dňa z jeho norimberskej dielne odišiel. Bez slo-
va nie, rozlúčil sa a za všetko zaďakoval, no prečo sa rozhodol odísť a kam má 
namierené, to si nechal pre seba. Ktohovie, kam sa vybral. No majsterštuk 
v podobe anjelika, ktorého vyrezal pre teba, môj pane, a ktorého si vzal so se-
bou, ho na cestách bude iste ochraňovať. „Toto ti, urodzený pán Juraj Tur- 
zo, oznamujem ja, Majster Vít Stosz z Norimbergu,“ bolo pripísané na záver 
listu.
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Turzo tento list Majstrovi Pavlovi neukázal. A ten akoby bol vytušil, čo sa 
stalo, sa už na synove listy nevyzvedal. Ešte väčšmi sa uzavrel do seba a z diel-
ne takmer nevychádzal. Okrem nedelí, ktoré presedel v Kostole Nanebovza-
tia Panny Márie. Nie priamo v lodi kostola, odkiaľ mal výhľad na miesto, kde 
o pár mesiacov bude stáť jeho najväčší oltár, ale v neveľkej poloprázdnej ka-
plnke. Prečo práve tam, neraz uvažoval Juraj Turzo, no odpovedať si nevedel. 
Raz sa na to medzi rečou rezbára aj spýtal, no ten pohrúžený do vyrezávania 
apoštola, tretej veľkej oltárnej sochy, akoby jeho otázku nepočul. A vtedy sa to 
stalo. K Turzovi pristúpil muž s nohou pripomínajúcou konské kopyto a zasi-
pel mu do ucha:

„Teraz je ten pravý čas... konaj!“
Turzo zmeravel, no potom predsa len pristúpil k rezbárovi.
„Majster,“ šepol, „chcel by som ti niečo povedať...“
No zrazu akoby mu stiahlo hrdlo, nevládal vyriecť ani slovko.
„Viem, čo chceš,“ riekol rezbár bez toho, aby sa obrátil k Turzovi. „Viem to 

od prvej chvíle, čo si prišiel za mnou... môj oltár nemá byť oslavou Božej mat-
ky, ba ani tvojho medeného mesta, ako si mi to chcel nahovoriť, má byť vyre-
zaný na slávu mocného magnáta, ktorý môže všetko... i vidieť svoju tvár v Je-
žišovom apoštolovi.“

Vtom sa rezbár vystrel a odstúpil od sochy, ktorú doteraz vyrezával.
V tej chvíli Turzo zamrel. Díval sa sám na seba.
Keď vychádzal z rezbárovej dielne, podišiel k nemu chlap s konskou nohou:
„Si spokojný?“
Turzo neodvetil. Nemohol. Bránila mu v tom záplava šťastia, ktorá sa v ňom 

rozlievala.
A takto sa Juraj Turzo cítil aj o niekoľko mesiacov, keď farár Kostola Na-

nebovzatia Panny Márie požehnával oltár Majstra Pavla. Škoda len, že oltár 
bol privysoký, nie všetci, čo sa pred ním križovali, dovideli, že apoštol po pra-
vej strane Matky Božej má jeho tvár. Napriek tomu sa Juraj Turzo zadúšal od 
šťastia.

„Som nesmrteľný... nesmrteľný,“ div nekričal na celý kostol. „Povedz, čo 
chceš,“ podišiel k Majstrovi Pavlovi, ktorý sa tiesnil v dave Bystričanov s úža-
som hľadiacich na oltár, „všetko ti splním.“

„Opatruj môj oltár,“ zašeptal rezbár.
„Iste,“ prikývol Turzo a opäť sa samoľúbo zahľadel na apoštola s jeho tvá-

rou.
„Nie tento,“ riekol Majster Pavol.
Juraj Turzo sa k nemu prekvapene obrátil:
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„A ktorý?“
„Zastav sa v mojej dielni,“ vyhol sa rezbár priamej odpovedi.
Keď podvečer Turzo prišiel za rezbárom, nemohol uveriť vlastným očiam. 

