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Zborník FiloZoFickej Fakulty univerZity komenského
ročník Xlviii       historica     bratislava 2014

na úvod

Dňa 12. júna 2013 sa na Katedre archívnictva a pomocných vied historických 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila vedecká 
konferencia na tému Slovo, písmo, obraz a znak – komunikácia na Slovensku na 
prelome stredoveku a novoveku. Katedra ju usporiadala v spolupráci s Historic-
kým ústavom Slovenskej akadémie vied – Slovenskou historickou spoločnosťou 
pri SAV – Sekciou archívnictva a pomocných vied historických. Záštitu nad ňou 
prevzal dekan FiF UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., Konferencia sa konala 
na štvrtom poschodí v budove univerzity na Šafárikovom námestí č. 6. Prítom-
ných bolo 58 prezentovaných účastníkov.

Do programu konferencie prihlásilo referáty spolu pätnásť prednášateľov. 
Z nich sa napokon ospravedlnili a na podujatí sa nezúčastnili dvaja: doc. PhDr. 
Vladimír Rábik, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univer-
zity s avizovaným referátom Supplicat Sanctitati Vestre. Podoby komunikácie 
medzi Svätou stolicou a žiadateľmi zo Slovenska (resp. Uhorského kráľovstva) 
v stredoveku a interný doktorand Katedry archívnictva a pomocných vied his-
torických FiF UK Mgr. Lukáš Svěchota s uvažovaným referátom Vexilologické 
predmety vo vzťahu k svojim používateľom. Takže napokon vystúpili a príspevky 
predniesli trinásti referujúci. 

Organizátori konferencie ponúkli jednotlivým pôvodcom referátov možnosť 
ich publikovania v zborníku, samozrejme, po príslušnom prepracovaní do po-
doby vedeckých štúdií. Na túto ponuku nereflektovali: prof. PhDr. Ján Lukačka, 
CSc., z Katedry slovenských dejín FiF UK s témou Spôsoby a problémy pri 
komunikácii kráľovského dvora a dvorských hodnostárov s hodnovernými mies-
tami, externý doktorand Katedry archívnictva a pomocných vied historických 
FiF UK Mgr. Robert G. Maretta, s témou Diplomatická produkcia archidiakonov 
na Slovensku na konci stredoveku a PhDr. Radoslav Ragač zo Slovenského ná-
rodného archívu s témou Kultúrny mecenát ako spôsob sociálnej komunikácie. 
Takže napokon tento zborník pozostáva zo súboru jedenástich štúdií. Keďže sú 
tematicky veľmi rôznorodé, zoradili sme ich abecedne, podľa začiatočných pís-
men priezvisk autorov.
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Na záver už len vyslovujeme poďakovanie všetkým organizátorom konferen-
cie, jej aktívnym aj ostatným účastníkom. Veríme, že toto číslo zborníka HiS-
TORiCa sa stane trvalým a využívaným dokumentom odborných informácií 
a vedeckých poznatkov, ktoré na nej odzneli. Naša vďaka patrí aj Vydavateľstvu 
Univerzity Komenského, ktoré zabezpečilo vydanie zborníka.

Leon Sokolovský
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matričná komunikácia  
v predmatričnom období

„Testimonia honesti ortus, seu genealogiae“  
v protokoloch Trenčína

Peter brindza

Svedectvá alebo tiež listiny počestného pôvodu1 patria medzi vzácne gene-
alogické pramene predmatričného obdobia (cca pred rokom 1700), podobne ako 
svadobné a úmrtné oznámenia v korešpondencii miest a súkromných osôb.2 nap-
riek tejto skutočnosti zostali doposiaľ v našej historiografii takmer nepovšimnuté 
a nespracované. Listiny počestného pôvodu majú síce všeobecnejší charakter 
(absentuje v nich napríklad konkrétny dátum narodenia) ako spomenuté svadob-
né a úmrtné oznámenia, no aj napriek tomu im nemožno upierať istú vypoveda-
ciu hodnotu z pohľadu genealógie. Často sú jediným hodnoverným dokladom  
o rodine a pôvode skúmanej osoby v predmatričnom období. Poniektoré sve-
dectvá spomínajú okrem rodičov žiadateľa aj jeho starých rodičov a bývajú aj 

1 Bartal v čase spisovania svojho slovníka stredovekej latinčiny poznal viacero druhov listín  
a svedectiev, no „litterae honesti ortus“, ani „testimonium honesti ortus“ vo svojom slovníku 
neuvádza. Obsahom najbližšie však majú ku svedectvám počestného pôvodu tzv. „testimonia-
les natales“. BaRTaL, antonius. Glosarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae. 
Lipsae : Academiae litterarum Hungaricae, 1901; V období 18. a 19. storočia, keď boli matri-
ky plnohodnotnou súčasťou cirkevnej administratívy, nahradili svedectvá počestného pôvodu 
úradné výpisy z matričných kníh známe ako „litterae baptismales“, teda krstné listy vyhotovo-
vané priamo administrátormi farností. Hojne sa vyhotovovali najmä v súvislosti so šľachtický-
mi investigáciami, a preto ich pomerne často nachádzame v archívnych celkoch známych ako 
nobilitáriá. Pomerne veľa rodných listov sa zachovalo aj v zbierkach cechových písomností.

2 BRINDZA, Peter. Svadobné a úmrtné oznámenia v korešpondencii slobodného kráľovského 
mesta Trenčína v 17. storočí. In Genealogické a heraldické listy, 2012, roč. 32, č. 2, s. 32 – 45; 
FEDERMAYER, Frederik. Svadobné a úmrtné oznámenia z pálfiovskej korešpondencie (zo 
16. − 17. storočia). In Genealogicko-heraldický hlas, 2003, roč. 13, č. 2, s. 34 – 47.



10

celkom konkrétne v tom zmysle, že okrem uvedenia lokalít, z ktorých rodičia po-
chádzali, často zaznamenávajú aj to, či predkovia v čase spísania dokumentu ešte 
žijú, alebo sú už mŕtvi. V drvivej väčšine prípadov je v nich uvedené aj povolanie, 
resp. zamestnanie osoby, pre ktorú sa svedectvo vydáva. Často býva zaznamena-
né aj povolanie petentovho otca. Tieto skutočnosti zvyšujú atraktivitu svedectiev 
počestného pôvodu − jedinečného genealogického predmatričného prameňa.

Pri podrobnejšom štúdiu protokolov pochádzajúcich z mestskej kancelárie 
Trenčína zo 17. storočia sme narazili na početné zápisy dosvedčujúce manžel-
ský, teda legitímny pôvod rôznych osôb z Trenčína i jeho blízkeho a vzdialeného 
okolia.3 Rozhodli sme sa preto spracovať a priblížiť tak túto problematiku z poh-
ľadu využitia pre genealogický výskum ako istú formu publikovania prameňov.

Počestný pôvod bol v minulosti jedným zo základných kritérií pri udeľova-
ní plných meštianskych práv. Ak by žiadateľ nevedel hodnoverne zdokladovať, 
že pochádza zo zákonitého manželstva jeho rodičov, mestská rada by ho určite 
neprijala medzi plnoprávnych mešťanov.4 Taktiež by nemohol byť začlenený do 
niektorého z miestnych cechov, ktoré pri prijímaní nových členov vyžadovali 
predloženie dokladu o manželskom pôvode.5 Práve v súvislosti s prijímaním do 
cechov bolo vyhotovovaných najviac svedectiev o legitímnosti pôvodu. Litterae 
honesti ortus sa vyžadovali aj od kňazov a rektorov, resp. správcov škôl.

Vyhotovovanie potvrdení o legitímnom pôvode petenta patrilo do kompe-
tencie užšej mestskej rady (senátu).6 V protokoloch ich nachádzame v časti 
„acta publica“, teda patrili medzi záležitosti verejného charakteru prerokúvané 
mestskou radou. Ich písomným vyhotovením bol poverený pravdepodobne sám 
mestský notár. Možno to predpokladať zo samotnej štruktúry svedectiev, ktoré 
mali formulárovú podobu. Zápis zvyčajne začínal dátumom, nasledoval nadpis 

3 Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín (ďalej ŠABA, pob. TN), fond (ďalej f.) Magistrát 
Trenčín (ďalej MG TN), Protokoly z rokov 1600 − 1701, sign. KN/I-10 – 40.

4 ŠTIBRANÝ, Vojtech. Príspevok k dejinám administratívy mesta Trenčína do roku 1870. In 
Sborník archivnich prací, 1956, roč. 6, č. 1, s. 64.

5 Roku 1562 vznikli pochybnosti o legitímnom pôvode trenčianskeho kožušníckeho tovariša 
Václava Chládeka z Trenčianskych Mitíc, na čo reagovala mestská rada vypočutím siedmich 
svedkov, ktorí potvrdili jeho zákonnosť. Dňa 4. júla 1562 vydala teda mestská rada Trenčína 
Václavovi Chládekovi svedectvo počestného pôvodu; Niektoré cechy boli voči učňom zho-
vievavejšie, nepožadovali ihneď doklad o manželskom pôvode učňa. Napríklad spoločný cech 
murárov, kamenárov a stavebných tesárov v Trenčíne prijal tovariša aj bez dokladov, no určil 
termín na ich dodatočné predloženie. Ak by svedectvo nebolo prinesené načas, v prospech 
cechu by prepadla záloha 2 zlatých. POZDIŠOVSKÝ, Štefan. Z dejín cechových remesiel  
v Trenčíne. In ŠIŠMIŠ, Milan. Trenčín, remeslá, tlačiarne, architektúra. Bratislava : Alfa, 
1985, s. 102; ŠIŠMIŠ, Milan. Z dejín zlatníctva v Trenčíne. In Trenčianske kultúrne rozhľady, 
1981, roč. 2, č. 4, s. 17.

6 ŠTIBRANÝ, ref. 4, s. 66.
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s uvedením celého mena, priezviska, zamestnania a bydliska žiadateľa. Ďalej 
boli vymenovaní svedkovia, ktorých počet kolísal, zvyčajne boli siedmi, inoke-
dy viac i menej, no vždy aspoň štyria, ktorí pod prísahou vyznali, že žiadateľ po-
chádza z manželstva rodičov uvedených vo svedectve.7 Svedkovia boli v drvivej 
väčšine muži, iba v niekoľkých málo prípadoch sú doložené aj ženy a je zrejmé, 
že petenta a jeho rodinu osobne poznali. Ak žiadateľ pochádzal z Trenčína, jeho 
pôvod dosvedčovalo takmer vždy aj niekoľko senátorov, ak bol z niektorej oko-
litej obce, medzi svedkami býva uvedený často aj richtár tejto obce ako hodno-
verná úradná osoba. Skutočnosť, že o vystavenie svedectva žiadali trenčiansku 
mestskú kanceláriu vo veľkej miere obyvatelia okolitých obcí, svedčí o neroz-
vinutosti, respektíve celkovej absencii spísomňovania na miestnej, teda obecnej 
úrovni. Je to pekný doklad o tom, že vidiečania si v prípade potreby chodili svoje 
záležitosti vybavovať do najbližšieho mesta, kde bola písomná produkcia na vy-
sokej úrovni pod vedením skúseného a erudovaného mestského notára. 

Žiadosti o vyhotovenie svedectiev počestného pôvodu adresovali Trenčínu 
prevažne osoby, ktoré sa usadili v inom slobodnom kráľovskom meste a mali 
ambíciu sa plne začleniť do radov jeho meštianstva a organizácií vyžadujúcich 
predloženie hodnoverného dokladu o legitímnom pôvode. Svedectvá tak pred-
stavujú nielen hodnotný genealogický prameň, ale sú aj dokladom migrácie  
a medzimestskej komunikácie, keďže sa v nich často uvádza, že žiadateľ je  
v súčasnosti obyvateľom niektorého iného, konkrétne uvedeného mesta či mes-
tečka. V takom prípade sa k zápisu v mestskom protokole pridala poznámka, 
že svedectvo bolo vyhotovené aj v podobe listiny s pečaťou mesta, aby sa ním 
mohol adresát listiny v novej lokalite preukázať.8 Nemožno pochybovať, že úko-
ny spojené s vydaním takejto listiny boli náležite spoplatnené, pričom poplatok 
bol pravdepodobne príjmom notára, jej zhotoviteľa. Zmienku o jeho výške sme  
v protokoloch nezaznamenali.

Prvé zapísané svedectvo o legitímnom pôvode nachádzame v trenčianskych 
mestských protokoloch až roku 1615. Do počiatku 17. storočia nebola písomná 
produkcia miestnej kancelárie rozsiahla, čo dosvedčuje iba niekoľko zachova-
ných protokolov, v ktorých nenachádzame zmienku o takomto druhu úradných 
záznamov. Počiatkom 17. storočia výrazne vzrástla a špecifikovala sa písomná 
produkcia a jedným z jej dôsledkov sú zachované svedectvá počestného, resp. 
manželského pôvodu, ktoré sa do protokolov začali postupne zaznamenávať 
čoraz častejšie. Posledné svedectvo je v trenčianskych mestských protokoloch 
zapísané s dátumom 25. júla 1657. Až do konca 17. storočia sme nenašli ďalšie 

7 Iba v jednom prípade pri dokazovaní legitímneho pôvodu bratov Jána a Adama Cejslovcov  
z 25. júla 1657, vypovedali iba dvaja svedkovia. Pozri svedectvo č. 33 v tejto štúdii. 

8 Pozri konkrétne svedectvá v tejto štúdii.
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záznamy s takýmto obsahom. Vysvetlenie by mohlo spočívať v zavedení cirkev-
ných matrík, ktoré majú v Trenčíne počiatok v polovici 17. storočia. Narodení, 
resp. pokrstení boli torzovito zaznamenávaní už v rokoch 1651 – 1666, no kon-
tinuitne až od roku 1671 – doposiaľ.9 Agenda vydávania svedectiev prešla na 
farské úrady a potvrdenia už neboli svedectvami o legitímnom pôvode, ale rod-
nými listami (litterae baptismales), s ktorými sa hojne stretávame v archívnom 
materiáli najmä v 18. a 19. storočí.

katalóg Svedectiev počeStného pôvodu 
z protokolov meSta trenčína  

v rokoch 1615 − 1657

(1.) 4. december 161510 – šesť svedkov pred celou komunitou po zložení prí-
sahy dosvedčilo, že kňaz Mikuláš stefanidis (Stephanidis), toho času diakon vo 
farnosti Rakwiczensi,11 pochádza z obce Horné Sŕnie blízko Nemšovej, neďale-
ko rieky Vláry. Svedkovia zároveň vyznávajú, že Mikuláš Stefanidis pochádzal 
z legitímne uzatvoreného manželstva jeho rodičov Jána Stefanidisa, ktorý bol 
synom Štefana Stefanidisa, a matky Zuzany Trachtulovičovej (Trachtulowych), 
dcéry Václava Trachtuloviča zo spomenutej obce Horné Sŕnie.

(2.) august 161712 (deň nie je zapísaný) – šesť svedkov potvrdilo, že mláde-
nec Václav Dobrašovský (Dobrassowsky)13 je legitímnym synom Juraja Dobra-

 9 SaRMÁnYOVÁ, Jana. Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. − 19. storočia. Bratislava : Od-
bor archívnictva ministerstva vnútra SR, 1991, s. 362-363; Ide síce o rímskokatolícke matri-
ky, no do roku 1783 boli do nich čiastočne zapisovaní aj protestanti. Významnejší evanjelici  
z Trenčína si chodili svoje cirkevné záležitosti vybavovať aj do artikulárneho kostola v Uhrov-
ci, ktorý má matriky zachované od roku 1732.

10 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1614 – 1615, šk. 5, sign. KN/I-18, s. 74.
11 Lokalitu sa nám nepodarilo bližšie identifikovať.
12 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1616 – 1617, šk. 5, sign. KN/I-19, s. 79.
13 Václav Dobrašovský (*cca 1596 − † 1647) patril vo svojej dobe ku kariérnym diplomatom. Na-

dobudol meštianske práva v Bratislave, neskôr pôsobil ako sekretár kaločského arcibiskupa, no-
tár uhorskej kancelárie a bol aj kráľovským familiárom. Počas života bol dvakrát ženatý, najskôr 
s Barborou Rakovskou, neskôr s Barborou Eisenreichovou, s ktorou mal aj tri dcéry a jedného 
syna. Viac k jeho osobe pozri FEDERMAYER, Frederik. Úradníci Uhorskej kráľovskej komory 
Juraj Rakovický a Václav Dobrašovský. In Genealogicko-heraldický hlas, 1998, roč. 8, č. 2,  
s. 13 – 21; FEDERMAYER, Frederik. Lexikón erbov šľachty na Slovensku I. Trenčianska stoli-
ca. Bratislava : Hajko&Hajková, 2000, s. 53-54; BERNÁTOVÁ, Viera. Právo a bezprávie v ži-
vote Barbory Rakovskej. In NOVÁKOVÁ, Veronika (ed.). Archivum Sala. Archívna ročenka II. 
Šaľa : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, 2005, s. 51-58. Dostupné on-line: http://www.
minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/saba_psa/publikacie/Archivum_Sala_2_SK.pdf 
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šovského14 a jeho manželky Anny (priezvisko nie je uvedené). Táto listina bola 
vydaná aj v pergamenovej forme.

(3.) marec 161815 (deň nie je zapísaný) – osem svedkov z obce Orechové 
(dnes súčasť Trenčína) a jeden zo Zlatoviec (dnes súčasť Trenčína) vyznali, že 
Ján Mikušoviech (Mikusowiech) pochádza z obce Orechové a je synom Micha-
la Mikušoviech a jeho manželky Barbory Šindlaroviech (Ssindlarowiech), ktorá 
pochádzala z obce Rosina v lietavskom panstve.16

(4.) 19. február 161817 – šesť svedkov pred trenčianskym richtárom dosved-
čilo, že šľachtic Štefan Libreghy (Libreghy), kedysi obyvateľ Trenčína, teraz 
obyvateľ slobodného kráľovského mesta Košíc pochádza zo zákonite uzatvore-
ného manželstva jeho rodičov, šľachtica Jána Libreghyho18, toho času už mŕtve-
ho, a jeho manželky Zuzany Šmikejovej (Smikey)

(5.) 7. marec. 161919 – sedem svedkov z obce Veľký Kolačín pod prísahou 
pred trenčianskym senátom potvrdilo, že Martin Klimovič (Klimowych), za-
mestnaním kováč, teraz však obyvateľ Trenčína, pochádza z obce Veľký Kolačín 
(dnes súčasť Novej Dubnice) z rodičov, ktorí uzatvorili zákonité manželstvo, 
totiž Juraja Klima inak Vitéza (Klimo alias Wytez) a jeho manželky Kataríny, 
dcéry už nebohého Mateja Matušoviča (Mathussowych), obyvateľov obce Veľký 
Kolačín.

(6.) 1. august 161920 – štyria svedkovia z Hornej Drietomy (dnes Drietoma)  
a jeden mešťan z Trenčína potvrdili, že Mikuláš santal (Santal) pochádza  
z obce Horná Drietoma v Trenčianskej stolici zo zákonitého manželstva jeho 
rodičov Mikuláša Santala a jeho manželky Doroty Pršovej (Prshowa)

14 Juraj Dobrašovský je doložený v rokoch 1607 − 1609 ako člen trenčianskej vonkajšej mestskej 
rady (tzv. Electi). In ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokoly z rokov 1607 − 1612, šk. 5, sign. 
KN/I-15 – 16, zoznamy funkcionárov z rokov 1607 – 1609.

15 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1618, šk. 6, sign. KN/I-20, s. 27.
16 Obec Rosina však patrila pod panstvo Strečno. 
17 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1618, šk. 6, sign. KN/I-20, s. 16.
18 Ján Libreghy (Lubreghy, Lubreky) (†1600 Trenčín) obsadil počas svojho života v trenčianskej 

mestskej správe nižšie funkcie. V rokoch 1593, 1599 vykonával napríklad funkciu kapitána 
predmestských štvrtí, vo viacerých rokoch bol zase členom vonkajšej mestskej rady (tzv. Elec-
ti) – 1593, 1599 a 1600. Zomrel pravdepodobne roku 1600. In ŠABA, pob. TN, f. MG TN, 
Protokoly z rokov 1593 – 1600, šk. 3, sign. KN/-7 – 10, zoznamy funkcionárov z rokov 1593 
– 1600.

19 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1619, šk. 6, sign. KN/I-21, s. 15
20 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1619, šk. 6, sign. KN/I-21, s. 41.
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(7.) 5. február 162021 – sedem svedkov dosvedčilo, že mládenec Pavol Prie-
vozník inak sutoris (Prywoznyk alias Sutoris) bol splodený v zákonitom man-
želstve jeho rodičov, totiž Jána Prievozníka, obyvateľa Trenčína, toho času však 
už nebohého, a jeho manželky Zuzany, dcéry už nebohého Mikuláša Sabolta 
(Szabolt) z obce Veľká Kubrá (dnes súčasť Trenčína). Svedectvo bolo vydané aj 
v listinnej podobe s pečaťou mesta Trenčína.

(8.) 20. marec 162022 – Ľudovít Šútor (Sutor), obyvateľ Hlohovca, žiadal 
prostredníctvom Juraja Lyndemana (Lindeman) trenčiansky senát o vydanie rod-
ného listu. Jeho manželský pôvod z rodičov Ľudovíta Šútora a matky Barbory 
(priezvisko nie je uvedené) potvrdilo sedem trenčianskych mešťanov.

(9.) 29. máj 162023 – šesť svedkov potvrdilo manželský pôvod Michala Lus-
koňa (Luskon) z obce Žabinec (dnes súčasť Trenčína), teraz obyvateľa Nových 
Zámkov (Uywar), ktorý pochádzal z rodičov Jána Luskoňa a jeho manželky Bar-
bory, dcéry už nebohého Václava Vašku (Waska).

(10.) 3. marec 162124 – sedem svedkov hodnoverne pod prísahou vyznalo, 
že mládenec Mikuláš Michalkovič (Michalkowych) pochádza z obce Kľúčo-
vé (dnes súčasť Nemšovej) a jeho zákonitými rodičmi sú Martin Michalkovič  
a jeho manželka šľachtičná Anna, dcéra toho času už nebohého Mateja Potočné-
ho (Potoczny)25 z obce Medné (Mezne) (dnes súčasť Lednických Rovní).

