
Dejepis extra 12/2019 

Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu ... 

 

Dvojvežový - bazilikálny kostol v Šuranoch. 



Dňa 19. 12. 2019 sa žiaci prevažne 8. ročníka vydali poznávať ďalšie malebné 

slovenské mestečko Šurany. Cesta vlakom prebehla bez problémov, a tak sme 

dorazili do Šurian podľa cestovného poriadku. Od stanice sme prešli okolo bývalého 

cintorína, dnes premeneného na park k budove kostola.  Pohľad naň zo strany veží, 

ktorý je na prvej strane, však neukazuje jeho celkové rozmery. Od presbytéria je 

jeho mohutnosť vidieť lepšie. 

 

Náš príchod ku kostolu bol naplánovaný tak, že sme mali možnosť zúčastniť sa 

spomienky na udalosti, ktoré sa pred ním odohrali v roku 1938, keď Šurany 

nakrátko patrili k Maďarsku. Pracovníci miestneho múzea v spolupráci s mestským 

úradom a gymnáziom pripravili pietnu spomienku na túto udalosť, keď pri streľbe 

do davu bola usmrtená mladá dievčina Mária Kokošová. Pán Eliáš, miestny historik, 

si pripravil krátky príhovor o týchto smutných udalostiach. Vy viete, čo sa 

v Šuranoch vtedy stalo? My už áno. 

 



Po skončení pietnej spomienky (ktorú napriek predvolebnému času nič nenarušilo)  

sme sa presunuli do budovy gymnázia. Vo vestibule školy sme si spravili fotografiu 

s pani riaditeľkou... 

 

... a presunuli sme sa do jednej z tried, kde nám pani učiteľka (profesorka) 

dejepisu v stručnosti porozprávala o dejinách tejto už viac ako 80 - ročnej školy, 

v ktorej študovali viacerí významní cirkevní predstavitelia, ale aj známy moderátor 

Patrik Švajda. Následne sme sa presunuli do kostola, kde nám o jeho histórii 

porozprával pán Eliáš.  Videli sme hlavný oltár, ktorý tvorí najväčšia vitráž na 

Slovensku vytvorená na takýto účel. 

 



Dozvedeli sme sa o tom, ako bol kostol z pôvodného barokového prestavaný do 

dnešnej podoby. Zaujímavé je to, že projekt, ktorý vidíte na nasledujúcom 

obrázku... 

 

... bol pre mestečko veľmi drahý, preto sa nerealizoval, ale zvolila sa jednoduchšia 

verzia. Na nasledujúcom obrázku vidíte interiér kostola pred prestavbou ... 

 



... aj počas prestavby... 

 

... a takto vyzerá táto časť stavby dnes. 

  



Zaujali nás aj bočné oltáre, ktorých podstavce sú z levického ónyxu. Ponúkame 

pohľad aspoň na jeden z nich...a viete, čo je to ten ónyx? 

 

Bolo toho ozaj veľmi veľa. Pán učiteľ, však sledoval čas, a tak sme sa museli 

postaviť... a ísť ďalej. 

 



Od kostola sme sa vydali na mestský úrad, respektíve na jeho dvor, kde rastie 

jeden (v našich končinách) ojedinelý strom. Jeho mohutnosť nás prekvapila. Obvod 

kmeňa je skoro 3, 5 metra. My však ponúkame detail koruny, aby ste skúsili 

zistiť, ako sa tento strom volá. 

 

Ako na obrázku môžete vidieť, strom má už najlepšie časy za sebou a možno za 

krátku dobu už nebude... ale my sme ho ešte videli. Od mestského úradu sme sa 

vydali k miestnemu múzeu. Po ceste sme sa zastavili ešte pri budove Spoločenského 

domu, kde sa konali stretnutia Slovákov z južného Slovenska. Tieto udalosti skoro 

zpred 30 rokov pripomína pamätná tabuľa. Ponúkame detail z nej. 

 

Viete, o čo sa vtedy (aj) obyvatelia Šurian zaslúžili? 



Po krátkej zastávke pri Spoločenskom dome sa pred nami objavila budova múzea. 

Nie je to však tradičná múzejná budova, ale upravená bývalá synagóga. 

 

Viacerí z nás si spomenuli, že v podobnej stavbe sme už boli, a to v Malackách, 

kde bývalá synagóga slúži dnes ako umelecká škola. V múzeu sme sa pohodlne 

usadili a počúvali ďalší výklad o dejinách Šurian. 

 



Následne sme si boli pozrieť múzejné exponáty. Zaujal nás: opravený hodinový 

stroj z kostola, ktorý sme si mohli sami natiahnuť a následne ho náš sprievodca aj 

„spustil do chodu“... 

 

... viacero pamiatok na pravek, z ktorých ponúkame aspoň zaujímavú keramickú 

nádobu... 

 



... z obdobia protitureckých vojen nás zaujala dioráma zobrazujúca mestečko 

v tomto čase... 

 

... z najnovších dejín ponúkame pohľad na maketu cukrovaru... 

 

 



... a aj na rôzne typy a formy, v ktorých sa cukor predával v minulosti. 

 

 

 



To, že história nie je vždy len sladká, nám však pripomenul aj nasledujúci obraz, 

ktorý zobrazuje deportáciu Židov zo Šurian.  

 

Na záver našej návštevy v múzeu sme sa ešte vrátili do praveku a zahrali sme sa 

na pravekých ľudí, ktorí drvili obilie pomocou kameňov. Zistili sme, koľko driny bolo 

treba na to, aby vzniklo aspoň trochu múky. 

 



Po skončení návštevy múzea nastala vytúžená chvíľa.  S povolením rodičov sme mali 

skoro 50 minút rozchod. Po jeho skončení sme sa boli pozrieť na industriálne 

budovy v meste. Čo myslíte, čo sa za ich múrmi v minulosti vyrábalo? Pomôžte si aj 

jedným z predchádzajúcich obrázkov. 

 

Pred budovami bolo vybudované „vodné dielo“, na zvyškoch ktorého stojíme. 

 



Od industriálnej architektúry sme sa už vydali späť na šuriansku stanicu. Tam nás 

čakalo nemilé prekvapenie... vlak do Bratislavy meškal... napokon sa meškanie 

vyhuplo až na polhodinu... Keď konečne vlak dorazil, bolo však v ňom dosť miesta a 

nás už len čakala pohodlná cesta domov. 

Chceme poďakovať: 

pani riaditeľke Gymnázia v Šuranoch za pohostinné prijatie na pôde jej školy, 

pani učiteľke dejepisu za informácie a škole, 

pánovi riaditeľovi miestneho múzea za otvorenie expozície mimo návštevných hodín. 

 

Záverečné poznámky: 

Celá exkurzia stála tých, čo mali preukaz na vlak iba 2 eurá, 

väčšinu fotografií spravil Filip Smíkal, 

počasie bolo na toto ročné obdobie ozaj veľmi príjemné. 

 

 

V múzeu sa nachádza aj kópia jednej známej sošky pravekej Venuše, ktorá bola 

nájdená v dnešnom katastri obce Šurany a učili sme sa o nej aj na dejepise. 

Nazývame ju podľa miestnej lokality. Viete ako sa volá? 