Uprostred dielne stál oltár. O dobrú tretinu menší než ten, ktorý v Kostole Na-
nebovzatia Panny Márie posvätil jeho farár, ale oveľa vznešenejší. V strede stá-
la Mária s Božím dieťaťom v náručí, po jej pravej strane sv. Hieronym s Bibliou 
v ruke a po druhej strane sv. Barbora, patrónka baníkov.

Na Turzov spýtavý pohľad rezbár vraví:
„Vyrezával som ho po nociach, keď tovariši spali.“
„To si pre koho?“ spamätával sa Turzo z prekvapenia.
„Pre Matku Božiu, tvoje mesto a pre seba...“ dodal ticho.
Turzo naňho začudovane pozrel.
„Ako pre seba?“
Rezbár podišiel k predele oltára. V jeho strede bol žehnajúci Kristus a okolo 

neho štrnásť svätých pomocníkov. Rezbár ukázal na jedného z nich a spýtal sa:
„Poznáš ho?“
Turzo sa zahľadel na tvár mladého svätca.
„Lukáš!“
„Hej,“ prikývol rezbár, „je to on... môj syn,“ zvlhol mu hlas. „V Levoči ani 

nikde na Spiši toto urobiť nemôžem... vyhnali by ma... dať na oltár k Ježišovým 
učeníkom vraha...“

„Ale veď...“
„Levočskému richtárovi a jeho prísažným to nevyvrátiš,“ dovtípil sa rezbár, 

čo chce Turzo povedať. „Lenže ja som musel,“ zhlboka si vzdychol nešťastný 
otec. „Musel som si zachovať jeho tvár... najmä po tom, čo prišli za mnou sem 
do Bystrice dvaja tuláci a povedali mi, že môj syn už nežije.“

„Panebože,“ zavzdychal Turzo.
„Vo Venécii ho vraj sklátila čierna smrť. Údajne boli pri tom. Zatlačili mu 

oči. Pravdaže, neveril som im, no jeden z tých tulákov... mal takú ľudskú tvár... 
dal mi toto,“ dodal rezbár a zo špinavej handry vymotal malého dreveného an-
jelika. „Že ho Lukáš vyrezal pre teba ... má ťa ochraňovať pred zlým.“

„A ako vyzeral ten druhý?“ spýtal sa Turzo.
„Akoby ani nebol človek... oči mal pichľavé, že ma až mrazilo...“
„A kríval?“
„Hej,“ zarazene prikývol rezbár, „jednu nohu mal ako konské kopyto... pre-

čo sa pýtaš?“
„Poručeno Pánu Bohu,“ vzdychol si Turzo a z rezbárových rúk si vzal bacu-

ľatého anjelika. „Možno ma naozaj bude ochraňovať.“
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„On teba,“ vraví rezbár, „a ty, pane, chráň tento oltár s mojím synom... po-
kiaľ bude oltár, bude žiť i môj syn.“

Turzo mlčky prikývol. A skutočne. Len čo majster Pavol odišiel z Bystrice 
späť do Levoče, Turzo dal jeho druhý oltár posvätiť. Od toho času boli v Kos-
tole Nanebovzatia Panny Márie v meste nad Hronom dva oltáre levočského 
Majstra Pavla. Jeden väčší v lodi kostola, druhý menší, v bočnej Kaplnke sv. 
Barbory.

Ale všetko dočasu.

Písal sa rok 1761. Bolo včasné pondelkové ráno 3. augusta. Nad Bystricou sa 
ešte len brieždilo, keď prví trhovníci začali na rínku skladať z vozov svoj tovar. 
Jedni ovocie, druhí zeleninu, tretí hrnčiarske výrobky... Vtom nebo nad sever-
nou časťou mesta, tam, kde bol medený hámor, začalo bronieť.