(11.) 7. január 162226 – sedem svedkov hodnoverne a pod prísahou jednohlas-
ne potvrdilo manželský pôvod mládenca Juraja Hlaváča (Hlawach), zamestna-
ním zlatníka. Jeho rodičmi boli toho času už nebohý Ján Hlaváč a jeho manželka 
Barbora, dcéra už nebohého N. Matejkoviča (Mategkowych), ktorý pochádzal  
z obce Zliechov. Rodičia menovaného Juraja Hlaváča boli obyvateľmi Trenčína. 
Svedectvo o pôvode vydala trenčianska mestská rada Jurajovi Hlaváčovi aj v 
listinnej podobe.

21 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1620 – 1621, šk. 6, sign. KN/I-22, s. 13; Prímeno „Suto-
ris“ naznačuje, že zamestnaním bol pravdepodobne obuvník.

22 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1620 – 1621, šk. 6, sign. KN/I-22, s. 33.
23 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1620 – 1621, šk. 6, sign. KN/I-22, s. 55.
24 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1620 – 1621, šk. 6, sign. KN/I-22, s. 95.
25 Rod Potočných z Medného zaznamenal FEDERMAYER, Frederik. Lexikón.., ref. 13, s. 188. 

Mateja Potočného však nespomína, rovnako nepozná ani erb ich rodu.
26 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1622, šk. 6, sign. KN/I-23, s. 9.
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(12.) 22. február 162327 – desať svedkov jednohlasne potvrdilo manželský 
pôvod dvom mužom, a to slobodnému kňazovi farnosti Dobrá (teraz súčasť 
Trenčianskej Teplej) Eliášovi Pasinidinisovi (Pasynidini), ako aj mládencovi 
andrejovi Prievozníkovi (Prywoznyk). Eliáš Pasinidinus pochádzal z legitím-
neho manželstva jeho rodičov, totiž kňaza Šimona Pasinidinisa28 a jeho manžel-
ky, toho času už nebohej Anny, dcéry už zomretého Martina Silvaya (Szliwon), 
spolumešťana mesta Trenčína. Andrej Prievozník bol manželským synom už zo-
mretého Mikuláša Prievozníka, mešťana mesta Trenčína a jeho manželky Katarí-
ny Bartošovičovej (Barthossowych), ktorá bola dcérou Kataríny Bartošovičovej.

(13.) 29. august 162329 – osem obyvateľov z obce Ľuborča (dnes súčasť Ne-
mšovej) hodnoverne a pod prísahou potvrdilo a vyznalo, že učený muž (huma-
nissimus vir) Juraj cabalidis (Czabalidis),30 toho času rektor školy v meste 
Přerov na Morave, pochádza z obce Ľuborča z legitímne uzatvoreného manžels-
tva jeho rodičov, totiž Mikuláša Cabalidisa, mlynára, a jeho manželky Kataríny 
Ondrejíčkovej (Ondregyczkowych), obyvateľov Ľuborče. Toto svedectvo bolo 
vydané aj v listinnej podobe.

(14.) 29. august 162331 – sedem svedkov pod prísahou potvrdilo, že mlá-
denec Ján Vlčkovič (Wlczkowych), zamestnaním kováč, pôvodom z Trenčian-
skej Teplej, bol splodený z manželského lôžka jeho zákonitých rodičov Andreja 
Vlčkoviča a jeho manželky Barbory (priezvisko neuvedené), ktorá pochádzala  
z Timoradze.

27 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1623, šk. 6, sign. KN/I-24, s. 16.
28 Známejší pod menom Šimon Parquidinus Strelicenus – bol prvým evanjelickým farárom vo 

farnosti Dobrá, dnes je obec pripojená k Trenčianskej Teplej. Do Dobrej bol povolaný zo Selca 
a pôsobil tu 47 rokov, roku 1640 v Dobrej aj zomiera ako člen dolnotrenčianskeho evanjelické-
ho kontubernia.

29 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1623, šk. 6, sign. KN/I-24. s. 53.
30 Metoděj Zemek vo svojej štúdii spomína istého Juraja Libocenusa, pôvodom z Trenčína ako 

přerovského rektora v rokoch 1619 – 1622. „Libocenus“, teda ľuborčiansky, by mohlo nazna-
čovať jeho rodisko – Ľuborču neďaleko Trenčína. Ak bol rektorom školy naozaj iba v rokoch 
1619 – 1622, o vydanie svedectva o počestnom pôvode musel žiadať trenčiansky magistrát 
ešte v priebehu roka 1622. ZEMEK, Metoděj. Kulturní vztahy mezi Moravou a Slovenskem  
v druhé polovině 16. a poč. 17. století. In ZEMEK, Metoděj − ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). Břeclav/
Trnava. Břeclav – Trnava : BLOK, 1974, s. 194; Macůrek už uvádza jeho priezvisko presnejšie 
v podobe Liborcenus, no aj on kladie jeho pôvod do Trenčína, čo nie je presné. Ľuborča bola 
síce poddanskou obcou Trenčína, no samostatnou s vlastnou samosprávou. MACŮREK, Josef. 
České země a Slovensko (1620 – 1750). Brno : Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 
1969, s. 47.

31 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1623, šk. 6, sign. KN/I-24. s. 53.
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(15.) 11. marec 162432 – šesť svedkov pod prísahou vypovedalo, že Juraj 
Koštial (Kosstiall), zamestnaním obuvník pochádzajúci z obce Trenčianska Tur-
ná (Turna), je manželským synom z otca Martina Koštiala, ktorý je synom Jána 
Koštiala, a matky Kataríny Chomútovej (Chomutowych), toho času však už mŕt-
vych.

(16.) 13. máj 162433 – traja svedkovia zo Skalskej Novej Vsi (dnes súčasť 
obce Skalka nad Váhom) a traja svedkovia z obce Skala (dnes taktiež súčasť 
obce Skalka nad Váhom) pod prísahou jednohlasne potvrdili a vyznali, že mlá-
denec Martin Lajča (Laycha), zamestnaním mäsiar, toho času obyvateľ mes-
tečka Častá, pochádza z obce Skala, ktorá sa nachádza pri rieke Váh. Svedko-
via tiež potvrdili, že sa narodil z manželského lôžka už nebohého Juraja Lajču  
a jeho manželky Barbory Ondrejíčkovej (Ondregycžkowyech), ktorá pochádzala 
z obce Závada (Zawada; pravdepodobne ide o Trenčiansku Závadu; obcí s týmto 
názvom je na Slovensku viacero).

(17.) 5. apríl 162534 – notár mesta Trenčína a ďalších šesť mešťanov potvr-
dilo legitímny manželský pôvod Mikuláša Horváta (Horwatt), zamestnaním 
zlatníka. Ako rodičov svedkovia uvádzajú toho času už nebohého Mateja Hor-
váta a jeho manželku Barboru Albertíkovú (Albertyk). Listina o jeho počestnom 
pôvode bola vyhotovená aj v pergamenovej forme.

(18.) 14. júl 162535 – šesť trenčianskych mešťanov pred senátom mesta Tren-
čína jednohlasne potvrdilo, že mládenec Štefan Burda (Burday, Burda), za-
mestnaním zlatník, pochádza zo zákonitého manželstva jeho rodičov, totiž už 
nebohého Mikuláša Burdu36, kedysi dlhoročného trenčianskeho senátora, a jeho 
manželky Charity Láskovej (vulgo Laska).

32 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1624 – 1625, šk. 7, sign. KN/I-25, s. 14; Len upozorňuje-
me, že v tomto prípade nejde o príslušníkov šľachtického rodu Koštialovcov z Turčianskej obce 
Trnovo, ktorých jedna vetva sa počiatkom 18. storočia usadila aj priamo v Trenčíne.

33 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1624 – 1625, šk. 7, sign. KN/I-25, s. 27.
34 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1624 – 1625, šk. 7, sign. KN/I-25, s. 94.
35 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1624 – 1625, šk. 7, sign. KN/I-25, s. 135.
36 Mikuláš Burda zastával v Trenčíne funkciu senátora v rokoch 1593 – 1594, 1611 − 1612  

a 1615 – 1621. Popritom bol viackrát zvolený aj do iných, nižších mestských funkcií (fiziernik, 
výberca poplatkov za varenie piva, školský inšpektor, výberca mostných poplatkov, výberca 
tridsiatkových peňazí). Zomrel pravdepodobne v priebehu roka 1621, nakoľko v nasledujúcich 
rokoch sa už nespomína. ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokoly z rokov 1593 − 1621, šk. 3 − 6, 
sign. KN/I-7 – 22, zoznamy funkcionárov z rokov 1593 – 1621.
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(19.) 6. apríl 162737 – päť obyvateľov obce Dobodiel spoločne potvrdilo, 
že andrej Valak (Walak), zamestnaním krajčír, toho času bývajúci v mes-
tečku Podolínec v stolici Spišskej, pochádza z obce Dubodiel a bol splodený  
v legitímnom manželstve jeho rodičov Jána Valaka, obyvateľa Dubodiela, a jeho 
manželky Doroty Ďuríčkovej (Guryczkowyech), ktorá pochádzala z obce Hrad-
ná (Hradna; pravdepodobne Veľká Hradná, alebo Malá Hradná, v prameni toto 
rozlíšenie absentuje).

(20.) február 1628 (deň nie je zapísaný)38 – šesť obyvateľov obce Dobrá (te-
raz súčasť obce Trenčianska Teplá) a jeden mäsiar z Trenčína hodnoverne a pod 
prísahou vyznali, že mládenec Mikuláš Bubál (Bubal), zamestnaním mäsiar, 
pochádza zo spomenutej obce Dobrá a je zákonitý syn po nebohom Matejovi 
Bubálovi a jeho manželke Uršuli Robotovej (Robotowyech).

(21.) 31. marec 162839 – šesť trenčianskych mešťanov spoločne potvrdilo, 
že andrej trebnicenus (Trebniceni), kedysi trenčiansky kožušník, teraz však 
obyvateľ poľského mesta Zerawna,40 pochádza z manželstva jeho rodičov, totiž 
už nebohého Jána Trebnicenusa,41 kedysi mydlára, mešťana a senátora Trenčína,  
a jeho manželky tiež už nebohej Barbory Konečnej inak Hrabovskej (Konecž-
nych alias Hrabowska).

(22.) 14. júl 162842 – osem trenčianskych mešťanov spoločne dosvedčilo 
manželský pôvod Michala Zlatovského (Zlatowsky). Svedkovia potvrdili, že 
jeho rodičmi boli toho času už mŕtvy Mikuláš Zlatovský,43 trenčiansky mešťan, 

37 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1626 – 1627, šk. 7, sign. KN/I-26, s. 116.
38 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1628 – 1629, šk. 7, sign. KN/I-27, s. 10.
39 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1628 – 1629, šk. 7, sign. KN/I-27, s. 18.
40 Lokalitu sme zatiaľ bližšie neidentifikovali.
41 Ján Trebnicenus zastával v trenčianskom magistráte významné posty. V rokoch 1604 – 1621 bol 

členom užšej mestskej rady – senátorom, roku 1615 bol zároveň aj mestským komorníkom. Vo 
viacerých rokoch však pre mesto vykonával aj ďalšie úlohy a funkcie (výberca tridsiatkových 
peňazí, fiziernik, výberca mostných poplatkov, školský inšpektor, kapitán predmestských 
štvrtí), čo ho radí medzi popredných obyvateľov mesta – elitu. Zomrel pravdepodobne roku 
1621, pretože v nasledujúcich rokoch sa už nespomína. ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokoly  
z rokov 1604 − 1621, šk. 4 − 6, sign. KN/I-13 – 22, zoznamy funkcionárov z rokov 1604 – 1621.

42 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1628 – 1629, šk. 7, sign. KN/I-27, s. 26. 
43 Mikuláš Zlatovský patril k miestnej trenčianskej elite. Roku 1601, 1604, 1608 − 1609, 1611 − 

1613, 1615, 1619 bol mestským kapitánom, v rokoch 1602 − 1606 už senátorom. Roku 1610 
aj mestským komorníkom. Popritom bol v niektorých rokoch zvolený aj do nižších funkcií v 
rámci administratívy mesta (výberca tridsiatkových poplatkov, výberca poplatkov za varenie 
piva). ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokoly z rokov 1601 − 1619, šk. 4 − 6, sign. KN/I-11 – 
21, zoznamy funkcionárov z rokov 1601 – 1619.
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spolu s manželkou Katarínou, dcérou už nebohého Jána Silvaya (Szliwon),44 re-
menára. Toto svedectvo bolo vyhotovené aj v podobe listiny.

(23.) 6. máj 163045 – šesť osôb potvrdilo, že Juraj sládek (Sladek) sa na-
rodil z legitímne uzatvoreného manželstva jeho rodičov, ktorými sú otec Ján 
Sládek, súčasný obyvateľ predmestia [Trenčína], ktorý je synom Jána Sládka, 
dlhoročného senátora46, a jeho manželky Kataríny Ožvaldovej (Ožwaldowych); 
matkou Juraja Sládeka je Eva Komáriková inak Berianová (Komarykowye alias 
Berianowych). Toto svedectvo bolo vyhotovené aj v pergamenovej forme.

(24.) 28. august 163047 − sedem svedkov prísahou potvrdilo manželský pô-
vod Mateja Tvrdoňa (Twrdon), zamestnaním rybára. Svedkovia vyznali, že 
jeho rodičmi sú Ján Tvrdoň, zamestnaním rybár, a jeho manželka Magdaléna 
Martišovská (Martissowska). Svedectvo bolo vyhotovené aj v listinnej podobe.

(25.) 2. júl 163148 – sedem svedkov, obyvateľov tzv. Novej ulice v Trenčíne49, 
hodnoverne vyznalo, že Juraj Vavrovič (Wawrowych), obyvateľ obce Štvrtok 
nachádzajúcej sa blízko obce Ivanovce, pochádza z manželstva rodičov už nebo-
hého Petra Vavroviča, kedysi dlhoročného richtára už v spomenutej tzv. Novej 

44 Ján Silvay zomrel dňa 25. januára 1620 v Trenčíne vo funkcii senátora. Počas svojho života sa 
venoval remenárskemu remeslu, no popritom dlhodobo zasadal v trenčianskej mestskej rade na 
významných postoch v rámci jej administratívy. Roku 1600 bol mestský komorník, senátorskú 
stoličku obsadil v rokoch 1595 – 1603 a 1608 – 1620. Mestským kapitánom bol v roku 1602  
a komorníkom roku 1600. Dosiahol i najvyššiu, teda richtársku funkciu roku 1607. Vo via-
cerých rokoch ho nachádzame aj medzi nižšími mestskými funkcionármi (fiziernik, výberca 
poplatkov za varenie piva, školský inšpektor). ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokoly z rokov 
1593 − 1621, šk. 2 − 6, sign. KN/I-7 – 22, zoznamy funkcionárov z rokov 1595 – 1620.

45 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1630 – 1636, šk. 7, sign. KN/I-28, samostatne vložený list 
pri strane 21.

46 Ján Sládek zastával roku 1593 funkciu trenčianskeho ministeriála (pisára). Ide pravdepodobne 
o starého otca Juraja Sládeka, ktorý týmto postom začínal kariéru v trenčianskej mestskej 
správe. ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Missiles 1580 – 1600, nespr., list zo dňa 9. septembra 
1593; Senátorskú stoličku obsadil však iba v rokoch 1613 – 1614. ŠABA, pob. TN, f. MG TN, 
Protokoly z rokov 1613 - 1615, šk. 5, sign. KN/I-17 – 18, zoznamy funkcionárov z rokov 1613 
– 1614.

47 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1630 – 1636, šk. 7, sign. KN/I-27, s. 22.
48 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1630 – 1636, šk. 7, sign. KN/I-28, s. 56.
49 Nová ulica (Platea nova) mala v 17. storočí status poddanskej obce Trenčína, nachádzala sa 

v jej tesnej blízkosti. Volila si aj vlastnú samosprávu, ktorej zloženie odobrovala trenčianska 
mestská rada. Zachoval sa aj protokol z tejto lokality, ktorý viedol pravdepodobne sám rich-
tár Novej ulice. Protokol má názov „Kniha novoulická“ a pochádza z rokov 1643 – 1700. In 
ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Kniha novoulická 1643 – 1700, šk. 14, sign. KN/I-40a. Lokalita 
definitívne splynula s mestom na prelome 17. a 18. storočia.
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ulici a jeho manželky Barbory (priezvisko neuvedené), obyvateľov Novej ulice 
v Trenčíne.

(26.) 20. september 163450 − štyria obyvatelia Prahy potvrdili, že mláde-
nec Ján Červienka (Czerwjenka), zamestnaním obuvník, je narodený v Starom 
Meste pražskom (veteri urbe Pragensi) z legitímne uzatvoreného manželstva 
jeho rodičov, totiž už nebohého Adama Červienku, obyvateľa Starého Mesta 
pražského, a jeho manželky Anety (Anešky) (Agnetha sive Anesca) Tupej (Tupa).

(27.) 11. jún 163551 – traja svedkovia potvrdili pod prísahou, že Matej Ma-
tošovič (Matossowych)52 je zákonitým synom Jána Matošoviča a jeho manželky 
Kataríny Kosáčovej (Koszacžowych). Svedkovia zároveň dosvedčili, že Matej 
Matošovič býva v tzv. Šándorovskom dome v Trenčíne a je zaťom Gašpara 
Kudana inak Vietorisa (Kudan alias Vietoris). Matej Matošovič sa mal narodiť  
v obci Gbeľany, nachádzajúcej sa blízko Varína, odkiaľ sa jeho rodina mala pre-
sťahovať do Beckova a zotrvať tam dvadsať rokov.

(28.) 1637 (konkrétny dátum nie je uvedený)53 – šesť svedkov, obyvateľov 
Trenčína, dosvedčilo počestný pôvod slobodného mládenca andreja Zlatov-
ského (Zlatowsky). Údaje o rodičoch, mieste narodenia a bydliska v samotnom 
zápise však absentujú.

(29.) 20. október 164054 − štyria svedkovia − českí exulanti, potvrdili man-
želský pôvod učeného mládenca (humanissimi iuvenis) Melchiora rafanidesa 

50 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1637 – 1643, sign. KN/I-28, voľný list XVIII; Svedectvo 
sa v tomto protokole nachádza azda iba preto, že ide o voľný list, ktorý sa tam dostal dodatočne; 
Ján Červienka býval roku 1635 v Trenčíne priamo vo vnútornom meste, podobne ako všetci 
exulanti okrem dvoch, v podnájme v dome akéhosi Gergelovského (Gergelowsky) a platil daň 
vo výške 50 denárov. Spolu s ním v tomto dome bývali aj ďalší traja exulanti – Jakub Bestahov-
ský (Bestahowsky) inak tokár, ktorý platil daň 1 zlatý, ďalej akási Šiškárka (Syskarka) zdanená 
sumou 50 denárov a napokon tu pobýval aj Pavol Spolský zo Spule, ktorý bol zdanený sumou 
2 zlaté. ZREBENÝ, Alexander. Mimoriadne zdanenie obyvateľov Trenčína v roku 1635. In 
ŠIŠMIŠ, Milan (ed.). Zborník Trenčín 71. Vlastivedný zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 
Bratislava : Vydavateľstvo Slavín, 1971, s. 150.

51 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1630 – 1636, šk. 7, sign. KN/I-28, s. 169.
52  Matej Matošovič bol pár dní predtým inkorporovaný medzi trenčianskych mešťanov a zložil aj 

predpísanú prísahu vernosti mestu. Záznam o inkorporovaní sa nachádza v mestskom protoko-
le. ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1630 – 1636, šk. 7, sign. KN/I-28, s. 169.

53 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1637 – 1643, sign. KN/I-28, s. 5.
54 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1637 – 1643, sign. KN/I-28, s. 96; Časť tohto svedectva 

legitímneho pôvodu uverejnil MACŮREK, ref. 30, s. 179.
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(Raphanides)55, toho času správcu trenčianskej mestskej školy. Svedkovia vy-
znali, že pochádza z otca Martina Rafanidesa, rodáka z Lipnice nad Sázavou 
nachádzajúcej sa na Morave, kňaza a toho času kazateľa (minister verbi Dei)  
v mestečku Veľké Kostoľany, a jeho zákonitej manželky Anny Černovskej 
(Cžernowska).

(30.) 7. máj 164656 − štyria svedkovia, obyvatelia Trenčína, pod prísahou do-
svedčili, že maloletí súrodenci Ján a Václav Bútovskí (Butowsky) pochádzajú  
z legitímneho manželstva ich rodičov, totiž už nebohého učeného muža (literatus 
vir) Jána Bútovského inak Makešku (Butowsky alias Makesska) a jeho manželky 
Doroty Urbanidisovej (Urbanidis).

(31.) 19. máj 164657 − štyria trenčianski mešťania pod prísahou dosvedčili 
legitímny manželský pôvod mládenca andreja thorányho (Thorani), zamest-
naním zlatníka, teraz sa nachádzajúceho v obci Warady v Spišskom Podhradí. 
Jeho rodičmi boli toho času už nebohý Andrej Thorány,58 kedysi trenčiansky 
mešťan a senátor, a jeho manželka Juliana Ozorovská (Ozorowska).

(32.) 3. marec 165159 − štyria svedkovia pod prísahou dosvedčili, že vzdela-
ný muž (literatus vir) Juraj Komenský (Komensky), toho času obyvateľ Košíc, 
pochádza z obce Drietoma. Svedkovia ďalej vyznali, že jeho rodičmi sú Ján 

55 Listinu o dosvedčení počestného pôvodu potreboval pravdepodobne v súvislosti s nástupom do 
úradu správcu miestnej trenčianskej školy. V tejto funkcii ho neuvádza ani známa Gymnazioló-
gia. REZNÍK, Ján − MATTHAEIDES, Samuel. Gymnaziológia. Dejiny gymnázií na Slovensku. 
Bratislava : SPN, 1971, s. 346-348; Manželkou Melchiora Rafanidesa bola istá Alžbeta Pieri-
ová (Piery). In ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1637 – 1643, sign. KN/I-28, nedatovaný 
voľný list pri s. 151; Roku 1642 vydal v trenčianskej exulantskej tlačiarni Doroty Vokálovej 
dve tlače. Jednou z nich bola báseň venovaná trenčianskemu senátorovi Pavlovi Tekenyeymu. 
TELGÁRSKY, Jozef. Produkcia trenčianskej exulantskej tlačiarne. In ŠIŠMIŠ, Milan. Trenčín, 
remeslá, tlačiarne, architektúra. Bratislava : Alfa, 1985, s. 206; O tejto tlači sa zmieňuje aj 
MACŮREK, ref. 30, s. 28; 

56 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1644 – 1650, sign. KN/I-29, s. 68.
57 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1644 – 1650, sign. KN/I-29, s. 69.
58 Andrej Thorány starší bol trenčianskym senátorom v rokoch 1615 – 1636, v rokoch 1623, 1626 

− 1627 bol aj mestským kapitánom. Popritom vykonával v niektorých rokoch aj rozličné menej 
významné funkcie v mestskej samospráve („fiziernik“, inšpektor škôl a kostolov). ŠABA, pob. 
TN, f. MG TN, Protokol z rokov 1614 − 1636, šk. 5 − 7, sign. KN/I-18 – 27, zoznam funkci-
onárov z rokov 1616 – 1636.

59 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1651 – 1654, sign. KN/I-30, s. 39; Kópia tohto svedectva 
je vyobrazená i v trenčianskej monografii: HORVÁTH, Pavel. Trenčín v období novoveku 
(1526 − 1848). In ŠIŠMIŠ, Milan (ed.). Trenčín. Vlastivedná monografia 1. Bratislava : Alfa, 
1993, s. 82.
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Komenský, zamestnaním mlynár, a jeho manželka Katarína Múdra (Mudrich), 
obyvatelia Drietomy, o ktorých sa konštatuje, že vždy i so svojimi predkami 
viedli čestný a chvályhodný život, nedopustiac sa skutku nehodného kresťan-
ského života. Svojho syna vychovávali v zbožnosti a dali ho na vzdelanie v hu-
manitných vedách.

(33.) 25. júl 165760 − dvaja českí exulanti potvrdili, že súrodenci Ján a adam 
cejslovci (Cheyssel) boli splodení v legitímne uzatvorenom manželstve ich ro-
dičov, totiž už zomretého Jána Cejsla,61 mešťana v Trenčíne a jeho manželky Do-
roty Dentulíniovej (Dentuliny),62 toho času však manželky Jána Potáča (Potacz), 
mestského komorníka v Trenčíne63.

60 ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1655 – 1660, sign. KN/I-31, s. 119.
61 Rod Cejslovcov patril k popredným exulantským českým rodom pôvodom zo Sušíc. Ján Cejsl 

býval roku 1635 spoločne so sestrou Evou v dome významného trenčianskeho mešťana Pav-
la Tekeneyho, ktorý tu pôsobil ako richtár, senátor a komorník. Ján Cejsl so sestrou zaplatili  
v tomto roku pomerne vysokú daň vo výške 8 zlatých, čo ich jednoznačne radí k majetnejšej 
vrstve. ZREBENÝ, ref. 50, s. 150; Okrem sestry Evy mal tento Ján Cejsl ešte jedného brata 
Václava Cejsla, ktorého druhou manželkou bola Libuša Kochová z Kolburgu a z tejto vet-
vy pochádzalo viacero potomkov, najmä dcér, ktoré sa vydali do popredných trenčianskych 
patricijských rodín zastávajúcich najvýznamnejšie funkcie v správe mesta (richtári, senátori, 
mestskí komorníci, mestskí kapitáni). 

62 Máme aj konkrétny doklad, ktorý informuje o uzatvorení sobáša medzi Jánom Cejslom  
a Dorotou Dentulíniovou, dcérou už nebohého Jána Zoubka, mešťana mesta Chrudimi. Ich 
sobáš bol uzatvorený dňa 12. februára 1635 v Novom Meste nad Váhom a konal sa s povolením 
novomestského prepošta Andreja Žitkaia (Zyttkius). Sobášil ich Ján starší Vysotín z Vysotína, 
kňaz na pardubickom panstve. In ŠABA, pob. TN, Listiny po 1526, inv. č. 730, listina zo 
dňa 12. februára 1635 (inventár v rukopise). Dentulíniovci sa inak nazývali aj Zoubkovcami;  
V Trenčíne sme však zachytili aj iných Dentulíniovcov, ktorí pochádzali z Nemeckého Brodu, 
kde im patril dom v Hornej ulici a druhý v Hornom predmestí. Aj oni sa nazývali Zoubkovcami, 
preto je veľmi pravdepodobné ich vzájomné príbuzenstvo. Pri Trenčíne v obci Horná Drietomá 
(dnes Drietoma) pôsobil istý čas ako kňaz Tomáš Dentulinus mladší, syn Tomáša Dentulinusa 
staršieho, tiež kňaza. RŮŽIČKA, Jaroslav. Emigranti z Německého Brodu za reformace po-
bělohorské. In Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze, 1908, roč. 16, s. 98; 
Roku 1643 požiadal Tomáš Dentulinus starší trenčiansku mestskú radu o vystavenie svedectva 
o počestnom pôvode pre svojich synov Tomáša mladšieho a Václava Dentulíniovcov. Viacerí 
svedkovia potvrdili, že Tomáš Dentulínus starší uzatvoril zákonné manželstvo v Nemeckom 
Brode a jeho synovia sú legitímni. MACŮREK, ref. 30, s. 49, poznámka č. 29.

63 Ján Potáč inak Holub, bohatý obchodník so súknom (†18. august 1667 v Trenčíne) vykonával 
funkciu mestského komorníka iba v roku 1657, neskôr sa presadil aj v užšej mestskej rade, kde 
zastával senátorskú funkciu v rokoch 1663 – 1667. In ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Protokoly 
z rokov 1655 − 1675, šk. 9 − 11, sign. KN/-31 – 33, zoznamy funkcionárov z rokov 1657 – 
1667; Ján Potáč bol počas života dvakrát ženatý, jeho prvou manželkou bola spomínaná Dorota 
Dentulíniová inak Zoubková, s ktorou mal dve deti – syna Daniela Potáča inak Holuba a dcéru 
Juditu Potáčovú inak Holubovú. Jeho druhou manželkou bola Barbora Hencová (Hencz), dcéra 
Ondreja Henca, účtovníka Trenčianskeho panstva, s ktorou sa oženil tesne pred svojou smrťou 
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“teStimonia honeSti ortuS, Seu genealogiae” in the protocolS 
of the town trenčín. the family regiSter communication in the 

befor regiSter period

Summary

The main aim of this paper is to point out quite a low examined scope of the 
testimonies (lat. Litterae honesti ortus seu genealogiae). It is related to some type of 
the official records, execution of which was in the competence of the city council. Their 
written form was given to them by the superior of the relevant urban office, notary. 
The issue of the testimony was preceded by the credible confession (an oath) of several 
persons, not only of their friends, neighborhood or relatives but almost always by the 
confession of some members of the city or municipal council, coming mostly from the 
place of origin of the applicant.

Those people have personally guaranteed the legitimate origin of the petent. Based 
on this, the testimony took on the credibility, as it was referred to the so-called before 
registration   period due to the lack of the written documentation regarding the birth of a 
person in the church registers. This fact is very close related to the relevant form of the 
testimonies of a honorable origin that were more-less unified, probably according to the 
artwork of the paper forms and had more general nature without any deeper specification 
of a date of the birth.

The purpose of the honorable testimonies of origin, resulting already from the title, 
was to prove a legitimate origin of the applicant that was ultimately required in order to 
get the full bourgeois rights also in other territory that has differed from the place of his 
birth. Further, the testimonies were also required in relation to the acceptance into the 
guild structures, by which was also desirable to come from a legitimate marriage of his 
parents. For the current researchers, the importance of the relevant testimonies consist 
especially in the field of genealogy because they contain information related not only 
to the origin and employment of petent however these data very often refer also to his 
closest relatives in a direct line, i.e. parents or even grandparents. in the protocols of 
the city Trenčín, there were found by the author thirty-three testimonies from the years 
1615–1657, which content is described more in a deep in a chronological organized 
catalog.

niekedy na prelome rokov 1666 – 1667, pretože ešte 21. novembra 1666 sám uvádza, že je  
s ňou zasnúbený. In ŠABA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1666 – 1668, nespr., fasc. 
ročníky 1666 a 1667; K osobe Jána Potáča a jeho pozostalosti pozri aj ŠTIBRÁNYI, Peter. 
Obchod so súknom v Trenčíne v XVII. storočí. In Slavín, 1967, roč. 2, s. 91-94. Autor však 
nepresne v tejto štúdii uvádza, že Ján Potáč inak Holub zomrel v priebehu roku 1663.
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Zborník FiloZoFickej Fakulty univerZity komenského
ročník Xlviii       historica     bratislava 2014

komunikácia uhorSkej ariStokracie 
v rodinnom a dvorSkom proStredí  

v ranom novoveku1

„Považujem za dôležité informovať Vás...“

Diana Duchoňová

„Z vašej vôle a z poslušnosti som odlomil pečať z listu mladej pani [Kristína 
Nyáryová], aby ste bola informovaná o jej krokoch...“ „Krátko po tom, ako ku 
mne prišiel váš človek, prevzal som list pre pána generála [Mikuláša Esterházy-
ho], ktorý som doslova prepísal. V tomto liste vám ho pošlem, určite pochopíte 
jeho obsah...“ informovali Melichar Szentiványi (podžupan Liptovskej stoli-
ce) a Andrej Juszt (podžupan Trenčianskej stolice) vdovu po Jurajovi Thurzovi 
Alžbetu Czoborovú.2 Informácie o pripravovanej svadbe neskoršieho palatína 
Mikuláša Esterházyho (1583 − 1645) a Kristíny Nyáryovej (1604 − 1641) mali 
pre Alžbetu obrovskú hodnotu, pretože jej  bývalá nevesta Kristína (vdova po 
Imrichovi Thurzovi) prenechala po manželovej smrti do opatery vnučky, ktoré 
boli, mimochodom, dedičkami thurzovských majetkov. Nakoniec jej ani dôsled-
né, priam až špionážne zisťovanie podrobností a plánov, do ktorého boli zapojení 
aj iní aktéri, v skutočnosti nepomohlo. Esterházy si nielenže Kristínu zobral za 
manželku, deti prevzal do svojej výchovy a na dôvažok získal aj veľkú časť  
z thurzovského majetkového dedičstva.3

1 Štúdia vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA 2/0063/12 Miesto a úloha pala-
tínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.

2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej MVSR), Štátny archív v Bytči (ďalej ŠABY), 
Oravský komposesorát, Thurzovská korešpondencia, krabica (ďalej k.) 27, inv. č. 874, list Me-
lichara Szentiványiho Alžbete Czoborovej, 2. júl 1624, Orava; MVSR, ŠABY, Oravský kom-
posesorát, Thurzovská korešpondencia, k. 26/1, inv. č. 819, List Andreja Justha Alžbete Czobo-
rovej, 18. júl 1624, Sučany.

3 Pozri bližšie DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor : spoločnosť, nor-
my, rituály každodennosti. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, s.r.o., 
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V období raného novoveku bola informovanosť bežných ľudí pomerne ob-
medzená, nové poznatky, zaujímavosti či informácie o tom, čo sa deje v blízkom 
alebo vzdialenom okolí, sa sprostredkovali formou ústneho podania od rôznych 
ľudí, ako boli kupci, vandrujúci tovariši, študenti a iní. Informácie sa odovzdá-
vali na miestach, kde sa stretávalo viacero ľudí, na jarmokoch, trhoch, ale aj 
v mlynoch. Naopak, určité skupiny obyvateľstva potrebovali mať aktuálne in-
formácie o tom, čo sa v krajine deje, a budovali si celé informačné siete – mestá 
korešpondovali nielen navzájom medzi sebou, ale komunikovali aj s mnohými 
vlastnými zástupcami či informátormi. Platila však zásada, že čím bol človek 
vyššie na spoločenskom rebríčku, tým mal lepší prístup k informáciám. Bola to 
práve aristokracia, ktorá nemohla a ani nesmela vystupovať voči svojmu okoliu 
pasívne, ale aktívne sa zapájala do výmeny správ. Rozsiahla sieť súkromných 
kontaktov umožňovala dozvedieť sa  zaujímavé informácie, ktoré boli ostat-
ným nedostupné. Tento informačný náskok pred konkurentmi umožňoval lepšie, 
premyslenejšie a pohotovejšie prispôsobenie sa novým podmienkam, prípadne 
dosiahnutie vlastného cieľa.4 Videli sme to aj v prípade Alžbety Czoborovej. 
Pre mnohých šľachticov prístup k informáciám tiež predstavoval nevyhnutný 
odrazový mostík k úspešnej kariére – znamená to, že vedeli vyššiepostaveným 
poskytnúť aktuálne informácie a oni sa im za to odvďačili.

Aristokrat si prostredníctvom korešpondencie vytváral rozsiahle komunikač-
né siete, ktoré by sme podľa dôležitosti vedeli prirovnať k pyramíde. Na pomy-
selnom vrchole pyramídy bola komunikácia s panovníkom či členmi (úradník-
mi, funkcionármi) viedenského dvora. O stupeň nižšie môžeme nájsť rodinných 
príbuzných, resp. udržiavanie kontaktov s inými aristokratmi, tzv. priateľmi. Išlo 
o osoby, ktoré mali rovnaké spoločenské postavenie a vďaka nim bolo možné  
 

2013; DUCHOŇOVÁ, Diana. „S radosťou Vás očakávame v tento sviatočný deň...“ Svadba 
ako dôležitá súčasť rodinných festivít Esterházyovcov v prvej polovici 17. storočia. In Histo-
rický časopis, 2011, roč. 59, č. 4, s. 671-673.

4 Pozrie bližšie (výberovo): DOOLEY, Brendan − A. BARO, Sabrina (ed.). The Politics of In-
formation in Early Modern Europe. Routledge, 2001; LUHMANN, Niklas. Gesellschaftsstruk-
tur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Frankfurt am 
Main, 1980, s. 72-161; STOLLBERG − RILINGER, Barbara. Symbolische Kommunikation 
in der Vormoderne. Begriffe − Thesen – Forschungsperspektiven. In Zeitschrift für historische 
Forschung, 4/2004, s. 489-527; PÖTTKER, Horst. Brauchen wir noch Kommunikationsges-
chichte? Plädoyer für ein altes Fach mit neuem Zuschnitt. In KLAUS, Arnold − BEHMER, 
Markus − SEMRAD, Bernd (Hgg.) Kommunikationsgeschichte. Positionen und Werkzeuge. 
Ein diskursives Hand- und Lehrbuch. Berlin, 2008, s. 19-43. Z českého prostredia najnovšie 
k téme: HRBEK, Jiří. Hledat a nalézat: Barokní Valdštejnové a jejich informační síť. In The-
atrum historiae, roč. 6, č. 9, 2011, s. 313-331; SMÍŠEK, Rostislav. Komunikační síť knížete 
Ferdinanda ze Schwarzenberku na přelomu 17. a 18. století. In Theatrum historiae, roč. 6, č. 9, 
2011, s. 333-355.
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získať dôverné informácie alebo podporu na presadzovanie vlastných cieľov  
– cez tzv. priateľstvo a patronát.5 Ďalej môžeme spomenúť tzv. agentov na dvore, 
čiže osoby dosadené na rôzne miesta krajinskej správy (komorské orgány, sto-
lica, mesto). Išlo zvyčajne o osoby nižšieho postavenia a ich úlohou bolo infor-
movať aristokrata o aktuálnej situácii či dianí, alebo o rôznych prípravách. Alebo 
mohlo ísť o vyslaného úradníka na takto exponované miesto, jeho prednosťou 
bola na rozdiel od agentov lojalita k jednému aristokratovi (agentov mohol v prí-
pade potreby preplatiť iný aristokrat).6 Poslednú obsahovú skupinu aristokratic-
kej korešpondencie tvorila rodinná a dvorská korešpondencia, ktorej sa budeme 
venovať v našom príspevku. 

rodinné proStredie

„Tak rozumiem z Tvojho listu, že ste všetci zdraví, čo rád počujem... nech dá 
Boh, aby som Vás mohol v zdraví vidieť...,“ takýmito slovami začínajú takmer 
všetky listy aristokratov adresované rodinným príslušníkom alebo známym.7 
Neboli to len zdvorilostné frázy, ale tieto slová mali aj svoj konkrétny obsah.  
V Uhorsku 17. storočia, v čase opakujúcich sa protihabsburských povstaní, os-
manského ohrozenia, s tým spojených pustošení, rabovačiek, epidémií či požia-
rov existovala oprávnená obava o život a zdravie vo všetkých vrstvách obyva-
teľstva, nevynímajúc ani tú najurodzenejšiu, aristokraciu. Okrem toho cieľom 
týchto listov bolo aj pozdraviť adresáta a pripomenúť sa mu, ale tiež vyjadriť mu 
istú náklonnosť. Preto si autor listu vyžadoval podobne zdvorilú odpoveď, ktorá 
ho ubezpečovala o vzájomnosti takéhoto puta. 

Charakteristickým rysom rodinnej korešpondencie bol rozbor záležitostí ve-
rejného i súkromného charakteru a poskytovanie informácií o vlastnom, často 
neutešenom stave, chorobách a každodennom živote (listy boli nositeľmi správ 
o pôrodoch, úmrtí, svadbe, ale aj výpoveďami napríklad o manželských krízach). 
Bohatá rodinná korešpondencia vypovedá veľa napríklad o manželskom súžití 
aristokracie. Často z nej vyplýva neochota manželov opustiť rodinné zázemie 
a cestovať za povinnosťami, resp. vieme vďaka nej, ako znášali dlhodobé odlú-
čenie, keďže pravidelné listy boli neraz jediným spôsobom kontaktu. Často sa  

5 Pozri príspevok A. Fundárkovej s názvom „Nepovažujem za dôležité, aby som mnohými slovami 
uistil Vašu milosť o mojej večnej priazni, každý predsa vie, že Vás mám rád ako skutočného 
priateľa...“ Listy ako médium symbolickej komunikácie v aristokratickom prostredí.

6 HRBEK, ref. 4, s. 321.
7 Napríklad MERÉNYI, Lajos. Eszterházy Miklós újabb levelei Nyári Krisztinához. In Történel-

mi Tár, Első közlemény, 1901, s. 356, list Mikuláša Esterházyho Kristíne Nyáryovej, 29. august 
1624, Viedeň. 
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manželia dohadovali o výchove detí, alebo dokonca muž dával inštrukcie žene 
k rôznym dvorským či správnym záležitostiam.

Aj keď bola väčšina listov adresovaných rodine napísaná vlastnoručne (exis-
tujú aj kancelárske vyhotovenia), preniknúť do štruktúry rodinných vzťahov 
a miery citovej náklonnosti z rodinnej korešpondencie je veľmi náročné. For-
malizované oslovenie „milovaný manžel“ alebo „moje najmilšie dieťa“ nám 
nepostačujú na vyslovenie charakteru vzťahu medzi rodinnými príslušníkmi. 
Dôkazom je napríklad korešpondencia Evy Thökölyovej (1659 − 1716), druhej 
manželky palatína Pavla Esterházyho (1635 − 1713). Aj potom, ako ju manžel 
uvrhol do „domáceho väzenia“, ho naďalej oslovovala veľmi láskavým oslove-
ním, „môj najdrahší manžel“. Z toho vidieť, že oslovenie bolo čisto formalizo-
vaným prvkom. V tomto prípade platí, že bez poznania širších súvislostí môže 
ľahko dôjsť k nesprávnej interpretácii súkromnej korešpondencie.

Pavol Esterházy sa oženil s Evou Thökölyovou (sestra Imricha Thökölyho, 
po smrti otca Štefana sa Pavol stal jej poručníkom) už štyri mesiace po smrti pr-
vej manželky Uršuli Esterházyovej (1641 − 1682) v auguste roku 1682. Pre svo-
je štátnické povinnosti sa so svojou manželkou sotva stretával, no ich vzájomná 
korešpondencia z nasledujúcich štyroch rokov hovorí o harmonickom manžels-
tve. Od roku 1686 sa však ich vzťah radikálne zmenil. Listy Evy Thökölyovej 
sú plné výčitiek, že ju manžel zanedbáva, ona trpí samotou a má pocit, že ju 
obviňuje z takých vecí, ktoré ona nikdy nespáchala. Jej listy sú plné hnevu až 
nenávisti, v jednom z nich dokonca obviní svojho manžela z pokusu o jej zabitie 
a z toho, že si ju neváži ani toľko, čo svojich psov (mimochodom, Pavol sa s jed-
ným zo svojich obľúbených psov nechal aj portrétovať). Ich manželské nezhody 
sa dostali aj na verejnosť a boli predmetom viacerých klebiet. Verejná mienka sa 
prikláňala na stranu palatína Či to bolo oprávnené, ťažko dnes dokázať. Mnohí 
Evu zatracovali. Napríklad barón Ján Draskovich a jeho manželka Magdaléna 
Nádasdyová viackrát Pavlovi odporúčali, aby svoju manželku za hanebné sprá-
vanie uväznil do hradnej veže a v živote ju odtiaľ nepustil. Manželské spory 
medzi nimi pretrvávali dlhé roky až do vyvrcholenia v roku 1700, keď bola 
Eva uväznená pre pokus o vraždu manžela. Len vďaka jeho intervencii bola po 
dvoch rokoch nakoniec prepustená, omilostená a mohla sa uchýliť do kláštora. 
„Čudujem sa, že píšeš, že nikdy si mi nesiahla na život, ale veľmi dobre vieš, 
čo spôsobí podanie jedu, ale nech je akokoľvek, ja sa už na Teba nehnevám“. 
Samotné manželstvo nebolo rozvedené, ale bola vyrieknutá manželská rozluka.8

8 PERES, Zsuzsanna. Isten megálgyon édes atyámfia.“ Esterházy Pál nádor házasságai. In MÁT-
HÉ, Gábor − T. RÉVÉSZ, Mihály − GOSZTONYI, Gergely (szerk.). Jogtörténeti Parerga: 
Ünnepi Tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére. Budapest, 2013, s. 299.
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Takéto detailné informácie sa v korešpondencii veľmi neuvádzali, najmä pre-
to, aby sa dôverné skutočnosti nedostali k neželaným adresátom. V listoch preto 
nachádzame často iba veľmi strohé informácie o intímnych detailoch života. 