„Zore!“ zvolal jeden z nich. „Pozrite, zore!“
„Nejaké čudné,“ pridal sa ktosi, „akoby horelo nebo.“
Vzápätí sa zo strážnej veže ozval prenikavý zvuk hasičskej trúby.
Trhovníci najprv ustrnuli, no keď ktosi začal hystericky kričať „Horí, ľudia 

boží, horí!“, zložený tovar hádzali naspäť do vozov a snažili sa s nimi vymotať 
z trhoviska. V zhone, v kriku sa kone plašili. Niektoré sa vytrhli gazdom z rúk 
a drúzgajúc všetko, čo im stálo v ceste, rozbehli sa na všetky strany.

Medzitým sa Lazovnou ulicou hnal dav Bystričanov tam, kde bol medený 
hámor. Keď ľudia vybehli z Kúpeľnej brány, od údivu takmer skameneli. Celý 
hámor bol jednou blčiacou vatrou. Časť z davu sa rozbehla k Bystričke, z kto-
rej hámorskí robotníci v drevených vedrách už nosili vodu a zobďaleč ju vy-
lievali na okrajové hámorské budovy. Jedni sa pridali k nim, druhí začali ob-
lievať ešte nehoriace šindľové strechy blízkych domčekov. Muži, ženy, mlá-
denci, dievky, čo stále pribiehali z mesta, utvorili zástup od bystrického jarku 
k horiacemu hámru a podávali si plné vedrá z ruky do ruky. Len jeden krivý 
chlap sa k nim nepridal. Poskakoval pred plameňmi, tlieskal dlaňami a reho-
tal sa ako pominutý. Dokonca strčil ruku do ohňa, vytiahol z neho horiacu la-
tu a začal ňou krútiť nad hlavou. V tej chvíli zadul vietor. No slabší, na oheň 
akoby ani nebol dočiahol. A tak sa chlap s horiacou latou rozbehol do Lazov-
nej ulice, tam, kde mesto uložilo vyše päťdesiat fúr sena z pokosených bystric-
kých lúk. Tam horiacu latu priložil k ohromnej kope a potom ňou zamával tak, 
že víchor, ktorý sa strhol, rozfúkal horiace seno nad celé mesto. Vzápätí už ne-
blčali len drevené chalupy bedárov, ale aj meštianske domy na rínku pokry-
té šindľovými strechami. Ba horiace seno zapálilo i bystrické kostoly. Akým-
si zázrakom nehorel len Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Vtom jeho kostol-
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ník s hrôzou zazrel, že dovnútra vbehol krívajúci chlap s náručím plným ho-
riacich triesok. Kým sa stihol spamätať, chlap ich porozhadzoval okolo seba. 
Za chvíľu sa kostol zmenil na kováčsku vyhňu. A nehorelo len vnútro. Horela 
i jeho šindľová strecha. A na nej, môjtybože, pobehoval ten istý chlap čo pred 
chvíľou vo vnútri kostola. Lenže nekričal, nenariekal, v hrôze nevolal o pomoc, 
ale poskakoval, mával rukami a rehotal sa, že ľuďom dole od hrôzy vlasy dup-
kom vstávali.

Vtom zvnútra kostola vyrazil taký ohnivý gejzír, že prerazil aj strechu. 
Vzápätí sa celá klenba s obrovským rachotom zrútila a stiahla so sebou i po-
zostatky horiacej strechy. Bezmocným ľuďom, čo túto hrôzu videli, stuhla krv 
v žilách. Vtedy, ale aj niekoľko dní po tom, keď po prudkom lejaku, ktorý uha-
sil tlejúce pozostatky zničujúceho ohňa, vošli do kostola prví odvážlivci. Vša-
de, kde sa len pozreli, samá spúšť... tlejúce trámy, obhorené trosky kostolných 
lavíc, a tam, kde stála pýcha medeného mesta, oltár Majstra Pavla z Levo- 
če, kopila sa hŕba popola. A spod nej vytŕčalo čosi, čo pripomínalo konské ko-
pyto.

„Ľudia boží!“ rozľahlo sa zničeným kostolom. „Poďte sem! Rýchlo!“ dolieha-
lo zboku, kde pred požiarom bola Kaplnka sv. Barbory.