Korešpondencia vytvárala voľný priestor na rôzne klebety a bola často príči-
nou naštrbenia rodinných vzťahov. Tie zásadným spôsobom ovplyvnili aj man-
želstvo Alžbety Rákócziovej a Juraja Erdődyho. Jedným z dôvodov, prečo Alž-
beta opustila svojho manžela, bola jeho žiarlivosť, ktorú spôsobili klebety o tom, 
že má ľúbostný vzťah s palatínom Pavlom Esterházym. „Kto môže byť ten zlý 
človek, kto znova začal o nás šíriť nové klebety. Slušne povedané, jeho matka 
bola kurva, nech sa sám pozrie na seba. Znova nás zlí ľudia ohovárajú, ale ako 
vždy, aj teraz klamú. Mám pár vecí aj ja na nich, sami sú v tom až po krk. Iba 
nám závidia majetok a blaho. Nech Boh potrestá tých prekliatych...“ Alžbete Rá-
kócziovej hrozilo, že ak sa nevráti k manželovi, bude musieť vstúpiť do kláštora, 
čo sa napokon aj stalo. Neskôr sa však s manželom udobrila.9

Nielen vojnové ťaženia, ale aj štátnické povinnosti, zastávanie vysokých kra-
jinských úradov znamenali často niekoľkomesačnú absenciu aristokrata v do-
mácnosti. Plnenie „manželských povinností“ sa tak stávalo vzácnou príležitosťou 
a práve v listoch sa manželia dohadovali na spoločných „nočných“ stretnutiach. 
Napríklad Pavol Esterházy napísal svojej prvej manželke Uršuli Esterházyovej, 
že potrebuje niečo vybaviť v blízkosti Eisenstadtu a dohodol si s ňou stretnu-
tie neďaleko od rezidencie. „Idem zo svadby Františka Káldyho, drahá, môžeš 
prísť na noc do Bildöskútu, keby si ma tam nenašla, počkaj ma tam, určite tam 
na večer prídem aj ja.“10 A to vtedy manželku skutočne nešetril, pretože Uršuľa 
porodila len necelé dva mesiace predtým ich prvého potomka. V prípade Pavla 
a jeho 26 detí boli takéto listom dohodnuté stretnutia mimoriadne úspešné.11

V rodinnej korešpondencii, a práve často len tu, nachádzame správy o narode-
ní alebo úmrtí detí. Z dôvodu dedenia majetku a zabezpečenia pokračovania rodu 
sa preferovali skôr chlapci, no aj dievčatá boli dôležitým prvkom sobášnej po-
litiky rodu.12 Z korešpondencie napríklad vidieť, že sa oveľa citlivejšie vnímala 
smrť chlapca než dievčaťa. Úmrtie bolo vždy pre rodinu smutnou udalosťou, aj  
 

 9 VÁRKONYI, Gábor − BENDA, Borbála. Rákóczi Erzsébet levelei férjéhez. Budapest, 2001,  
s. 81, list Alžbety Rákócziovej Jurajovi Erdődymu, 10. apríl 1690, Zborov.

10 Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár Budapest (ďalej MNL – OL Budapest), mik-
rofilm č. 4 697, list Pavla Esterházyho Uršuli Esterházyovej, 22. február 1656, Lackenbach. 
Pravdepodobne išlo o Büdöskút, obec ležiacu v Burgenlande, asi 10 kilometrov od Eisenstadtu. 
Dnes má názov Steinbrunn.

11 Mikuláš Anton sa narodil na Silvestra roku 1655.
12 LENGYELOVÁ,Tünde − VÁRKONYI, Gábor. Báthory − Život a smrť. Praha : Ottovo nakla-

datelství, 2009, s. 47.
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keď treba povedať, že vzťah otcov voči novorodencom bol relatívne chladný,  
a to aj napriek tomu, že tu existovala určitá prirodzená otcovská láska. Čím dlh-
šie dieťa žilo, tým bolo silnejšie citové puto medzi ním a jeho rodičmi.13

V listoch často nachádzame zmienky o výchove detí. Hoci počas prvých ro-
kov života bolo dieťa v opatere matky, resp. dojok, neraz nachádzame zmien-
ky aj o úlohe otca. Palatín Juraj Thurzo napísal manželke Alžbete Czoborovej 
o jedenapolročnej dcére Barbore nasledujúce: „Malá sa má dobre, dosť som sa 
s ňou hral14 Z listov napríklad vyplýva skutočnosť, že prísne telesné tresty boli 
v aristokratickom prostredí neprípustné (vychovávatelia boli po takomto správa-
ní prepustení). Listy sú tiež dôkazom, že deti boli neraz rozmaznávané, hlavne 
zo strany často neprítomných otcov. Otcovia sa snažili svoju neprítomnosť kom-
penzovať rôznymi darčekmi z ciest, obyčajne vo forme hračiek (lopty), ďalej 
im priniesli ovocie, sladkosti či zvieratká. Takáto forma „rozmaznávania“ sa ne-
týkala len detí, ale aj manželiek. Šperky, exotické ovocie, kozmetické doplnky 
ako mydlo, ale aj zvieratá sa nachádzali v zoznamoch darovaných drobností.15 
Pavol Esterházy, keď sa dozvedel, že domáci miláčik jeho manželky Uršule, psík 
menom Pikulina (pomenovaný tak azda pre nízky vzrast) zahynul, zaobstaral jej 
novú sučku menom Perla (Perlika). Bola však bol nižšia, fľakatá a nemala taký 
ploský ňufáčik ako Pikulina. Zároveň ju informoval, že s ňou čoskoro príde, ale 
musí ju dať predtým vyliečiť, lebo si udrela očko.16

Formou korešpondencie sa veľmi často riešili závažné rodinné udalosti, nap-
ríklad sa dohadovali manželstvá, neskoršie sa riadila príprava sobášov. Z tohto 
druhu listov vieme často o dátumoch svadieb, resp. o mieste, kde sa konali, ale aj 
o hosťoch, ktorí boli pozvaní. Vzhľadom na zaneprázdnenosť aristokracie bola 
korešpondencia často jedinou možnosťou, ako riešiť takéto dôležité rodinné 
udalosti.17 Približne mesiac pred svadbou sa rozposielali svadobné oznámenia 
známym a iným dôležitým osobám, mestám, stoliciam atď., ktoré mali rozniesť 
familiári po adresátoch.18 V nepokojných časoch sa však stávalo, že do proble-

13 STONE, Lawrence. The Family, Sex and Marriage in England, 1500 − 1800. New York, 1977, 
s. 105-106 a KRÁL, Pavel. Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku. České Budějovi-
ce, 2004, s. 145.

14 PÉTER, Katalin. A gyermekek első tíz esztendeje. In PÉTER, Katalin (szerk.). Gyermek a kora 
újkori Magyarországon. Budapest, 1996, s. 32

15 PÉTER, ref. 14, s. 34; LENGYELOVÁ − VÁRKONYI, ref. 12, s. 69; MERÉNYI, ref. 7, s. 24, 
list Mikuláša Esterházyho Kristíne Nyáryovej, 22. február 1625.

16 MNL – OL Budapest, mikrofilm č. 4 697, Esterházy Pálés Orsolyalevelezése (1651-1682), list 
Pavla Esterházyho Uršuli Esterházyovej, 5. a 6. máj 1681, Viedeň, tiež DUCHOŇOVÁ, Palatín 
Mikuláš Esterházy a jeho dvor, ref. 3, s. 228.

17 Bližšie pozri DUCHOŇOVÁ, S radosťou Vás očakávame, ref. 3, s. 665-686.
18 Napríklad takýmto listom pozval Pavol Esterházy Adama Batthyányho na svadbu svojej dcéry 

Alžbety Esterházyovej so Štefanom Hedervárym. Svadba bola naplánovaná na 30. januára, 
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matických alebo príliš vzdialených oblastí sa zdráhali odniesť poštu. Prirodzene, 
komplikovalo to ďalšie prípravy a starosť o rozosielanie pozvánok pripadla na 
príbuzných a známych, ktorí sa starali o ich ďalšiu distribúciu. Aristokrati sa 
tak občas dozvedeli o svadbe krátko pred termínom, alebo dokonca aj neskoro, 
inokedy boli aj samotné oznámenia poslané oneskorene.19 Pozvania na svadby 
slúžili hlavne na utužovanie spoločenských vzťahov a získavanie nových kon-
taktov, zároveň mali významnú reprezentatívnu úlohu, prítomnosť najvyšších 
vrstiev spoločnosti prispela k honoru a vážnosti sobáša. Pozvanie na svadbu 
malo často silnú politickú váhu a účasť na nej sa vyslovene očakávala. V prípade 
neúčasti sa aristokrati zvykli v liste vopred ospravedlniť, že z vážnych dôvodov 
sa na svadbe nezúčastnia. Aj preto sa v závere listov objavujú upozornenia zo 
strany organizátorov svadby, aby pozvaní potvrdili svoju účasť na obrade, ako 
to napríklad Alžbeta Czoborová žiadala od Františka Révayho. Mikuláš Esterhá-
zy sa pre svoje povinnosti spojené s palatínskou hodnosťou musel často ospra-
vedlniť z týchto príjemných povinností. „Veľmi by som chcel, aby táto krajina 
[Uhorsko] bola v takom stave, aby som na pár dní mohol tu zanechať svoje 
povinnosti a mohol prísť na svadbu Vašej dcéry, ale aspoň pošlem na svadbu 
svojho familiára Jána Kériho, aby ma zastupoval,“ písal v ospravedlnení Márii 
Drugethovej. Neúčasť bez ospravedlnenia sa brala ako osobná urážka. Pravde-
podobne pre neúčasť na svadbe svojej dcéry Judity s Andrejom Jakusichom sa 
palatín Juraj Thurzo hneval na ostrihomského arcibiskupa Františka Forgácha. 

pritom pozvánka bola poslaná 20. decembra. Adama Batthyányho pozval na svadbu svojej 
sestry Judity s Jánom Amadem synovec Mikuláša Esterházyho, Wolfgang. Pozvánku mu poslal  
16. januára 1642 a svadba sa konala 16. februára v dolnom kaštieli v Galante. Podobne takto 
pozývala Adama Batthyányho vdova po Pavlovi Esterházym Eva Viczayová na svadbu svojej 
dcéry Žofie Esterházyovej s Jurajom Berényim. Približne mesačný odstup rozposlania pozvá-
nok bol aj v prípade svadby Gabriela Erdődyho s Máriou Pálffyovou, Ladislav Csáky dostal po-
zvánku 13. januára a svadba sa konala 14. februára 1636. Po smrti Márie Pálffyovej sa Gabriel 
Erdődy druhýkrát oženil s Juditou Amadeovou. Bolo to niekedy po roku 1645, keďže ešte vo 
februári 1645 mu ponúkal svoju dcéru Ladislav Csáky. Stalo sa tak v čase, keď sa Gabrielova 
sestra Alžbeta druhýkrát vydala za Štefana Bánfiho. MOL, P 1314, Batthyánycsaládkörmendi-
levéltára, Missiles, mikrofilm č. 4809, Missiles 1527 − 1700, 40. cim, list Pavla Esterházyho 
Adamovi Batthyánymu, 20. december 1632, Viedeň a list Evy Viczayovej Adama Batthyá-
nymu, 12. október 1650, Galanta; mikrofilm č. 4806, list Wolfganga Esterházyho Adamovi 
Batthyánymu, 16. Január 1642, Galanta; SNA, Ústredný archív rodu Erdődy, Korešpondencia, 
k. 119, list Ladislava Csákyho Gabrielovi Erdődymu, 14. január 1636, Sv. Gothard. SNA, Ús-
tredný archív rodu Erdődy, Korešpondencia, k. 119, list Ladislava Csákyho Gabrielovi Erdődy-
mu, 6. február 1645, Sv. Gothard.

19 Približne 20 dní pred svadbou sa rozposlali pozvánky na sobáš Stanislava Thurzu a Anny Czo-
borovej. Svadba sa konala 28. mája 1623, pritom Alžbeta Czoborová pozvala Františka Rév-
ayho na svadbu až 7. mája. SNA, Spoločný archív rodu Révay, listy adresované Františkovi 
Révaymu, k. 78, list Alžbety Czoborovej Františkovi Révaymu, 7. máj 1623, Šaštín. Svadba sa 
konala v kaštieli v Šaštíne a František bol na ňu pozvaný už na ráno.
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„S veľkou bolesťou v srdci som prijal Váš list, v ktorom vidím, že ma predsa 
chcete perzekvovať,“ so zármutkom odpovedal arcibiskup palatínovi.20 Hneď 
po svadbe totiž napísal list palatínovi, v ktorom mu podľa jeho slov nepovažoval 
za dôležité zoširoka vysvetľovať, prečo nepríde na svadbu jeho dcéry.21 Pravde-
podobne si Forgách až neskôr uvedomil dôsledok svojho nevhodného správania.

V súkromnej korešpondencii sa zmienky o úmrtí člena rodiny zvyčajne začí-
nali formulkou „navštívil nás Boh“.22 Listom sa informoval početný okruh prí-
buzných, ale aj iných osôb o dátume (väčšinou trojmesačný interval po smrti), 
čase a mieste pohrebu.

Smútok zo smrti dieťaťa pociťoval každý rodič, hoci treba poznamenať, že 
v rôznej intenzite. Bolesť a stratu znamenala smrť syna, najmä pokiaľ sa dožil 
vyššieho veku. „Pán Boh navštívil môjho syna, ktorý mal už 13 rokov a dobre 
vedel už aj nemecký jazyk, okrem toho bol dobrých mravov. Ale nech je, ako to 
pán Boh chcel...,“ smútil František Esterházy nad smrťou syna Štefana.23

Po stanovení termínu pohrebu nová hlava rodiny rozposlala rodinným prí-
buzným, známym a blízkemu okoliu pozvánky na pohreb. K zdvorilostným ri-
tuálom zo strany adresátov smútočných oznámení patrilo, že v prípade, keď sa 
nemohli na pohrebe zúčastniť, zaslali späť ospravedlnenie, prirodzene aj s uve-
dením dôvodu. V kondolenčných listoch vyjadrovali smútiacej rodine sústrasť. 
Účasť na pohrebe patrila medzi povinnosti, aristokrat tým vyjadril poslednú úctu 
mŕtvemu, ale zároveň jeho prítomnosť slúžila k sebareprezentácii a k získaniu 
všeobecného rešpektu v rámci šľachtickej spoločnosti.24 Pre svoju neúčasť na 
pohrebe Petra Révayho sa ospravedlnili vdove Márii Forgáchovej viacerí šľach-
tici a šľachtičné: Kristína Nyáryová, Barbora Thurzová, Alžbeta Czoborová ale-
bo Stanislav Thurzo vyslali za seba zástupcov, prevažne svojich familiárov.25

Ani Mikuláš Esterházy nebol výnimkou a viackrát sa nemohol dostaviť na rôz-
ne pohreby, či už pre pracovnú zaneprázdnenosť, alebo zdravotné problémy. Hoci 
mal veľmi dobré vzťahy s Evou Poppelovou, neprišiel na jej pohreb, odvolávajúc 

20 MNL – OL Budapest, E 196 Archivum familiae Thurzó, 17 d., 81 fasc., korešpondencia Juraja 
Thurzu s viedenským, ostrihomským a kaločským arcibiskupom, list ostrihomského biskupa 
Františka Forgácha Jurajovi Thurzovi, 13. február 1608, Bratislava.

21 MNL – OL Budapest, E 196 Archivum familiae Thurzó, 17 d., 81 fasc., korešpondencia Juraja 
Thurzu s viedenským, ostrihomským a kaločským arcibiskupom, list ostrihomského biskupa 
Františka Forgácha Jurajovi Thurzovi, 18. november 1607, Skalica.

22 Napríklad MNL – OL Budapest, mikrofilm č. 1 279, list Mikuláša Esterházyho Eve Poppelovej, 
23. máj 1627, Lackenbach.

23 MVSR, Slovenský národný archív (ďalej SNA), Pálffy, A I, Lad. III, fasc. 8, list Františka Es-
terházyho Mikulášovi Pálffymu, 23. december 1585, Čaka.

24 KRÁL, ref. 13, s. 180.
25 MVSR, SNA, SA Révay, Korešpondencia, Rôzne 1601 – 1642, k. 92, listy z 9. júla 1922 a 11. 

júla 1922.
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sa na bolesti nôh a iné ťažkosti.26 Taktiež sa ospravedlnil z pohrebu manželky 
Gabriela Erdődyho a poslal za seba zástupcu, familiára Andreja Révayho. Bol prá-
ve v kúpeľoch a tradične nechcel prerušiť svoju kúru. Naopak, pozval Erdődyho 
tiež k sebe do kúpeľov, aby sa tam po pohrebe „zastavil po útechu“ (sic!).27

A nakoniec, z množstva osobných informácií, ktoré sa v listoch vymieňali, 
môžeme niekedy zistiť rôzne prezývky či blahosklonné priania vyslovené na 
adresu príbuzných alebo známych, ktoré sú nám svojím charakterom blízke do-
dnes. Hádam aj z dôvodu utajenia bola napríklad v listoch Katarína Várdayová, 
manželka Pavla Nyáryho a matka Kristíny Nyáryovej, prezývaná ako – vén sas 
– stará orlica.28 Palatín Mikuláš Esterházy zase napísal o istej pani Péterdiovej 
nasledujúce: „Tu [v Bratislave] diriguje pani Péterdiová. Je to zlomyseľný člo-
vek, že sa pri toľkých prieplavoch cez Dunaj nevie v ňom utopiť.“29

ariStokratický dvor 
ako centrum komunikačných Sietí

Na aristokratických dvoroch sa vytvárali komunikačné siete z viacerých prí-
čin: kvôli informovanosti, poriadku a reprezentácie a napokon pre rozšírenie 
vplyvu a kontaktov. 

Pre štátnické povinnosti sa aristokrati často nachádzali mimo svojich rezi-
dencií, a preto sa aspoň prostredníctvom korešpondencie informovali o dianí na 
dvore a panstve. A s kým bol pán dvora najčastejšie v kontakte? Boli to najvyšší 
hodnostári na jeho dvore, t. j. hlavný kapitán, dvormajster, komorník, kuchyn-
ský majster, hlavný stajník a, prirodzene, členovia kancelárie. V listoch najčas-
tejšie prevládali politické a hospodárske otázky (týkajúce sa panstva), riešenie 
konfliktných situácií, nedbalosť dvoranov či úradníkov. Napríklad kľučiar bol 
upozorňovaný, aby prísnejšie dozeral na množstvá vína v pivniciach, aby z neho 
dvorania nekradli, alebo dojka bola vystríhaná, aby veľa nepila.30

26 MNL – OL Budapest, mikrofilm č. 4 808, list z 10. januára 1641.
27 MVSR, SNA, ÚA Erdődy, k. 120, listy adresované Gabrielovi Erdődymu, list Mikuláša Ester-

házyho Gabrielovi Erdődymu, 3. júl 1631, Grosshöflein.
28 MVSR, ŠABY, Oravský komposesorát, Thurzovská korešpondencia, k. 26, inv. č. 830, list 

Františka Perényiho Alžbete Czoborovej, 27. máj 1624, Veľká Ida.
29 List Mikuláša Esterházyho Kristíne Nyáryovej, 13. august 1625, Bratislava. MERÉNYI, ref. 7, 

s. 371.
30 MNL – OL Budapest, P 123, mikrofilm č. 4 694, n) Vegyes számadások; MERÉNYI, Eszter-

házy Miklós levelei, Második es befejező közlemény, 1900, s. 295, list Mikuláša Esterházyho 
Kristíne Nyáryovej, 26. september 1639, Trnava a MERÉNYI, EszterházyMiklós újabb, Első 
közlemény, 1901, s. 382, list Mikuláša Esterházyho Kristíne Nyáryovej zo 17. mája 1626, Vie-
deň, tiež DUCHOŇOVÁ, Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor, s. 98-99, 205.
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Naopak manželky aristokratov informovali neprítomných manželov okrem ro-
dinných záležitostí aj o stave panstva, priebehu hospodárskych prác, či o správaní 
sa úradníkov, ktorí ich niekedy nechceli poslúchať. Po smrti polkorába na Dobrej 
Vode Alžbeta Rákócziová Jurajovi Erdődymu oznámila, aby v žiadnom prípade 
neobsadil toto miesto Gabrielom Nagyom, lebo ho viackrát prichytila opitého na 
mol. Inokedy sa zase sťažovala na arogantné správanie služobníkov. Istého Ra-
kovszkého požiadala, aby zostal na hrade ešte pár dní navyše, aby mohla po ňom 
poslať manželovi práve ušitú bielizeň. Rakovszký neposlúchol a dodal, že je mu 
jasné, prečo ho chce zdržať, aby náhodou nepovedal niečo o nej Erdődymu, čo by 
naštrbilo ich vzťah. Narušené vzťahy medzi manželmi ich sluhovia, resp. úradníci 
zneužívali na vlastné ciele, čo je vidieť aj z opakovaných Alžbetiných sťažností.31

Zvýšená miera písomnej komunikácie, spojená s renesančným obdobím  
a s rozšírením vzdelanosti medzi širšími vrstvami obyvateľstva, sa odrazila v ná- 
raste tejto agendy aj na aristokratických dvoroch. Aristokratické kancelárie pri-
tom, pokiaľ bol ich majiteľ zároveň krajinským hodnostárom, plnili okrem sú-
kromných úloh aj verejné funkcie. Od toho sa odvíjala veľkosť i funkčná skladba 
kancelárie, ktorá sa prispôsobovala objemu vybavovaných písomností a potrebe 
aristokrata komunikovať s inými aristokratmi, krajinskými orgánmi alebo pod-
riadenými zložkami súkromnej správy. Osadenstvo kancelárie Mikuláša Ester-
házyho sa odvíjalo v intenciách tohto trendu. Početnosť a rôznorodosť úrad-
níckeho aparátu sa vyvíjala podľa toho, aký krajinský úrad zastával a najväčší 
význam dosiahla v období jeho palatinátu.