Všetci, čo boli v kostole, sa predierali za hlasom. Keď napokon zastali pred 
Kaplnkou sv. Barbory, onemeli v úžase druhý raz. V kaplnke nebola ani stopa 
po ohni. Všetko bolo ako predtým. Menší oltár Majstra Pavla z Levoče bol ne-
dotknutý, ba mnohým sa zdalo, že bol ešte krajší než dovtedy. Nuž nie div, že 
všetci, čo sa pred požiarom modlili pred veľkým oltárom, ktorý mal byť dôka-
zom nesmrteľnosti Juraja Turza a jeho rodu, ako jeden zopäli ruky a pokľak-
li pred oltárom, do ktorého nešťastný levočský rezbár vyrezal svoju bolesť za 
milovaným synom.

Historická povesť nie je vierohodným dokumentom. To, čo sa stalo, rozprá-
va po svojom, ako len ona chce, najčastejšie však tak, aby hovorila o neznámom 
človeku, nie o známom historickom fakte. Ale predsa len... bez vetra sa ani lís-
tok na strome nepohne. Takže, čo je v povesti Majster Pavol z Bystrice výmysel 
a čo skutočnosť? V Banskej Bystrici, presnejšie v Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie a jeho Kaplnke sv. Barbory, je naozaj oltár, ktorý vytvoril geniálny le-
vočský rezbár Majster Pavol, i keď o existencii tohto oltára nejeden Bystričan 
ani netuší. Skutočnosťou je i fakt, že na rozdiel od povesti Majster Pavol po-
stavil najprv bystrický oltár a až po ňom levočský. Historickým faktom je i tra-
gický príbeh rezbárovho syna Lukáša, ktorý podľa dobového levočského kroni-
kára Sperfógla v noci 18. 6. 1537 spolu so svojím kumpánom na levočskom ná-
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mestí zavraždil mladého krakovského sluhu. Všetko ostatné, čo sa okolo toho 
udialo, je už iba opradené povesťou. Podľa nej Majster Pavol mal mestu Kra-
kovu zaplatiť za čin svojho syna vysoké odškodné. Keďže nemal potrebnú sumu, 
ponúkla sa banskobystrická mestská rada, že ju uhradí, ak Majster Pavol za 
to zhotoví pre mesto na Hrone podobný veľkolepý oltár, aký vytvoril v Levoči. 
Majster Pavol v Bystrici oltár postavil. Či však jeden, alebo dva, ako sa tradu-
je, je už historickou hádankou. Niektorí znalci banskobystrickej minulosti tvr-
dia, že až do katastrofálneho požiaru roku 1761, ktorý zničil celé mesto a za-
hubil 132 ľudí, v Kostole Nanebovzatia Panny Márie existovali dva Majstrove 
oltáre. Zmieňuje sa o tom aj Sprievodca po histórii a pamiatkach Banskej Bys-
trice od autorov Karola Demutha, Pavla Hrúza a historika Milana Šoku, tvr-
diac, že pri katastrofálnom požiari „hlavný oltár z dielne Majstra Pavla z Le-
voče sa premenil na popol“. Pravdaže, autori Sprievodcu sa na rozdiel od auto-
ra povesti Majster Pavol z Bystrice ani slovíčkom nezmieňujú o tom, že požiar 
založil muž s nohou podobajúcou sa konskému kopytu. Bodaj by aj! Radšej sa 
odvolávajú na zistenia vyšetrujúcej komisie, že bystrický požiar spôsobili traja 
tesári, ktorí „po práci v Medenom hámri neuhasili oheň v peci“. Otázka však 
znie, načo by tesárom pri ich práci s drevom bola horiaca pec? Takže autor po-
vesti, i napriek tomu, že bystrická radnica v súdnom procese trom tesárom ich 
vinu z nedbanlivosti dokázala a odsúdila ich na štyri až päť rokov nútených 
prác v okovách, je svätosväte presvedčený, že pôvodcom zničujúceho bystric-
kého požiaru, druhého najväčšieho vo vtedajšej Európe, v ktorom zhorel oltár 
Majstra Pavla, údajne vyšší ako ten levočský, bol chlap s nohou pripomínajú-
cou konské kopyto.