Kanceláriu palatína tvorili koncom 17. storočia vicepalatín (podpalatín), pro-
tonotár, notár, tajomník, expedítor a viacerí pisári. Spomedzi nich sídlili na dvore 
notár, tajomník, expedítor a pisári, ktorí boli s palatínom v dennom kontakte. Vi-
cepalatín mal predovšetkým súdnu právomoc. Na základe kráľovského mandátu 
ho palatín vysielal na riešenie súdnych záležitostí, urovnávanie sporov, rôzne 
kontrolné a vyšetrovacie činnosti. Túto činnosť vykonával spoločne s protonotá-
rom a obaja boli členmi Kráľovskej súdnej tabule. Súdnu právomoc mal aj proto-
notár. Spočiatku stál na čele notárov a prakticky celej kancelárie palatína, neskôr 
sa stále viac venoval súdnym záležitostiam mimo sídla palatína a bol predstavi-
teľom súdnictva na vidieku. Zúčastňoval sa na oktaválnych súdoch, koncipoval, 
formuloval a zverejňoval rozhodnutia, dokonca mal na starosti aj súdnu pečať 
palatína. Podmienkou na získanie tohto úradu bol šľachtický stav a do funkcie 
ho vymenúval palatín.32

Notári v období, keď bol ešte protonotár na čele palatínovej kancelárie, spi-

31 VÁRKOnYi – BEnDa, ref. 9, s. 60-61, list Alžbety Rákócziovej Jurajovi Erdődymu,  
28. august 1684, Smolenice.

32 PAPP, László. Esterházy Pál kancelláriája. In Levéltári Közlemények, 1942/45, s. 312-317.
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sovali listiny a zúčastňovali sa na súdoch. Za čias Pavla Esterházyho sa už ich 
povinnosti radikálne zmenili a podobne ako protonotár sa už nevenovali len 
úlohám pri spísomňovaní. Čoraz viac sa angažovali pri súdnych záležitostiach, 
boli v tejto oblasti dôvernými osobami palatína, a preto museli skladať prísahu. 
Viedli výsluchy svedkov, vypočúvanie v rôznych kauzách a na základe ich vy-
šetrovania sa vyhotovovali súdne listiny. Počet notárov sa pohyboval v rozmedzí 
od štyroch po osem. Na čele vlastnej kancelárie stál tajomník. Ten riadil prácu 
pisárov a mal na starosti tajnú pečať, ktorou palatín pečatil listiny. Počas ciest 
ho sprevádzal, no ak sa palatín zúčastnil na nejakej vojenskej akcii, tak tajomník 
zostával doma a riadil kanceláriu.33

Ďalším členom palatínovej kancelárie bol expedítor, ktorý mal na starosti ex-
pedíciu vydaných písomností (mandátov, listov a listín) a vybavovanie úradnej 
pošty smerom ku stránkam. Palatín ho mohol poveriť aj inou úlohou, napríklad 
zisťovaním určitého skutkového stavu. Vtedy bol povinný z takejto činnosti po-
dať správu. V prípade, že notár nevykonával výslednú kontrolu listín, mal na 
starosti aj túto úlohu.

Vyhotovenie čistopisov listín a listov, ich odpisovanie a registrovanie v pro-
tokoloch mali na starosti pisári. V kancelárii ich bolo viac, napríklad u Pavla Es-
terházyho boli traja až štyria.34 Pisári nedisponovali koňmi, čiže nepatrili medzi 
familiárov, avšak pravdepodobne boli všetci armalistami. Mali tak možnosť na 
ďalší kariérny postup a keďže vedeli o mnohých dôležitých a „citlivých“ infor-
máciách, museli zložiť sľub udržania tajnosti.35

Osadenstvo kancelárie, hodnostne nad pisármi, dotváral ešte účtovník (rati-
onum exactor).36

Rýchly transfer korešpondencie zabezpečovali familiári, ktorí museli, priro-
dzene, zložiť prísahu vernosti a listového tajomstva. Prísahu museli na dvore 
zložiť hlavne tí, ktorí mali prístup k dôležitým informáciám (napríklad členovia 
kancelárie alebo učni), alebo boli hlavnými familiármi.37 Šľachtickí učni mali 

33 PaPP, ref. 32, s. 319-321.
34 PaPP, ref. 32, s. 323-324.
35 KOLTAI, András (szerk.). Magyar udvari rendtartás. Utasítások és rendeletek 1617 – 1708. 

Budapest, 2001, s. 30-31.
36 KOLTAI, András. Bathyány Ádám és udvara 1625 – 1659.Budapest, 1999. (Dizertačná práca), 

s. 174. Ku kancelárii palatína Mikulša Esterházyho pozri bližšie DUCHOŇOVÁ, Palatín Mi-
kuláš Esterházy a jeho dvor, ref. 3, s. 157-164.

37 Ku konkrétnym prísahám, ako aj k zmluvám pri nástupe do služby na dvore palatína Mikuláša 
Esterházyho pozri DUCHOŇOVÁ, Diana. Hofeide, Instruktionen und Hofordnungen. Die Dis-
ziplinierungsmittel am Hof des Palatins Nikolaus Esterházy. In DUCHOŇOVÁ, Diana − FUN-
DÁRKOVÁ, Anna − PERES, Zsuzsanna − BÉLI, Gábor − KAJTÁR, István (eds.). Institutions 
of Legal History with Special Regard to the Aspect of Legal Cultural History. Bratislava; Pécs, 
2011, s. 363-367.
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vyslovene zákaz otvárať a čítať prichádzajúce listy pod hrozbou „veľmi veľkého 
a silného trestu“38. Neskôr bola kľúčovým nástrojom na budovanie komunikač-
nej siete ranonovovekých aristokratov pošta (poštovné stanice) na čele s pošt-
majstrom, ktorá postupne nahradzovala ad hoc vysielané osoby – familiárov.39

Komunikácia predstavovala elementárne správanie dvorskej spoločnosti. 
Okrem výmeny informácií umožňovala aj vytváranie rôznych väzieb v rámci 
osadenstva aristokratického dvora. K základným prostriedkom tzv. normova-
ných foriem komunikácie na dvore boli inštrukcie, nariadenia a dvorské poriad-
ky. Prostredníctvom nich mali dvorania a služobníci presne vymedzené úlohy 
a povinnosti, spôsoby správania a komunikácie. Vhodná komunikácia patrila 
k významným prvkom reprezentácie dvora navonok a prejavovala sa vo for-
me oblečenia, stravovania (dochádza k vytváraniu a rozširovaniu spoločenských 
kontaktov) či správania. Napríklad dvorania sa mali správať úctivo k hosťom, 
nesmeli okrádať chudobných, nadávať, holdovať alkoholu, či hrať hazardné hry. 
Tieto vzorce správania odrážali sociálny status aristokrata a ich hrubé poruše-
nie mohlo výrazným spôsobom poškodiť dobré meno aristokrata a jeho dvora. 
Preto nesplnenie týchto inštrukcií sa malo trestať na väčšine dvorov vylúčením  
z dvora, prípadne bitkou – palicovaním, žalárom či odopretím spoločného obeda. 
Komunikácia „na úrovni“ sa týkala nielen dvoranov, ale aj príbuzenstva a bola 
súčasťou nielen verejného, ale aj súkromného života aristokrata.40

Pri tvorbe komunikačnej siete využívali aristokrati často svojich familiárov. 
V prípade Mikuláša Esterházyho boli jedni aktívni tak na jeho dvore, ako aj  
v stoličnej správe Šopronskej stolice. Táto ich „dvojtvárnosť“ Esterházymu vy-
hovovala, lebo prostredníctvom nich kontroloval svoj vplyv v stolici. Pre šľach-
tica pôsobiaceho v stoličnej sfére bolo zároveň výhodné byť aj na dvore, okrem 
dobrého ohodnotenia získaval podporou zo strany aristokrata navrch v porov-
naní s ostatnými šľachticmi. Okrem toho mu dvor poskytoval možnosť vyššej 
kariéry vďaka kontaktom a skúsenostiam.41

38 MNL – OL Budapest, Magyar Kamara Archívuma, E 136, mikrofilm č. 3989, Diversae instruc-
tiones, Vegyes,53. cím, 12. bod.

39 K téme bližšie pozri BEHRINGER, Wolfgang. Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kom-
munikationsrevolution in der Frühen Neuzeit.Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte, 189. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2003.

40 Pozri bližšie DUCHOŇOVÁ, Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor, ref. 3, s. 92-105; BUTZ, 
Reinhard –DannEnBERG, Lars-arne. Überlegungen zur Theoriebildungen des Hofes. in 
BUTZ, Reinhard – HIRSCHBIEGEL, Jan – WILLOWEIT, Dietmar (Hgg.). Hof und Theorie. 
Annäherungen an ein historisches Phänomen. Normund Struktur 22, Köln; Weimar; Wien, 
2004, s. 27-29.

41 VARGA, J. János. A főúri szervitorok és a vármegyei nemesség viszonya. In BENCZÉDI, 
László (szerk.). A Thököly-felkelés és kora.Budapest, 1983, s. 69-70.



35

Vďaka podpore svojich „pánov“ sa predstaviteľom nižšej či strednej šľachty 
neraz podarilo získať dokonca lukratívny krajinský post. Páni sa za nich priho-
vorili a oni im za to zabezpečili rôzne informácie a pomáhali im presadzovať ich 
záujmy. Konkrétne môžeme spomenúť napríklad Esterházyho tajomníkov Gaš-
para Tassiho a Jána Korbélyho, ktorých sa snažil palatín pretlačiť do Uhorskej 
komory, a Štefana Keresztúryho zase na post šopronského tridsiatkára.42

Ich lojalitu si často Esterházy poistil aj manželskými zväzkami, či už s ro-
dinnými príslušníkmi, alebo inými členmi dvora. Prirodzene, byť informátorom 
sa oplatilo. Palatín svojich verných služobníkov obdarúval rôznymi donáciami, 
niekedy na hranici legálnosti. Napríklad Ladislav Révay a Martin Szombathelyi 
dostali donáciou od palatína šľachtickú kúriu v Neusiedl am See. Na tejto doná-
cii by nebolo nič čudné, keby nešlo o šľachtickú kúriu, ktorú vtedy už vlastnil 
správca dvorskej vojenskej pokladnice (Hofkriegszahlamtsverwalter) Melchior 
Beringer. Spomínanú nehnuteľnosť kúpil od šopronského senátora Jána Serto-

42 Všetci boli zainteresovaní do rôznych diplomatických misií v Osmanskej ríši alebo v Sed-
mohradsku. Gašpar Tassi sa s podporou palatína uchádzal o post správcu Hornouhorského 
riaditeľstva príjmov (Administrationis proventuum partium Regni Hungariae superiorum), no 
úspešnejší bol Žigmund Péchy. Gašpar Tassi bol napokon v roku 1630 vymenovaný „len“ za 
radcu Žigmunda Péchyho. Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv Fi-
nanz- und Hofkammerarchiv, Hofkammerarchiv Wien (ďalej ÖStA AVA FHKA HKA) Hof-
finanz – Ungarn (ďalej HFU), rote Nummer (ďalej r. Nr.) 135. Konv. november 1628, fol. 15 
− 16, list Dvorskej Komory Mikulášovi Esterházymu, 7. november 1628; ÖStA, AVA, FHKA, 
HKA, HFU, r. Nr. 141, Konv. máj 1630, fol. 316, list Mikuláša Esterházyho Ferdinandovi II., 
21. máj 1630. „Egregium Casparem Tassi [Tassy], familiarem meum, qui tam penes me, quam 
vero ad latus praedecessorum meorum Regni huius Hungariae Palatinorum, in ardivis Maj-
statis Vestrae, totiusque regni sui Negotiis, diligentem fidelemque suam operam, summa cum 
Laude impendit...“

 Štefan Keresztúry zastával funkciu palatínovho tajomníka od roku 1626. Roku 1626 sa po smrti 
Štefana Partingera uvoľnilo miesto na poste hlavného tridsiatkára v Magyaróvári. O miesto 
sa uchádzal Keresztúry na návrh palatína, no záujem bol aj zo strany kancelára Sennyeyho či 
ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmánya, ktorí sem chceli presadiť svojich ľudí. Nakoniec 
tento post nezískal, dostal ho viedenský mešťan Paul Hirsch, ktorý mal uhorský pôvod (allaina-
innativusHungarus). 

 Obdobne chceli získať post šopronského tridsiatkára v roku 1629 až dvaja palatínovi ľudia 
− Ján Korbely a tiež Štefan Keresztúry, ktorého sa palatín rozhodol podporiť. No znovu nepo-
chodil a šopronským tridsiatkárom sa po smrti Juliusa Caspariniho stal Samuel Rosenmann, 
tridsiatkár v Kitsee. Ako „bolestné“ mu pripadlo voľné miesto tridsiatkára práve v Kitsee po 
Rosenmannovi. Palatín svoj pocit krivdy nad výsledkom rozhodnutia dvorských orgánov vy-
jadril protestom Dvorskej komore, s výčitkou, že vôbec nezohľadnili jeho odporúčania. ÖStA, 
AVA, FHKA, HKA, HFU, r. Nr. 130, Konv. december 1626, fol. 88 − 93; Suplika Pavla Hirs-
cha, 24. december 1626, fol. 98 − 99;r. Nr. 137, Konv. apríl 1629, fol. 25 − 26,10. apríl 1629; 
Konv. máj 1629, fol. 161, list Ferdinanda II. Uhorskej Komore, 17. máj 1629; Konv. máj 1629, 
fol. 271, list Mikuláša Esterházyho Jakubovi Berchtoldovi, radcovi Dvorskej Komory, 19. máj 
1629.
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riusa a jeho manželky v roku 1625. Zúfalý Beringer sa preto obrátil na Dvorskú 
komoru, aby túto záležitosť s palatínom vyriešila, žiaľ, nevieme s akým výsled-
kom.43

Život každej spoločnosti je nemysliteľný bez výmeny informácií, výnimkou 
v tomto smere neboli ani ranonovoveké aristokratické dvory. Zachované prame-
ne podávajú množstvo informácií o písomnej komunikácii. Početné listy putova-
li z dvora (od aristokrata alebo z produkcie jeho kancelárie) na viedenský dvor, 
krajinským hodnostárom, aristokratom, príbuzným či rodine. Takýmito infor-
mačnými kanálmi aristokrati riešili akútny nedostatok spoľahlivých a verejne 
dostupných informácií. Rodinná a politická korešpondencia nebola žánrovo od-
delená a v listoch príslušníkom rodiny (ktorí zároveň často zastávali aj politické 
posty) sa poskytovali informácie rodinného charakteru či naopak. Aj preto treba 
pristupovať k štúdiu korešpondencie s určitou systematickosťou a nenechať sa 
odradiť archívnymi pomôckami či starými elenchami, ktoré často evidujú a za-
chytávajú len jednu stránku veci. 

Veľká časť informácií nám však uniká, lebo mala charakter ústneho podania. 
Pomerne málo informácií máme aj o neverbálnej forme komunikácie formou 
gesta a mimík, napríklad podania ruky, objatí či pohladení. Až skĺbením týchto 
troch článkov sa nám vytvára obraz o komunikačnom systéme aristokratického 
dvora. Výskum tejto problematiky na našom území je iba v počiatkoch a môže-
me len dúfať, že informácie získané ďalším bádaním prehĺbia doteraz získané 
poznatky.

communication of the hungarian ariStocracy in family and 
courtly environment in the early modern period.

”I am considering for important to inform you ...“

Summary

Life of any society is unthinkable without exchange of various information, early 
modern aristocratic courts were not exception in this course. Remained historical 
sources administered us with amount of information on written communication. Many 
letters were sent from the Courts (from aristocrat personally or as the product of his 
chancellery) at the Habsburg imperial court, to the state dignitaries, another aristocrats, 
relatives or family members. Such an information channels serve to the aristocrats due to 

43 ÖStA, AVA, FHKA, HKA, HFU, r. Nr. 136., Konv. január 1629, fol. 48, list Dvorskej Komory 
Mikulášovi Esterházymu, 5. január 1629; fol. 49 − 50, Suplika Melchiora Beringera Dvorskej 
komore, 5. január 1629.
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the accurate shortage of reliable and publicly available information. Family and political 
correspondence was not separated as a genre. Letters to the family members (who were 
also often holders of various political offices) provided us with information not only 
about political, but also about family life or personal matters. There is a huge amount of 
information which still stays unknown due to his oral character. We have relatively little 
information about non-verbal form of communication in the form of gestures and facial 
expressions, such as the handshake, hugs or caress. Combination of all these types can 
form the image of a communication system on aristocratic court.
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Zborník FiloZoFickej Fakulty univerZity komenského
ročník Xlviii       historica   bratislava 2014

lukáŠ ecker ml. († 1643)

Uhorský kráľovský úradník a jeho pečate

Frederik Federmayer

V pomoháčskom období správu uhorského štátu čoraz výraznejšie preberali 
nové byrokratické úrady. Ich kompetencie a štruktúru určoval a riadiace zložky 
vymenúval panovnícky dvor a viedenské centrálne orgány, avšak jednotlivé per-
sonálne nominácie výrazne ovplyvňovali predovšetkým najvyšší domáci uhorskí 
krajinskí hodnostári. V tomto období sa zároveň v Uhorsku objavuje aj fenomén 
kariérnych úradníkov. Mnohí domáci vzdelanci, nielen šľachtického, ale pomer-
ne často aj meštianskeho, či nešľachtického pôvodu orientovali svoju kariéru na 
trvalú službu v stoličných, mestských, zemepanských a kráľovských úradoch. 
Viacerí z nich nadobudli pozoruhodný spoločenský vplyv, najmä v regiónoch 
svojho pôsobenia, ale aj v celokrajinskom pôsobení. Najmä kráľovských úrad-
níkov panovník nezriedka za dlhoročné verné služby odmeňoval majetkovými 
donáciami, titulmi a niektorých povýšil medzi magnátov.1 Nazdávame sa, že prá-
ve poznanie kariérnych príbehov týchto úradníkov nám dokáže odhaliť mnohé 
detaily spoločensko-politického vývoja ranonovovekého Uhorského kráľovstva. 

Skúmať význam a pôsobenie kráľovských úradníkov môžeme z viacerých 
pohľadov. V minulosti bolo azda najčastejšie ich spomínanie v kontexte udalost-
ných dejín. V poslednom období sa presadzuje ich výskum z pohľadu dejín sprá- 
 
 

1  FEDERMAYER, Frederik. Wolfgang Mórócz z Beketfalvy (1575 – 1648). Spoločenský vzo-
stup kariérneho úradníka v ranonovovekom Uhorsku. In Theatrum historiae, č. 9, Pardubice 
2011, s. 201-223; FEDERMAYER, Frederik. Lippayovci zo Zomboru. Genealogický pohľad 
na vznik novej prohabsburskej aristokracie. in FEDERMaYER, Frederik a kol. Magnátske 
rody v našich dejinách 1526-1948. SGHS : Martin, 2012, s. 29-77.
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vy a archontológie, teda objasnenie ich kompetencií a pôsobenia v kráľovských 
úradoch, či identifikácia personálneho obsadenia skúmaných úradov.2

Podrobný historický pohľad na profesné kariéry a spoločensko-rodinné záze-
mie úradníkov nám zase môže priblížiť spoločný archontologicko-genealogický 
výskum, zameraný predovšetkým na spracovanie archontologických profilov  
a kariérnych biografií jednotlivých úradníkov.3

K historickému skúmaniu kráľovského úradníctva môže prispieť aj sfragis-
tický výskum. Každý úradník sa počas svojho pôsobenia v úrade zúčastňoval na 
jeho kancelárskej činnosti, produkoval úradné, ale zároveň popri tom aj vlastné 
súkromné písomnosti. Dnes už vieme, že používal osobné úradné a súkromné 
pečatidlá (typáriá), nezriedka v jednom období aj viaceré. Počas svojej úrad-
níckej kariéry úradník pečatidlá často menil, pretože tieto museli byť vždy ak-
tuálne. Obsah znamení a nápisov v ich pečatnom poli musel vždy vyjadrovať 
momentálne úradné a spoločenské zaradenie úradníka. Nezriedka úradník menil 
svoje pečatidlá len z dôvodu ich väčšej umeleckej honosnosti a reprezentácie, 
aby vyjadrovali jeho spoločenský a majetkový vzostup. Prepojením obsahovej  
a formálnej analýzy pečatí s výskumom kariér jednotlivých úradníkov tak môže-
me získať nové poznatky k ich biografii. Tento typ sfragistického výskumu sme 
zatiaľ orientovali najmä na najvyšších krajinských hodnostárov, u ktorých bolo 
známe, že nielen oni osobne, ale aj ich tajomníci v ich úradných kanceláriách po-
užívali veľký počet úradných pečatidiel.4 Nazdávame sa však, že analýza pečatí 

2 FALLENBÜCHL, Zoltán, Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarors-
zágon. Budapest : Osiris, 2002; FALLENBÜCHL, Zoltán. A Szepesi Kamara tisztviselői a XVII 
– XVIII. században. In Levéltári közlemények, 1967, roč. 38, č. 2, s. 193-268; FALLENBÜCHL, 
Zoltán. A Magyar kamara tisztviselői a XVII. században. In Levéltári közlemények, 1968, roč. 
39, č. 2, s. 233-268; LACKO, Miroslav. Príspevok k archontológii Vrchného inšpektorského 
úradu v Smolníku do rokoch 1788 až 1871. In LACKO, Miroslav (ed.). Montánna história, roč. 
2, 2009, s. 108-207; LACKO, Miroslav. Príspevok k archontológii Vrchného inšpektorského 
úradu v Smolníku do roku 1788. In LACKO, Miroslav (ed.). Montánna história, roč. 3, 2010,  
s. 94-195; KENYERES, István. A Magyaroszági végvárak és a mezei hadak élelmezési szerve-
zetének archontológiája a XVI. században. In Fons, 2004, roč. XI., č. 2, s. 329-395. 

3 GECSÉNYI, Lajos. Egy kamarai tisztviselő a XVI. században. Nagyváthy Ferenc. In Turul, 
1999, roč. 72, s. 77 – 83; GUSZAROVA, Tatjana Pavlovna. A „telhetetlen“ Ebeczky. Egy 17. 
századi kamarai hivatalnok karrierjének története. In Levéltári közlemények, 2007, roč. 78, č. 
1, s. 73-97; CSÍZI, István. Egy nagyívű hivatali karrier kezdetei a XVII. századi királyi Magy-
arországon. Aszalay István naplója (1624 – 1631). In Fons, 2005, roč. 12, č. 2, s. 163-255; FE-
DERMAYER, Frederik. Klement Literát Beczenczy (a archontológia zástupcov palatínskych 
miestodržiteľov). In Historický časopis, 2011, roč. 59, č. 3, s. 493-513.

4 FEDERMAYER, Frederik. Sfragistický pohľad na erb Ilešháziovcov. In ŠIŠMIŠ, Milan (ed.). 
Erbové listiny. Martin : SGHS, 2006, s. 17-33; FEDERMAYER, Frederik. Juraj Thurzo (1567 
– 1616). Sfragistický pohľad na biografiu uhorského magnáta. In RAGAČOVÁ, Júlia (ed.). 
Pečate a ich používatelia. MV SR : Bratislava, 2007, s. 146-162; FEDERMAYER, Frederik. 
Pečate stupavského zemepána Pavla Pálffyho. In Stupava, ročenka, VI., 2010 – 2011, s. 21-25.
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môže byť zaujímavá nielen pri pohľade na najvyšších hodnostárov krajiny, ale aj 
pri výskume širšieho okruhu kráľovských úradníkov.

V tejto štúdii sa pokúsime bližšie opísať pečate Lukáša Eckera mladšieho, 
kráľovského úradníka pomoháčskeho obdobia, typického predstaviteľa meštian-
skych nobilitovaných vrstiev, ktoré sa začali uplatňovať v kráľovských (habsbur-
ských) službách v Uhorsku. Lukáš sa narodil medzi rokmi 1580 − 1582 v Trna-
ve v trnavsko-prešporskom patricijskom rode, ako syn Lukáša Eckera staršieho 
(† 1595) a Anny Raidtovej.5 Jeho predkovia patrili k mestským elitám, ktoré 
sa zúčastňovali na správe oboch miest. Starý otec Leopold Raidt († po 1578) 
bol prešporským senátorom, jeho otec Lukáš Ecker zase trnavským senátorom 
za nemeckú národnosť. Eckerovci patrili k vplyvným trnavským obchodníkom 
a majiteľom nehnuteľností, okrem domov a viníc v oboch spomínaných mestách 
vlastnili napríklad aj dva mlyny na riečke Vydrici pri uhorskej metropole.6 Pri 
ich predstavovaní treba spomenúť aj konfesionalitu. Napriek tomu, že väčšina 
trnavských a prešporských patricijov nemeckého pôvodu sa na prelome 16. a 17. 
storočia prihlásila k luterovskej reformácii, Eckerovci ostali katolíkmi. Lukáš 
Ecker patril k vplyvným katolíckym senátorom, ktorí mali dobré vzťahy s miest-
nym trnavským katolíckym klérom a s dvorom tu rezidujúceho ostrihomského 
arcibiskupa. Na sklonku kariéry sa dokonca stal mestským kapitánom (1594), 
zastupujúcim trnavským richtárom (1585, 1593) a patril k tým, ktorí v 90. ro-
koch úspešne v prospech katolíkov zápasili s početnými trnavskými kalvínmi 
o správu mesta.7 Azda aj za tieto zásluhy ho panovník Rudolf II. povýšil do 
uhorského šľachtického stavu. Privilégium vydal dňa 19. januára 1593 veľkory-
so pre celú jeho rodinu, teda pre Lukáša Eckera staršieho, jeho manželku Annu 
Raidtovú (Radin), ich deti Lukáša, Tomáša, Eliáša, Annu a Máriu, ako aj pre 

5 Keďže sa trnavské matriky krstených zo 16. storočia nezachovali, tento údaj vieme odvodiť len 
na základe neskorších zmienok o Lukášovom veku. Slovenský národný archív, Hodnoverné 
miesto Bratislavskej kapituly (ďalej SNA, HMBK), Spisy, capsa 18, šk. 33, fasc. 7, capsa 21, 
fasc. 6; SNA, Archív Bratislavskej kapituly, III. časť, šk. 5, fasc. 11. Pozri aj: DRAGOUN, Vác-
lav. K dějinám starého poštovnictví na Slovensku. In Československá pošta – telegraf – telefón. 
Praha, 1927, č. 1, s. 20. 

6 BOTŤÁNKOVÁ, Mária. Ku topografii mesta Trnavy v 16. storočí. In: Trnava okres a mesto, 
Bratislava : Obzor, 1980, s. 137; Pozri aj: ŠA v Bratislave, pobočka v Trnave, Magistrát mesta 
Trnava (ďalej ŠAB, Trnava, MMT), Magistrátny protokol č. 5, folio 270, č. 6, s. 431; (Archív 
mesta Bratislavy, Mesto Bratislava (ďalej AMB, MB), Komorské knihy, K 176, folio 96, K 185, 
folio 98.

7 AMB, MB, Listy a listiny, inv. č. 8408;ŠAB, Trnava, MMT, Missiles, šk. 45, list z 4. 4. 1593; 
c. p., Rationes camarae, 1594, folio 59. Bližšie o konfesionálnom zápase v Trnave na prelome 
16/17. storočia: JANKOVIČ, Vendelín. Ideové a spoločenské pomery v Trnave za sto rokov 
pred založením univerzity. In ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). Trnava 1988, zborník materiálov z kon-
ferencie Trnava 1238 – 1988. Bratislava : Obzor, 1991, s. 44-88.
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jeho brata Oswalda Eckera a jeho deti Andreja, Annu a Alžbetu.8 Spomínaný brat 
Oswald († po 1599) však nebol len typickým vedľajším adresátom nobilitácie 
bez zásluh, sám bol úspešným obchodníkom a zastával pomerne dôležitý post 
soľného komorníka v Trnave.9

Pre sfragistický výskum kráľovského úradníka Lukáša Eckera ml. je potreb-
né poznať aj pečate jeho otca, pretože dokladajú meštiansky znak, ktorý rod 
používal ešte pred svojou uhorskou nobilitáciou. Podarilo sa nám nájsť pečate 
Lukáša Eckera st. z rokov 1585 a 1587.10 Dokladajú, že tento trnavský patricij 
používal svoj osobný meštiansky znak. Tvoril ho oválny štít vložený do bohato 
zdobenej kartuše. V poli štítu bola umiestnená obchodnícka značka (obr. 1).11

Nobilitáciou z roku 1593 bol Lukášovi Eckerovi st. a jeho rodine ude-
lený nový erb. Tvoril ho modrý štít so zlatým šikmým brvnom, na kto-
rom sú položené tri červené ruže. Nad štítom je turnajová mriežková pril-
ba s korunkou. Klenot tvorí ruža zo štítu umiestnená medzi dva slonie 
choboty. Z každého chobota vyrastá tiež ruža. Pravý chobot je modro-zlato  
 

8 Armáles vyhlásili na zhromaždení Bratislavskej stolice v Šamoríne dňa 24. mája 1593.  
ÁLDÁSY, antal. A Magyar nemzeti múzeum könyvtárának czímereslevelei, ii., Budapest, 
1923, s. 247-248.

9 ŠAB, Trnava, MMT, Kniha mestských účtov III/42, s. 45.
10 ŠAB, Trnava, MMT, Missiles, šk. rok 1587; ŠA v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica, Magis-

trát mesta Kremnica, Annus, fasc. 1585.
11 Značka je zložená z kombinácie rôznych litier a doprava obrátenej arabskej štvorky (symbol 

obchodníkov). Dobrý pozorovateľ v nej nájde litery L a E, teda iniciály jej majiteľa. 

Obr. 1 
Pečať Lukáša Eckera staršieho z roku 1587
(foto F. Federmayer)
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delený, ľavý chobot zlato-modro delený. Prikrývadlá sú na oboch stra- 
nách modro-zlaté (obr. 2, ruža v klenote je na ňom omylom nešrafovaná). Práve 
tento udelený erb je vynikajúcim príkladom, ako môžu heraldické pramene po-
skytnúť informácie aj pre genealogický výskum. 

O pôvode trnavských Eckerovcov totiž doposiaľ neboli známe žiadne infor-
mácie. Zo zachovaných prameňov sa dalo zistiť, že sa v Trnave objavili v tretej 
štvrtine 16. storočia a na základe ich nemeckého priezviska sme mohli len pred-
pokladať, že sem prišli pravdepodobne z ríšskych krajín. Keď sme však začali 
bližšie skúmať eckerovský erb z roku 1593, ukázalo sa, že nie je až taký nový. 
V Bavorsku totiž existoval rod Eckerovcov z Kellheimu, ktorý počas 15. a 16. 
storočia používal obsahovo až prekvapivo príbuzný erb (obr. 3).12 

Ukazuje sa, že medzi obidvoma rodmi existovala istá spojitosť. Nielenže po-
užívali rovnaké priezvisko a veľmi podobný erb, ale existujú aj isté genealo-
gické, hoci nepriame, stopy, ktoré nás v tomto predpoklade utvrdzujú. V bavor- 
 

12 KnESCHKE, Heinrich Ernst. Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon. III., F. Voigt : Leip-
zig, 1861, s. 23-24.

Obr. 2 
Uhorský šľachtický erb rodu Ecker 

udelený v roku 1593
(repro F. Federmayer)

Obr. 3 
Šľachtický erb 

rodu Ecker von Kellheim
(repro F. Federmayer)
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skom Kellheime rod Eckerovcov úplne mizne (údajne vymiera) v tretej tretine  
16. storočia, v Trnave sa práve v tomto období zase objavuje. Zaujímavá náhoda. 
Čo je však ešte pozoruhodnejšie, v poslednej generácii bavorských Eckerov-
cov sa vyskytuje pomerne zriedkavé krstné meno Oswald a akoby náhodou sa 
toto meno objavuje aj v prvej generácii trnavských Eckerovcov. Avšak práve 
heraldická ruža ako spoločný symbol oboch ich rodových erbov je najpresved-
čivejším dôkazom, že tu treba hľadať príbuzenskú následnosť. Mimochodom, 
kontakty trnavských obchodníkov s juhonemeckými podunajskými mestami sú 
známe dlhodobo už od stredoveku. Mesto Kellheim ležalo tiež na Dunaji. Stopu, 
prečo sa Eckerovci usadili práve v Trnave, môžeme hľadať aj cez Fuggerovcov, 
ktorý si v roku 1535 kúpili susedné hradné panstvo Červený Kameň (dobovo 
Biberspurg) a neskôr ich tunajší úradníci mali kontakty s trnavskými mešťanmi. 
V roku 1537 bol zastupujúcim fuggerovským červenokamenským kastelánom 
istý Ján Eckher.13

Štúdium a začiatky kariéry 
(typáriá i. a ii.)

Napriek nepochybnému významu trnavského senátora Lukáša Eckera star-
šieho sa najvýznamnejším členom rodu stal jeho syn a menovec Lukáš Ecker 
mladší. Na začiatku jeho úspešnej kariéry v kráľovských službách stálo istot-
ne rozhodnutie otca, poslať svojho najstaršieho syna na vyššie štúdiá. Lukáš 
pravdepodobne najskôr študoval na katolíckych školách v rodnej Trnave, ne-
skôr odišiel na univerzitné štúdiá do zahraničia. V roku 1598 ho zaznamenali 
v matrikách jezuitskej univerzity v moravskom Olomouci.14 Keď tento mladý 
trnavský vzdelanec odchádzal z domu na štúdiá, v Uhorsku prebiehal prudký 
osmansko-habsburský vojenský konflikt. Keď sa vrátil, vojna stále trvala, neskôr 
vošla do análov ako vleklá pätnásťročná vojna. Táto vojna ovplyvnila životy 
mnohých uhorských a ríšskych šľachticov, preto ani neprekvapí, že aj mladého 
Lukáša zlákala vojenská služba vlasti. Ako vzdelaného univerzitného absolventa 
ho však nepostavili priamo k vojsku, ale stal sa pracovníkom kancelárie cisár-
skeho veliteľa a hornouhorského kapitána Belgiojosa, ktorý sídlil v Košiciach. 
Neskôr slúžil aj pod generálom Bastom v Sedmohradsku. S nimi zažil pomerne 
krušné obdobie násilnej rekatolizácie v Košiciach a bojov s vojskami uhorského 

13 ŠaB, Trnava, MMT, Missiles, šk. 4, rok 1537.
14 Zaznamenali ho zápisom Lucas Ecker Hungarus. SZÖGI, László. Az olmützi egyetemen tanult 

magyarországi, erdélyi és horvátországi születésű hallgatók 1576 − 1850. In KOVÁCS, Péter 
(ed.). Unger Mátyás emlékkönyv. Budapest, 1991, s. 198.
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magnáta, neskôr sedmohradského kniežaťa Štefana Bocskaya. Po obsadení mes-
ta povstalcami sa Lukáš dokonca dostal aj do zajatia a v košickom väzení strávil 
údajne až 12 mesiacov.15

V rokoch 1605 a 1606 vojna s bočkajovcami a následne Osmanmi skonči-
la. Lukáš Ecker sa vrátil domov a začal si hľadať uplatnenie. Ako už vyššie 
spomíname, jeho rodina udržiavala dobré kontakty ku trnavským katolíckym 
prelátom. Keď sa v roku 1607 opätovne po niekoľkoročnej prestávke obsadil 
post uhorského primasa a ostrihomským arcibiskupom sa stal František Forgách, 
v Trnave sa naskytli nové kariérne príležitosti. Arcibiskup si začal budovať svoj 
dvor, familiaritu a obsadzovať úrady na svojich majetkoch. Oslovil aj prísluš-
níkov trnavskej šľachtickej katolíckej komunity. Na významný post provizora 
arcibiskupského domu (provisor curiae archiepiscopalis Tyrnaviensis) vtedy 
zasadol Lukášov starší nevlastný brat Samuel Pruckner, tiež príslušník nobili-
tovaného trnavského patricijského rodu.16Jeho otec, trnavský senátor a mestský 
kapitán Krištof Pruckner bol prvým manželom Anny Raidtovej, matky Lukáša 
Eckera mladšieho (pozri tabuľka 1).17 Samuel na poste pôsobil rok, potom odstú-
pil a prenechal ho svojmu vzdelanému nevlastnému bratovi.18 Od roku 1608 teda 
Lukáš pokračoval vo svojej úradníckej kariére v arcibiskupských službách.19

Z toho obdobia Lukášovej kariéry poznáme jeho dve pečate, ktoré odtlačil 
v roku 1611. Ich veľkosť dokladá, že išlo nepochybne o odtlačky jeho súkrom-
ných prsteňových pečatidiel. Pomerne slabá umelecká úroveň spodobnenia pe-
čatného obrazu na prvej z nich naznačuje, že ide o Lukášovo pečatidlo z mláde-
neckých, azda už študentských rokov. Označujeme ho predbežne za Lukášovo 
prvé typárium (I.) (obr. 4). 

15 MNL-OL, , Arcanum digitéka, Arcanum Adatbázis, Királyi könyvek, č.7, s. 176-178; DRA-
GOUn, ref. 5, s. 20.

16 SNA, HMBK, autentický protokol č. 30, s. 71.
17 Archivum primatiale Esztergom, Hodnoverné miesto Ostrihomskej kapituly (ďalej APE, 

HMOK) Spisy, šk. 30, ladula 31, fasc. 8; c. p., HMOK, autentický protokol č. 7, s. 72; ŠAB, 
Trnava, MMT, Magistrátny protokol č. 5, folio 299.

18 Samuel Pruckner potom odišiel do uhorskej metropoly na matkine majetky. V rokoch 1614 − 
1618 zastával post prešporského senátora. FEDERMAYER, Frederik. Rody starého Prešporka. 
Genealogický rozbor a topografia mesta podľa súpisu z roku 1624. Bratislava : Monada, 2003, 
s. 206; SNA, HMBK, Spisy, capsa 18, fasc. 7.

19 SNA, HMBK, Spisy, capsa 18, šk. 33, fasc. 7.
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Typ: súkromné, prsteňové pečatidlo
Tvar: oktogonálny lem                   
Rozmery:1,2 x 1,6 cm
Legenda: iniciály L. S.      
Obraz: šľachtický erb
Obdobie používania: cca 1598 − 1611 
(doložené 1611)20

Predpokladáme, že Lukáš Ecker vzhľadom na svoju mladosť a z toho vy-
plývajúce slabšie finančné možnosti oslovil len priemerného rytca. Pečatidlo 
používal počas svojich „vojenských rokov“ a následne aj v prvých rokoch pro-
vizorskej služby u arcibiskupa. Na odtlačku vidieť, že bolo používané dlhší čas, 
pretože je už značne opotrebované. Z tohto dôvodu si Lukáš okolo rokov 1610 
− 1611 zadovážil nové prsteňové pečatidlo, ktoré nazývame typárium II (obr. 5).

Obr. 5 
Pečať Lukáša Eckera z roku 1611 
(typárium ii.)
(foto F. Federmayer)

Typ: súkromno-úradné, prsteňové pečatidlo
Tvar: oktogonálny lem                                     
Rozmery: 1,2 x 1,5 cm
Legenda: nápis LVC. ECK.                            
Obraz: šľachtický erb
Obdobie používania: cca 1611 − 1616 
(doložené 1611)21

20 AMB, MB, Listy a listiny, inv. č. 9147.
21 ŠAB, pobočka v Modre, Magistrát mesta Svätý Jur, Spisy, šk. 63.

Obr. 4 
Pečať Lukáša Eckera z roku 1611
(typárium i.)
(foto F. Federmayer)
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Obraz v pečatnom poli tohto nového pečatidla bol veľmi podobný predošlé-
mu, rytec však využil voľný priestor a po bokoch erbu zobrazil nielen iniciály, 
ale skrátené celé meno majiteľa. Presne nevieme, dokedy Lukáš používal toto 
nové pečatilo. V jeho kariére totiž zakrátko nastali rýchle zmeny. Začiatkom 
roku 1615 prijal ponuku Uhorskej komory a vstúpil do kráľovských služieb, 
keď sa stal kráľovským tridsiatnikom v Šaštíne na Záhorí.22 Nevieme, či vtedy 
opustil arcibiskupské služby. Zdá sa, že skôr nie, alebo len prechodne, pretože 
zakrátko po smrti kardinála Forgácha sa Lukáš objavil opäť medzi poprednými 
arcibiskupskými úradníkmi. Nový primas Peter Pázmány ho povolal do Prešpor-
ka, kde mu zveril post provizora svojej prešporskej kúrie (provisor curiae ar-
chiepiscopalis Posoniensis).23

príchod do uhorSkej metropoly a vStup do kráľovSkých 
Služieb  (typáriá iii. a iv.)

Trvalý príchod do uhorskej metropoly Lukášovi istotne vyhovoval, preto-
že z Prešporka pochádzala jeho manželka. Niekedy okolo roku 1607 sa oženil 
s vdovou po prešporskom mestskom notárovi Augustínovi Wagnerovi Rozinou 
Purkircherovou. Išlo o patricijku z najlepších a najbohatších prešporských elít. 
Ako dcéra legendárneho nebohého prešporského lekára Dr. Juraja Purkirchera 
a nevlastná dcéra vtedy už tiež zosnulého vplyvného komorského radcu a ríš-
skeho šľachtica Valentína Ernleitnera, mohla svojho manžela uviesť do šľach-
tických kruhov mesta (pozri tab. 2).24 Cez Rozinu Lukáš navyše vyženil viaceré 
nové majetky, lekáreň v meste, a najmä tzv. Purkircherovský dom na Hlavnom 
námestí, ktorý sa neskôr stal jeho rezidenciou.25

Avšak ani pri prešporskej arcibiskupskej kúrii Lukáš Ecker dlho nepôsobil. 
Opäť ho oslovili s lepšou ponukou. V roku 1615 panovník Matej II. odobral Ka-
taríne Pálffyovej, vdove po palatínovi Štefanovi Illésházym, dve významné pan-
stvá v blízkom okolí uhorského hlavného mesta − Svätý Jur a Pezinok. Následne 
ich  zveril do správy Uhorskej komory. Vedenie komory na panstvá vymenova-
lo vlastných úradníkov. Do funkcií sa vtedy dostali potomkovia prešporských 
patricijov. Kráľovským kapitánom panstiev sa stal dovtedajší hlavný pokladník 

22 FaLLEnBÜCHL, Állami, ref. 2, s. 85.
23 Na poste je doložený v roku 1616. SNA, HMBK, autentický protokol č. 29, s. 762.
24 Pozri o rode lekára Juraja Purkirchera: FEDERMAYER, Frederik. Genealogický pohľad na 

prešporských mestských notárov druhej polovice 16. storočia. In Historica, Zborník FiF UK, 
č. XLVI, 2005, s. 120, 126; OKÁL, Miloslav. Život a dielo bratislavského humanistu Juraja 
Purkirchera. in Biografické štúdie, 11, 1984, s. 7-43.

25 FEDERMAYER, ref. 18, s. 148-150; AMB, MB, Magistrátny protokol 2a.7, s. 160.
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Uhorskej komory Leopold Peck, syn prešporského senátora. Na miesto provizo-
ra panstva Svätý Jur bol v roku 1615 ustanovený Gašpar Liechtenperger mladší, 
vnuk rovnomenného prešporského richtára. Zakrátko v roku 1617 bol na miesto 
kráľovského provizora oboch panstiev vymenovaný Lukáš Ecker.26 Panstvá tak 
ovládla zaujímavá patricijská klika. Niet sa však čomu čudovať, pretože tieto 
vymenovania vychádzali zo samotných pomerov v Uhorskej komore, kde prí-
slušníci patricijsko-obchodníckej komunity z Prešporka a Trnavy získavali čoraz 
vplyvnejšie postavenie. Odhliadnuc od vyššie spomínaného pokladníka Leopol-
da Pecka, bol to najmä Trnavčan Fridrich Hermann, komorský radca a hlavný 
účtovník, ktorý mal v týchto rokoch v úrade významné slovo.27 Pritom to bol 
pôvodne len učiteľ trnavskej katolíckej mestskej školy, avšak práve preto za jeho 
kariérou stáli vplyvní trnavskí preláti. Je nepochybné, že vymenovanie Lukáša 
Eckera na post pezinsko-svätojurského kráľovského provizora pripravil v Uhor-
skej komore práve on. Keď teraz prezradíme, že Fridrich Hermann bol zároveň 
nevlastným otcom Lukáša, tak sa tieto vymenovania v Uhorskej komore osvetlia 
aj z iného pohľadu.28 Napokon Lukáš nebol jediný Trnavčan a príbuzný, ktorého 
Fridrich Hermann presadil do vysokej funkcie v komorských službách. V roku 
1618 pomohol k získaniu významného postu hlavného pokladníka Uhorskej ko-
mory svojmu švagrovi, univerzitne vzdelanému trnavskému senátorovi Dr. Gaš-
parovi Partingerovi († 1630).29 Ich vzájomné príbuzenské prepojenie k Lukášovi 
Eckerovi približujeme v tabuľke 1.

V rokoch 1617 − 1620 Lukáš zastával post kráľovského provizora panstiev 
Svätý Jur a Pezinok a jeho pracovným pôsobiskom sa stal najmä pezinský hrad. 
Lukášov úspešný kariérny postup znamenal aj nemalý spoločenský vzostup. Ten 
sa musel prejaviť aj v jeho reprezentácii, takže Lukáš si nechal vyhotoviť nové 
pečatidlo, tentoraz už od skúseného a zručného majstra. Predpokladáme, že jeho 
autorom mohol byť niektorý z prešporských zlatníckych majstrov. Prvá pečať 
odtlačená týmto pečatidlom (typárium III.) (obr. 6) pochádza z roku 1617.

26 FEDERMAYER, Frederik. Leopold Peck (1560 − 1625) uhorský kráľovský pokladník a jeho 
rodina. In CZOCH, Gábor (ed.). Kapitoly z dejín Bratislavy. Bratislava : Kalligram, 2006,  
s. 172; FEDERMAYER, Frederik. Prešporský richtár Liechtenperger a jeho rodina. 
Genealogicko-biografická analýza. In Bratislava, Zborník Múzea mesta Bratislavy, XXIV, 
2012, s. 60; APE, Archivum Saeculare I., Acta radicalia, classis X., 196, fasc. 3.

27 FaLLEnBÜCHL, Állami, ref. 2, s. 127.
28 Fridrich Hermann si ešte počas svojho trnavského pobytu zobral za manželku Annu Raidtovú, 

vdovu Lukáša Eckera staršieho.
29 Gašpar Partinger bol prešporským rodákom a bratom prešporského richtára Krištofa Partingera 

(† 1632). FEDERMAYER, Frederik. Gašpar Partinger († 1630). Osudy a kariéra kráľovského 
úradníka na prelome 16. a 17. storočia. In KLIMEKOVÁ, Agáta – AUGUSTÍNOVÁ, Eva 
(ed.). Ján Jessenius. Slováci na panovníckych dvoroch. Martin : SNK, 2012, s. 224-228.
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Obr. 6 
Pečať Lukáša Eckera z roku 1617 
(typárium iii.)
(foto F. Federmayer)

Typ: súkromno-úradné, prsteňové pečatidlo
Tvar: oktogonálny lem                                     
Rozmery: 1,3 x 1,7 cm
Legenda: nápis LVCAS ECKHER                 
Obraz: šľachtický erb
Obdobie používania: cca 1617 − 1621 > 
(doložené 1617, 1619)30

Rytec pečatidla tentoraz zvolil trocha odlišnú kompozíciu, keď v hornej časti 
pečatného poľa vytvoril osobitnou linkou oddelené kruhopisové pole, v ktorom 
umiestnil medzi tri ozdobné ružičky celé Lukášovo meno. Pečatidlo malo úrad-
no-súkromný charakter. Lukáš Ecker ho využíval predovšetkým na dokumenty, 
ktoré vydával ako zemepanský úradník na pezinsko-svätojurskom panstve.

V roku 1619 do Lukášovho života opäť vkročila vojna. Konflikt medzi 
habsburským panovníckym dvorom a odbojnými protestanskými uhorskými 
stavmi vedenými sedmohradským kniežaťom Gabrielom Bethlenom prerástol 
do otvorenej vojny. Lukáš ako katolík sa dostal do nepríjemnej situácie, zdá sa, 
ale že sa formálne podriadil novým pánom. Svätojursko-pezinské panstvo, vrá-
tane jeho hradov, totiž ešte na jeseň 1619 obsadili povstalci. O Lukášových osu-
doch z nasledujúcich rokov nevieme veľa, v roku 1620 však stále zastával post 
provizora.31 Zdá sa, že potom opäť oprášil svoje „vojenské čižmy a šabľu“. Ako 
neskôr Lukáš sám o sebe napísal, počas bethlenovho povstania tajne verne slúžil 
cisárskemu dvoru ako vojak a najmä ako istý spravodajský posol, ktorý prinášal 
prohabsburskej strane informácie z oblasti obsadenej protivníkom.32 Jeho záslu-
hy museli byť dvorom skutočne uznané, pretože po podpísaní mieru panovník  
 

30 ŠAB, pobočka v Modre, Magistrát mesta Pezinok, Obligácie a kvitancie, šk. 137; AMB, MB, 
Spisy, šk. 75, ladula 42/V.

31 APE, HMOK, Spisy, capsa 1, fasc. 7.
32 Lukáš mal pôsobiť na území ovládanom vojskami G. Bethlena, najmä v Prešporku a odtiaľ taj-

ne donášať správy do Viedne. Dokonca ho využívali aj predstavitelia mesta Prešporka, pri vy-
jednávaní s prohabsburskou stranou. Pozri: Postovní muzeum Praha, Fond Pozostalost Václava 
Dragouna, výpisky o bratislavských poštmajstroch k roku 1640. Pozri aj: AMB, MB, Listy 
a listiny, inv. č. 9530.
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Ferdinand II. Lukáša odmenil novou funkciou v kráľovskej správe a pomerne 
veľkou majetkovou donáciou. 

Po oslobodení hlavného mesta a okolia od povstalcov, v druhej polovici roka 
1621, panovník vymenoval Lukáša Eckera za kráľovského tridsiatnika v Sen-
ci (Supremus tricesimator Szempcziensis).33 Išlo o lukratívny post v kráľovskej 
správe. Senecká tridsiatková stanica profitovala z uhorského dobytkárskeho ob-
chodu a patrila k staniciam s najvyššími príjmami. Jej správca bol dobre platený, 
priamo zainteresovaný na výške vybratých colných poplatkov. Podľa výkazov 
z roku 1638, teda práve počas Lukášovho úradovania, mala senecká stanica naj-
vyššie príjmy zo všetkých colných tridsiatkových staníc v prešporskom colnom 
okruhu, dokonca vyššie, ako mala samotná stanica v hlavnom meste. Seneckej 
stanici podliehali aj 4 filiálky v Štvrtku na Ostrove, Šamoríne, Dunajskej Strede 
a Šali.34 Nový post si, samozrejme, vyžadoval aj nové reprezentačné pečatid-
lo. Keďže každý kráľovský tridsiatnik často vydával vlastné úradné písomnosti 
a potvrdenia, Lukáš bol krátko po prevzatí postu nútený vyhotoviť si veľké úrad-
né tridsiatnické pečatidlo. Nešlo teda o prsteňové pečatidlo, aké používal dote-
raz, ale malo pravdepodobne charakter pečatného typária s držiakom na opačnej 
strane (typárium IV.) (obr. 7). Nie je vylúčené, že svoje predchádzajúce prsteňo-
vé pečatidlo používal aj naďalej, na svoje súkromné písomnosti. 

Obr. 7 
Pečať Lukáša Eckera z roku 1625 
(typárium iV.)
(foto F. Federmayer)

Typ: úradné pečatidlo
Tvar: oválny lem                                     
Rozmery: 1,6 x 2,0 cm
Legenda: nápis LVCAS EKKER                     
Obraz: šľachtický erb
Obdobie používania: cca 1621 − 1631 
(doložené 1625, 1626)35

33 FaLLEnBÜCHL, Állami, ref. 2, s. 85.
34 Stanica vyberala poplatky na území medzi Prešporkom a Trnavou, najmä medzi územím od 

Žitného ostrova smerom na Čeklís (Bernolákovo), Cífer a Pezinok. KAZIMÍR, Štefan. K vý-
voju colnej agendy na Slovensku v 16. a 17. storočí. In Slovenská archivistika, roč. XI., 1976, 
č. 1, s. 59, 69, 73, 75. Pozri aj: STREŠNÁK, Gabriel. Tridsiatková stanica v Senci v 16. – 18. 
storočí. In Senec. Stáročia mesta, Mesto Senec, 2013, s. 65-76.

35 SNA, Ústredný pálffyovský archív (ďalej ÚPA), Neusporiadaná korešpondencia, šk. 5; SNA, 
Archív rodu Amade, šk. 36. 
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Autor tohto úradného pečatidla bol pravdepodobne tiež pomerne zručný ry-
tec. Ako svoju predlohu si zobral Lukášove predchádzajúce typárium, ktorého 
zobrazenie pečatného obrazu bolo na dobrej umeleckej úrovni. Obsah pečatného 
poľa, ani kruhopis rytec nezmenil, avšak upravil lem pečatného poľa z oktogo-
nálneho na oválny a ozdobil ho rastlinným motívom. Jeho výsledná práca však 
veľmi výtvarne nepresvedčila. Kvalita ryteckého stvárnenia a celková kompozí-
cia zobrazenia erbu v pečatnom poli je akosi nevydarená.

Priamou odmenou cisárskeho dvora za verné služby Lukáša Eckera v pred-
chádzajúcich pohnutých rokoch bolo udelenie majetkovej donácie. V roku 1622 
ho panovník Ferdinand II. obdaroval držbou šľachtického statku Kráľová pri 
Senci (Királyfalwa, Königaigen). K statku patrila obývaná kamenná kúria v Krá-
ľovej, 5 sedliackych usadlostí v tejto obci, pustá kúria aj s nehnuteľnosťami 
zvaná Lencsehel a pustá osada (predium) zvaná Gálháza, do ktorých bol Lukáš 
Ecker ešte ten istý rok slávnostne uvedený Prešporskou kapitulou.36 Keďže spo-
mínané majetky panovník vyňal zo svätojurského panstva, je zrejmé, že tieto 
statky si  Lukáš vyhliadol už predtým, pred vojnou ako svätojurský kráľovský 
provizor. Spomínaná kúria sa stala jeho častým pôsobiskom. Išlo o staré feudál-
ne sídlo. Keďže bola jeho vidieckou rezidenciou, je pravdepodobné, že ju nieke-
dy počas rokov 1622 − 1643, keď mu patrila, aj renesančne prestaval (obr. 8).37

Obr. 8 
Kaštieľ v Kráľovej pri Senci, 
stav v 18. storočí
(repro F. Federmayer)

36 Osada Lencsehel je dnes súčasť Veľkých Ulian, osada Gálháza zase obce Blahová na Žitnom 
ostrove. MNL − OL, Arcanum digitéka, Arcanum Adatbázis, Királyi könyvek, č.7, s. 176-178; 
SNA, HMBK, Spisy, capsa 3, fasc. 1.

37 Pamiatkári považujú dnes už z veľkej časti zaniknutý kaštieľ v Kráľovej pri Senci za stavbu 
Pálffyovcov z polovice 17. storočia. Ukazuje sa, že spomínaný kaštieľ mal staršiu renesančnú 
(eckerovskú) fázu, ba dokonca na jeho mieste stála renesančná, či možno goticko-renesančná 
kamenná kúria minimálne zo 16. storočia. SOPKO, Ladislav (ed.). Kaštiele a kúrie Bratislav-
skej župy. Bratislavský samosprávny kraj : Bratislava, 2012, s. 96-97.
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Lukáš Ecker počas svojej kariéry na poste seneckého tridsiatnika značne zbo-
hatol a začal k spomínaným statkom prikupovať ďalšie majetky – meštiansky 
dom s vinicami v Pezinku, dom s vinicami a veľkou vínnou kamennou pivnicou 
v Senci, pustú osadu Keskény, majetky v obci Borša a ďalšie. Ďalšie majetky 
najmä v Prešporku a Svätom Jure vyženil.38 Postupne tak počas 20. a 30. rokov 
17. storočia vybudoval menšie panstvo Kráľová pri Senci, ktoré bolo z veľkej 
časti vklinené do hradného panstva Svätý Jur.39 Práve tento fakt však mal aj 
negatívnu stránku. Svätojurské panstvo síce od roku 1615 patrilo ku kráľov-
ským majetkom, avšak Pálffyovci mali na ňom záložné právo. Keďže panovník 
záložnú sumu nevedel vrátiť, rod prešporského župana sa domáhal jeho držby, 
čo sa mu nakoniec v rokoch 1625 a 1626 aj podarilo. Tento mocný magnátsky 
rod zaiste nerád videl, ako sa medzitým na ich panstve postupne vytvoril cudzí 
majetkový komplex. Azda aj tu treba vidieť zárodok neskoršieho nepriateľského 
vzťahu Pálffyovcov k Lukášovi Eckerovi.

Štedro odmenený Lukáš si bol vedomý svojho záväzku k panovníkovi Fer-
dinandovi II., a preto sa aj naďalej snažil vystupovať ako jeho verný služob-
ník. Keď v roku 1626 znova vypukli boje s vojskami sedmohradského kniežaťa, 
Lukáš opätovne odišiel do vojenskej služby, dokonca máme zmienky, že velil 
menšiemu jazdeckému oddielu cisárskeho vojska (S. C. R. M. Certorum Equ-
itum Campestrium Capitaneus).40 V tomto období vystupoval aj ako dôveryhod-
ná osoba, ktorú krajinskí hodnostári využívali pri realizácii svojich nariadení, 
napr. pri štatuovaní osôb do udelených majetkov. Lukáša Eckera sme našli vo 
funkcii tzv. kráľovho splnomocnenca (homo regius) doloženého až trikrát v ro-
koch 1624, 1627 a 1630.41

vzoStup medzi vplyvnú Strednú Šľachtu 
(typárium v.)

Udelením významného úradu a majetkovou donáciou priazeň Ferdinanda II. 
k Lukášovi Eckerovi neskončila. Zdá sa, že mal u viedenského dvora vplyv-
ného patróna. Ďalším privilégiom, ktoré pre neho panovník vydal, bolo nové 
nobilitačné a erbové privilégium. Vydané bolo vo Viedni dňa 18. februára 1632  
 

38 ŠAB, pobočka v Modre, Magistrát mesta Svätý Jur, spisy, šk. 63, inv. č. 1266.
39 Rozsah Lukášových majetkov poznáme najmä z dedičských sporov po jeho smrti. ŠAB, poboč-

ka v Modre, Magistrát mesta Modra, Dekréty Uhorskej komory, šk. 50, inv. č. 1014, 1034; 
40 SNA, HMBK, Spisy, capsa 30, fasc. 9.
41 SNA, HMBK, Spisy, capsa 6, fasc. 8, capsa 63, fasc. 5, capsa 64, fasc. 2.
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a Lukášovi potvrdilo šľachtický stav a udelilo výrazne polepšený erb.42 nový erb 
tvoril na tri polia v strede delený a hore štiepený štít. V prvom poli bola pravá 
polovica cisárskeho korunovaného orla, v druhom poli bolo pôvodné eckerov-
ské erbové znamenie, rozšírené o nové vodorovné brvno. V dolnom treťom poli 
bolo trojvršie s korunkou, nad ktorou stáli dvaja k sebe privrátení dvojchvostí 
levy držiaci medzi sebou väzenskú reťaz. Čiastočne pozmenený bol aj klenot 
erbu. Medzi sloními chobotmi už nebola ružička, ale z korunky od pása vyrastal 
doprava obrátený korunovaný grif držiaci pred sebou v pravom prednom pazúre 
meč tak, že si cez papuľu prepichával hlavu. Práve obsah nového erbu si tre-
ba všimnúť. Udelenie symbolu cisárskej orlice do rodového šľachtického erbu 
vždy znamenalo osobitnú priazeň panovníka. V 17. storočí sa dávalo do erbov 
najmä zaslúžilým úradníkom a vojakom za verné služby cisárskemu dvoru. Po-
zoruhodnejšie je znamenie v dolnom poli, ktoré istotne symbolicky odkazuje na 
väznenie bočkajovcami. Pre Lukáša to bol určite traumatický zážitok, ktorý si 
tento kráľovský úradník takto chcel zaznamenať vo svojom rodovom erbe a teda 
do trvalej rodovej pamäte. Voľba nového symbolu korunovaného grifa v klenote 
možno tiež nebola náhodou. Podľa nášho názoru vychádza z esterházyovského 
erbu a odkazuje na Lukášovho patróna a priaznivca palatína Mikuláša Esterhá-
zyho. Udelenie polepšeného erbu samozrejme Lukáš Ecker rýchlo preniesol aj 
do svojich pečatidiel. Zo začiatku 30. rokov poznáme jeho nové prsteňové peča-
tidlá, už s novým erbom (obr. 9 a 10).

Obr. 9 
Pečať Lukáša Eckera z roku 1632 
(typárium V.)
(foto F. Federmayer)

Typ: súkromno-úradné, prsteňové 
pečatidlo
Tvar: oktogonálny lem                                    
Rozmery: 1,4 x 1,5 cm
Legenda: nápis LVCAS EKKER            
Obraz: polepšený šľachtický erb
Obdobie používania: cca 1631 − 1637 > 
(doložené 1632, 1637)43

42 HEILMANN, A. Original Adels und Wappenbriefe. In Jahrbuch des Heraldisch-genealogis-
chen Vereins Adler in Wien, IX., Wien, 1882, s. 118.

43 APE, HMOK, Testamenty, capsa 55, fasc. 3; SNA, ÚPA, Neusporiadaná korešpondencia, šk. 5.
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Obr. 10 
Pečať Lukáša Eckera z roku 1631 
(typárium Vi.)
(foto F. Federmayer)

Typ: úradno-súkromné pečatidlo 
Tvar: Oktogonálny lem                                      
Rozmery: 1,7 x 1,6 cm
Legenda: Nápis LVCAS EKKER                     
Obraz: polepšený šľachtický erb
Obdobie používania: cca 1631 − 1637 > 
(doložené 1631)44

Obe pečatidlá vyhotovil zručný rytec. Nevychádzal zo starších Lukášových 
pečatidiel, ale pravdepodobne pre obmedzenosť priestoru v pečatnom poli zvolil 
celkom novú kompozíciu, bez kruhopisového poľa, kde nápis s menom majiteľa 
je v menšom pečatidle zobrazený v pečatnom poli po bokoch erbu, vo väčšom 
pečatidla v záhlavnej časti pečatného poľa. Skutočne pozoruhodné je, že Lukáš 
väčšie pečatidlo so svojím novým erbom použil na dokumente datovanom už 
24. januára 1631, teda rok pred vydaním polepšujúceho panovníckeho armálesu! 
Tento paradox mohol vzniknúť viacerými spôsobmi. Azda najlogickejšie sa zdá 
vysvetlenie, že dátum vydania polepšovacieho privilégia je v odbornej literatúre 
uvedený chybne a v skutočnosti bolo vydané skôr, pravdepodobne v roku 1630. 
Ďalej je tu možnosť, že Lukáš si svoj erb najprv upravil sám a až následne si ho 
nechal udeliť panovníkom, prípadne erb bol už na začiatku roku 1631 schválený 
v uhorskej kancelárii, ale vydanie privilégia sa zdržalo až o rok. Nemôžeme 
ani vylúčiť možnosť, že dokument, na ktorom je pečať odtlačená, bol v skutoč-
nosti antedatovaný. Lukáš ho totiž vydal ako senecký tridsiatnik. Vzhľadom na 
problémy, ktoré mal Lukáš ku konci kariéry práve s tridsiatníckymi účtami, túto 
možnosť nemôžeme vylúčiť.

Priazeň panovníka bola orientovaná priamo na osobu Lukáša Eckera. Príbuz-
ní a jeho najbližší súrodenci z eckerovského rodu na tomto Lukášovom spolo-
čenskom vzostupe takmer vôbec neprofitovali. Jeho vlastný brat Tobiáš Ecker 
ostal úplne v tieni svojho staršieho brata. V kráľovských službách nepôsobil,  
celý život sa živil ako obchodník.45 Treba poznamenať, že s bratom neboli veľmi 

44 SNA, HMBK, Spisy, šk. 23, capsa 10, fasc. 7.
45 V roku 1615 bol uhorským faktorom viedenského veľkoobchodníka Vavrinca Motscha. SNA, 

HMBK, autentický protokol č. 29, s. 700.
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v kontakte, žili skôr odlúčene. Istotne zato mohla aj Tobiášova konfesia. Ešte 
v mladosti opustil vieru svojho otca a brata a stal sa protestantom. V období 
zvýšenej rekatolizácie v uhorskom hlavnom meste a okolí (najmä po roku 1625) 
tak mohol pre katolíka Lukáša Eckera znamenať aj istú „škvrnu“ na jeho povesti 
verného stúpenca Ferdinanda II. Vzťahy medzi bratmi pravdepodobne neboli 
dobré. Lukáš sa však kontaktu s ním celkom nemohol vyhnúť, najmä pre majet-
kové záležitosti. Napríklad keď v roku 1615 zomrela ich matka Anna Raidtová, 
odkázala im do spoločného vlastníctva horný mlyn na Vydrici (Obermühl an der 
Weydritz) a ďalší vydrický mlyn dala svojej dcére a vnučke. Anna si v závete 
priala, aby jej vnuci a vnučky boli vychovávaní v katolíckej viere.46 Tobiáš Ec-
ker to však nerešpektoval. Svoje deti nechal pokrstiť prešporským evanjelickým 
kazateľom a zaradil sa medzi miestnych prešporských evanjelických patricijov. 
Dokonca ho zvolili aj do vonkajšej mestskej rady. Na prelome rokov 1629/1630 
však Tobiášovu rodinu postihla zrejme zákerná choroba, pretože v priebehu 
niekoľkých týždňov najprv jeho manželka a potom aj on rýchlo spísali záve-
ty. Tobiáš Ecker si vo svojom testamente vyslovene želal, aby jeho jediný syn 
Tobiáš bol vychovávaný v evanjelickej viere a za jedného z jeho tútorov určil 
aj prešporského evanjelického kazateľa Jána Jentscha.47 Vtedy už vplyvný krá-
ľovský úradník Lukáš Ecker to však tak nenechal a zasiahol do výchovy svojho 
synovca. Prevzal jeho výchovu a poslal ho na štúdiá k trnavským jezuitom.48 
Nevieme, čo sa následne medzi ním a mladým Tobiášom odohralo, ale Lukáš sa 
neskôr zachoval veľmi podivuhodne. Chlapca, hoci to bol posledný mužský člen 
rodu, dal do prešporského františkánskeho kláštora, kde sa stal mníchom (1639) 
a prijal meno Rafael.49

vrchol a pád kariéry lukáŠa eckera 
(typáriá vii. a viii.)

Po dvanástich rokoch na čele seneckej tridsiatkovej stanice, z ktorej colných 
poplatkov plynuli panovníckej pokladni nemalé príjmy, sa Lukáš Ecker dočkal 
od Ferdinanda II. ďalšieho povýšenia. V roku 1633 bol vymenovaný za kráľov- 
 
 

46 aMB, MB, Protokol testamentov 4n. 7, s. 243.
47 aMB, MB, Protokol testamentov 4n. 8, s. 301, 437, 443.
48 VaRSiK, Branislav. Národnostný problém Trnavskej univerzity. Bratislava : SUS, 1938, tabuľ-

ka č. III.
49 ŠA v Bratislave, Mariánska provincia františkánov, Ladula 46, fasc. 1, č. 1.
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ského radcu (Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliarius)50. napriek 
tomu, že v prípade Lukáša išlo vo vzťahu k panovníkovi viac-menej len o titulár-
ny post, vo vzťahu k palatínovi Mikulášovi Esterházymu to bola reálna funkcia. 
Vieme, že najmä v časoch zasadaní uhorských snemov sa palatín často radil 
s kráľovskými radcami o politických záležitostiach krajiny. Je dokonca možné, 
že Eckera na radcovský post odporučil panovníkovi práve palatín. Zisk postu 
mal pre Lukáša aj iný význam, pretože odteraz si spomínanú radcovskú funkciu 
mohol uvádzať vo svojej osobnej titulatúre, v ktorej teraz jednoznačne stálo, že 
patrí k úzkemu okruhu najbližších kráľovských úradníkov.51

Jeden z významných kráľovských úradov, ktoré v pomoháčskom období za-
čali pôsobiť v hlavnom meste, bol úrad Uhorského hlavného poštmajstra. Uhor-
ské poštovníctvo začali od polovice 16. storočia postupne budovať príslušníci 
ríšskeho rodu Paar (von Paar, de Paare). Jeho príslušníci získali dedične posty 
prešporských poštmajstrov, neskôr hlavných uhorských poštmajstrov a zaslúžili 
sa o zriaďovanie poštových staníc a trás až do vzdialených Košíc.52 V Prešpor-
ku sa Paarovci trvalo usadili, dokonca na prelome 16. a 17. storočia vstúpili 
aj do príbuzenských zväzkov s niektorými katolíckymi prešporskými patricijmi 
a šľachticmi.53 Po roku 1608 čoraz sebavedomejšie uhorské stavy však neradi 
videli cudzincov na vysokých postoch správy kráľovstva. Nakoniec presadili, 
že poštovníctvo musí začať riadiť osoba uhorského pôvodu. V roku 1622 bol 
za hlavného poštmajstra vymenovaný Štefan Bornemisza z Káromu, ktorý vo 
vojenských rokoch 1621 − 1622 pôsobil ako poľný poštmajster so 4 podriade-
nými kuriérmi pri cisárskej armáde grófa Buquoya a po jeho smrti vo vojsku 
Maximiliána Liechtensteina. Tento uhorský šľachtic mal na post všetky odbor-
né predpoklady, navyše bol aj manželom netere predchádzajúceho poštmajstra  
Pompeja von Paara († 1613). Vymenovanie domáceho šľachtica na úradný 
post, ktorý dovtedy pravidelne zastávali len ríšski šľachtici, vyvolalo všeobecné 
sympatie domácich krajinských hodnostárov a magnátov, vrátane neskoršieho 
palatína Mikuláša Esterházyho. Tak si Bornemisza post hlavného poštmajstra  
 
 
 

50 Staršia literatúra spomína, že získal post radcu Uhorskej komory. V archívnych prameňoch, 
v osobnej Lukášovej titulatúre, či na jeho pečatiach sa ale jednoznačne píše, že išlo o post krá-
ľovského radcu. FALLENBÜCHL, Állami, ref. 2, s. 85.

51 SNA, HMBK, autentický protokol č. č. 32, s. 280, 33, s. 9, 39, 152, 165, č. 34, s. 35, 116, 184; 
AMB, MB, Listy a listiny, inv. č. 9826, 9847.

52 Bližšie pozri: VARGA, Alexander. Prvé storočie organizovaného poštovníctva na Slovensku 
1528 – 1624. In Sborník Postovního muzea. Postovní museum : Praha, 1982, s. 76-93.

53 FEDERMaYER, ref. 18, s. 285.
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udržal aj neskôr, napriek tlaku rodiny Paarovcov, ktorá si od roku 1624 začala 
opätovne uplatňovať nárok na tento post a riadenie uhorského poštovníctva.54

V nasledujúcich rokoch však na Bornemiszu začalo prichádzať stále viacej 
sťažností. Údajne bol neporiadny, osobne sa obohacoval na platoch svojich pod-
riadených, často strácal listy, či dokonca z nich kradol cennosti. Ťažko dnes usú-
dime, čo bola pravda a čo ohováranie. Do skutočných problémov sa Bornemisza 
dostal v roku 1632, keď sa pre meškajúce financovanie jeho úradu dostal do spo-
ru s predstaviteľmi Uhorskej komory. Vtedy sa do sporu zainteresoval aj osobne 
Pavol Pálffy, komorský prednosta, ktorý v písomnej správe Dvorskej komore 
opísal úradujúceho poštmajstra ako človeka morálne skazeného, márnotratného 
a holdujúceho pitiu. Spor sa vliekol ešte istý čas, nakoniec však panovník Fer-
dinand II. Štefana Bornemiszu z funkcie hlavného poštmajstra odvolal a dňa 27. 
apríla 1635 na jeho miesto vymenoval Lukáša Eckera.55

O Lukášovom vymenovaní len vyrozumeli najvyššieho dvorského pošmaj-
stra Hansa Christopha von Paara, čo naznačuje, že sa o tom rozhodlo v Uhor-
sku, v najvyšších kruhoch. Nazdávame sa, že Lukáša odporučila tak Uhorská 
komora, ktorá bola spokojná s jeho účinkovaním na tridsiatníckom poste, ako aj 
palatín Mikuláš Esterházy, ktorý sa stal jeho patrónom. Lukáš Ecker v nasledu-
júcich rokoch svojou šikovnou sobášnou politikou navyše získal významných 
priaznivcov priamo na dvoch dôležitých postoch palatínskeho úradu. Jeho šva-
gor (manželkin brat) Gašpar Lippay sa stal palatínskym protonotárom, druhý 
švagor Marek Walticher, manžel Lukášovej sestry Márie Eckerovej, sa zase stal 
tajomníkom palatínskej kancelárie (pozri tab. 4). Samozrejme, Lukášovi Ec-
kerovi nechýbali ani odborné predpoklady na prevzatie tohto dôležitého postu 
v kráľovskej správe. Vynikal dostatočným vzdelaním, oproti svojmu predchod-
covi mal miernu povahu, dlhoročnú prax (v roku vymenovania bol údajne už 
37 rokov trvalo v cisársko-kráľovských službách), mal vojenské a isté spravo-
dajské skúsenosti z nedávnej vojny so sedmohradským kniežaťom, ktoré mohol 
ako poštmajster ďalej v záujme dvora využívať. To, že sa tešil priazni Uhorskej 
komory, dokladá aj fakt, že si mohol aj naďalej ponechať lukratívny post senec-
kého tridsiatnika.56 Keďže však teraz musel pobývať predsa len častejšie v uhor- 
skej metropole, komora do Senca vyslala svojho pomocného účtovníka Mare- 
 
 

54 DRAGOUN, ref. 5, č. 1, s. 12, 13, č. 2, s. 29-30.
55 Na aktivitách vedúcich k odvolaniu Štefana Bornemiszu sa okrem Pavla Pálffyho podieľal aj 

samotný Lukáš Ecker a prešporský šľachtic Juraj Kamper zo Scharffenecku. FALLENBÜCHL, 
Állami, ref. 2, s. 85. Österreichisches Staatsarchiv in Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, 
Abt. Hofkammerarchiv, Postwesen-Generalien, fasc. 4, num. 543 − 598.

56 DRAGOUN, ref. 5, č. 1, s. 20.
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ka Szentbenedekyho, ktorého vymenovala zastupujúcim seneckým tridsiatni-
kom.57

Vymenovanie za uhorského poštmajstra, samozrejme, viedlo Lukáša Ecke-
ra k zmene svojich pečatidiel. Potreboval najmä nové poštmajstrovské úradné 
veľké pečatidlo. Zákazku zadal veľmi skúsenému a zručnému rytcovi, ktorý pre 
neho vyhotovil skutočne reprezentačné pečatidlo (obr. 12). Lukáš istotne na ob-
jednávke nešetril, pečatný obraz je vyhotovený do detailov na pozoruhodne kva-
litnej úrovni. Oválny lem pečatného poľa je tvorený povrazcovým ornamentom, 
vnútorná linka oddeľujúca kruhopisové pole zase perlovcom. V kruhopisovom 
poli je titulatúra Lukáša Eckera. Spomína sa v nej jeho titul kráľovského radcu 
a post uhorského hlavného poštmajstra. Pravdepodobne z priestorových dôvo-
dov sa tam už neuvádza post seneckého tridsiatnika. V strede pečatného poľa je 
zobrazený štít z Lukášovho nového polepšeného erbu. Vložený je do osobitej 
pozoruhodnej kartuše, ktorá je po bokoch zdobená hlavami grifov. Tento detail si 
treba všimnúť. Rovnakú kartušu v tomto období totiž používal na svojich úrad-
ných pečatiach aj samotný palatín Mikuláš Esterházy (obr. 11).58 

Obr. 11 
Pečať palatína Mikuláša Esterházyho z roku 
1630
(foto F. Federmayer)

Prevzatie tohto ozdobného prvku istotne nebolo náhodné. Predpokladáme, že 
Lukáš takto chcel aj cez svoju pečať naznačiť, že patrí k úzkemu okruhu najbliž-
ších spolupracovníkov palatína.

57 FaLLEnBÜCHL, Állami, ref. 2, s. 309.
58 ŠAB, pobočka v Trenčíne, Magistrát mesta Trenčín, Palatinalia, šk. 1.
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Obr. 12 
Pečať Lukáša Eckera z roku 1638 
(typárium Vii.)
(foto F. Federmayer)

Typ: úradné pečatidlo
Tvar: oválny lem                                     
Rozmery: 1,8 x 2,1 cm
Legenda: kruhopis LVCAS EKKER 
S. C. R.que M. COn. Et P. H. S. M. 
POSTaRVM59

Obraz: polepšený šľachtický erb
Obdobie používania: cca 1635 − 1643 
(doložené 1636 − 1641)60

Ak porovnáme poštmajstrovskú pečať Lukáša Eckera s pečaťou jeho pred-
chodcu Štefana Bornemiszu je zrejmý veľký posun v jej formálno-umeleckom vy-
hotovení. Na Bornemiszovej pečati z roku 1624 (obr. 13) je síce tiež jeho rodový 
erb, avšak stvárnenie pečatného obrazu nemá tú umeleckú kvalitu a najmä skratka 
titulatúry je len v neúplnom kruhopisovom poli (S. B. S. C. R. M. M. PO.).61

Obr. 13
Pečať poštmajstra Štefana Bornemiszu 
z roku 1624
(foto F. Federmayer)

59 Lucas Ekker Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliarius et Per Hungariam Supremus 
Magister Postarum.

60 SNA, ÚPA, Neusporiadaná korešpondencia, šk. 5; ŠAB, pobočka v Modre, Magistrát mesta 
Pezinok, Missiles, šk. 76; ŠAB. Mariánska provincia františkánov, šk. 44.

61 Stephanus Bornemissza Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Magister Postarum. FEDER-
MaYER, c. d., 2003, s. 299.
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Reprezentačným poštmajstrovským úradným pečatidlom Lukáš Ecker cel-
kom zámerne vyjadril svoju ambíciu pozdvihnúť prestíž svojej funkcie, ktorá 
istotne po prevzatí uhorskými šľachticmi mala potenciál získavať na význa-
me. Vieme však, že k tomu nakoniec nedošlo. V skutočnosti od prvej polovice  
17. storočia sa význam postu uhorského hlavného poštmajstra pri skutočnom 
riadení uhorského poštovníctva zmenšoval a jeho kompetencie postupne pre-
berala Uhorská komora. Spočiatku zasahovala len do personálnych nominácií  
a zriaďovaní nových poštových staníc, neskôr aj do vyplácania a kontroly jed-
notlivých poštmajstrov v uhorských regiónoch.62 Hlavný poštmajster sa tak stal 
na konci tohto procesu fakticky podriadeným úradníkom komory. Práve v obdo-
bí pôsobenia Štefana Bornemiszu a Lukáša Eckera došlo k prvým kompetenč-
ným zásahom do ich právomocí. Uhorská komora využívala fakt, že poskytovala 
hlavnému poštmajstrovi financie na chod uhorského poštovníctva, čím dokázala 
ovplyvňovať aj jeho činnosť. Pokiaľ Bornemisza mal odbojnú povahu a na ko-
moru sa neustále sťažoval pre meškanie prísunu financií, za Eckera údajne spo-
lupráca s komorou nadobudla pokojnejší charakter.63 Z činnosti Lukáša Eckera 
zatiaľ vieme to, že využil relatívne obdobie mieru a dobudoval poštové trasy, 
najmä k uhorským pevnostiam pri osmanskej hranici.64

Ako vysoký kráľovský úradník, majiteľ menšieho panstva a majiteľ reprezen-
tačnej rezidencie na Hlavnom námestí v uhorskej metropole sa Lukáš Ecker bez 
problémov mohol zaradiť už k elite tunajšej nobility. Jeho spoločenské prostre-
die sa postupne menilo z komunity nobilitovaných patricijov a nižších kráľov-
ských úradníkov na komunitu najvýznamnejších uhorských šľachtických rodov. 
Ukázalo sa to v roku 1635, keď Lukáš ovdovel.65 Svoju druhú životnú partnerku 
si už začal hľadať v úplne iných kruhoch. Nakoniec sa okolo roku 1636 ože-
nil s vdovou Máriou Annou Joo, dcérou nebohého kráľovského personála Jána 
Joo z Kaszaházy († 1603) a barónky Barbory Balassovej. Treba poznamenať, že 
jeho nová manželka už pochádzala z magnátskych kruhov. Jej predchádzajúcim 
manželom bol barón Žigmund Zay z Uhrovca, za zmienku stojí aj jej nebohý  
 

62 VARGA, Alexander. Pošty a poštmajstri na Slovensku v 16. – 17. storočí. In Pamiatky a múzeá, 
č. 4, 1998, s. 13.

63 Blišie informácie o kompetenčných vzťahoch medzi úradom hlavného poštmajstra a Uhorskou, 
resp. Dvorskou komorou za Lukáša Eckera a jeho predchodcu odhalí až analýza ich vzájomnej 
úradnej komunikácie, ktorú sme k tejto štúdii neskúmali. DRAGOUN, ref. 5, č. 1, s. 20.

64 APE, Archivum Saeculare I., Acta radicalia, classis X., 196, fasc. 11.
65 Lukášova prvá manželka Rozina Purkircherová zomrela niekedy na prelome rokov 1634/35 

(medzi 5. X. 1634 – 7. V. 1635). Podľa jej testamentu vieme, že odkázala manželovi svoj 
otcovský purkircherovský dom na Hlavnom námestí, ďalšie dva domy v meste, ako aj svoj 
podiel na šľachtickom dome v Kráľovej pri Senci (Edlhof zu Königaigen). AMB, MB, Protokol 
testamentov 4n. 8, s. 751.
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otčim barón Peter Koháry († 1627), tiež kráľovský personál a podkapitán No-
vých Zámkov. Avšak ešte dôležitejšími ako magnátski predkovia boli aktuálni 
príbuzní Márie Anny. Jej sestra Rozina Joo sa vydala za kráľovského protono-
tára Gašpara Lippaya zo Zomboru, brata uhorského kancelára Juraja Lippaya, 
neskoršieho ostrihomského arcibiskupa. Lukáš Ecker sa tak zošvagril s bratmi 
Lippayovcami, ktorí v nasledujúcom desaťročí hrali prím v uhorskej politike 
a správe krajiny (pozri tab. 3).66 Práve na listoch Lukáša svojmu švagrovi kan-
celárovi Lippayovi z rokov 1640 a 1641 sme objavili prameň na jeho ďalšie ne-
známe pečatidlo. Listy boli spečatené drobným prsteňovým pečatidlom, ktoré si 
Lukáš musel zaobstarať niekedy koncom 30. rokov 17. storočia. Išlo o skutočne 
miniatúrne pečatidlo, takže do pečatného poľa sa zmestil len štít erbu a iniciály 
(obr. 14).

Obr. 14 
Pečať Lukáša Eckera z roku 1641 
(typárium Viii.)
(foto F. Federmayer)

Typ: súkromné, prsteňové pečatidlo
Tvar: oktogonálny lem                                     
Rozmery: 0,9 x 1,1 cm
Legenda: iniciály L. S.                                     
Obraz: polepšený šľachtický erb
Obdobie používania: cca 1638 − 1643 
(doložené 1640 − 1641)67

Lukášov sobáš s Máriou Annou bol nepochybne spoločensky výhodný a otvo-
ril tomuto ambicióznemu nobilitovanému patricijovi dvere do najvyšších kruhov 
uhorskej šľachtickej spoločnosti. Keďže jeho manželka bola jednou z dedičiek 
pomerne veľkých majetkov v Zadunajsku, napríklad aj hradného panstva Kabold 
v Šopronskej stolici (dnes Kobersdorf, Burgenland), Lukáš sa v týchto pár ro-
koch vrcholu svojej kariéry mohol cítiť skutočne ako uhorský magnát. Napriek  
 

66 FEDERMAYER, Lippayovci, ref. 1, s. 46, 75; Pozri testament Lukášovej novej svokry Barbory 
Balassovej: APE, HMOK, Testamenty, capsa 55, fasc. 3.

67 V listoch Lukáš tituluje kancelára Lippaya familiárne, ako svojho milého švagra. Za zmienku 
stojí, že komunikovali prevažne v maďarčine, čo svedčí o vysokom stupni integrácie tohto pô-
vodom nemeckého patricija v prostredí uhorských šľachtických elít. APE, Archivum Saeculare 
I., Acta radicalia, classis X., 196, fasc. 9,10.
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týmto pozitívam mal však sobáš aj istú negatívnu stránku. V čase svadby už Má-
ria Anna nebola najmladšia. Odhadujeme, že jej vek sa blížil skôr k štyridsiatke. 
Lukáš Ecker, ktorý mal zatiaľ len ženské potomstvo, však potreboval splodiť 
syna-dediča. Toto sa však v jeho novom manželstve nesplnilo. Dokonca nemáme 
žiadnu zmienku, že sa v manželstve vôbec narodili nejakí potomkovia.68

Ako to v každej ľudskej spoločnosti chodí, rýchly úspech budí u druhých nie-
len obdiv, ale aj závisť. V prípade Lukáša Eckera to istotne nebolo iné. Niektorí 
uhorskí šľachtici sa mohli na rýchly kariérny a majetkový vzostup tohto pôvodne 
mešťana-patricija pozerať aj s nevôľou. Ako sme už u Lukášovho predchodcu 
Štefana Bornemiszu videli, aj post hlavného poštmajstra, svojím charakterom 
a kompetenciami, vedel jeho držiteľovi narobiť mnoho nepriateľov. Nerobme si 
ilúzie, poštmajstri museli vykonávať pre cisársky dvor, či pre najvyšších krajin-
ských hodnostárov, osobitne palatína, aj isté „spravodajské služby“, vrátane za-
držiavania a otvárania listov, či využívania informácií z nich. Lukáš Ecker, istý si 
svojimi kontaktmi na dvore palatína, však vystupoval na svojich dvoch postoch 
v kráľovskej správe veľmi suverénne. Dokonca sa stávalo, že si ani neviedol 
presné účtovníctvo. To sa mu nakoniec stalo osudným.

Za päť rokov svojho účinkovania na poste poštmajstra si Lukáš Ecker znep-
riatelil najmä grófa Pavla Pálffyho, prednostu Uhorskej komory. S Pálffyovcami 
Lukáš spočiatku vychádzal veľmi dobre, často korešpondoval najmä so županom 
Štefanom Pálffym, ktorého označoval za svojho pána a patróna.69avšak mohli tu 
byť aj skutočnosti, ktoré znamenali zárodky problémov, ako napríklad Lukášove 
majetky v Kráľovej pri Senci vyčlenené z pálffyovského svätojurského panstva. 
Dôvody mohli byť aj osobné, o ktorých zatiaľ nevieme. Keďže Lukáš sa tešil 
podpore palatína, jeho odvolanie nemohol Pavol Pálffy presadiť bez vážneho 
dôvodu. Prednosta komory to preto skúsil inak. Uhorská komora kontrolovala 
účtovníctvo všetkých kráľovských úradov, osobitne kráľovských tridsiatkových 
staníc, ktoré sa významne podieľali na kráľovských príjmoch. K osobe Luká-
ša Eckera sa však komora vzhľadom na jeho dobré osobné a rodinné kontakty 
s mnohými komorskými úradníkmi  dlho správala veľmi benevolentne. Celých 
18 rokov nemusel Lukáš z príjmov seneckej tridsiatkovej stanice robiť riadne 
vyúčtovanie. V roku 1640 však komorský prednosta Pavol Pálffy vyzval Eckera, 
aby toto vyúčtovanie za spomenuté obdobie predložil. Prehliadkou predložených 
dokumentov sa zistilo, že chýbajú účty k takmer 36-tisícom zlatých. Neznamená 
to, žeby Lukáš Ecker tieto peniaze spreneveril, skôr to, že svoje účty neviedol 
zodpovedne a patrične ich nearchivoval, čo sa mu teraz podrazilo nohy. Z na-

68 Mária Anna Joo mala z prvého manželstva syna baróna Petra Zaya. APE, Archivum Saeculare 
I., Acta radicalia, classis X., 196, fasc. 25.

69 SNA, ÚPA, Neusporiadaná korešpondencia, šk. 5.
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riadenia komorského prednostu Eckera urýchlene uväznili a jeho majetky skon-
fiškovali. Lukášovi sa vrátila jeho stigma, ktorú si dal aj do svojho erbu. Svoju 
kariéru začínal vo väzení a vo väzení ju aj skončil.

Vtedy sa do sporu zamiešal palatín Mikuláš Esterházy, ktorý protestoval 
voči počínaniu komory, uväzneniu Lukáša a zhabaniu jeho majetku bez súdneho 
rozhodnutia. Navyše medzi zabratými majetkami mali byť aj majetky po jeho 
prvej manželke, ktoré mali patriť Lukášovým dcéram a nemohli byť teda skon-
fiškované. Lukáš Ecker sa následne obrátil so sťažnosťou k panovníkovi, ktorý 
4. februára 1642 rozhodol, aby spor riešila osobitná komisia zložená z členov 
Dvorskej a Uhorskej komory a za ten čas mal byť Lukáš  prepustený z väzby. 
Následné vyšetrovanie však preukázalo, že Lukáš Ecker svoje príjmy skutočne 
nevie riadne zúčtovať, hoci sumu nikto nevedel presne určiť. Účtovanie sa totiž 
dotýkalo aj obdobia vojny s G. Bethlenom, počas ktorého sa mnohé účty stratili. 
Lukáš, cítiac intrigu od Pálffyho, sa začal brániť, že práve komorský prednosta 
má u neho vysokú pohľadávku. Následný súd síce prehral, avšak pre zjavné 
nejasnosti panovník 30. decembra 1642 opätovne nariadil, aby Uhorská komo-
ra vypracovala novú konečnú správu. Lukáš Ecker sa definitívneho vyriešenia 
sporu už nedočkal.70 Posledné tri roky psychického tlaku a väznenia mu tak pod-
lomili zdravie, že krátko pred 20. marcom 1643 zomrel. Vo svojom testamente 
spísanom 13. marca 1643 odkázal svoje majetky dcéram.71 Post kráľovského 
poštmajstra prevzal dočasne na štvrť roka jeho zať Štefan Bornemisza, potom 
komora vymenovala riadneho uhorského poštmajstra Ferdinanda Serponteho, 
ktorý dovtedy zastával post prešporského poštmajstra. Na čelo tridsiatkovej sta-
nice v Senci vymenovala komora paradoxne Lukášovho doterajšieho zástupcu 
Mareka Szentbenedekyho.72 Pravdepodobne sa ukázal pri vyšetrovaní seneckých 
účtov z predchádzajúceho obdobia pre komoru ako veľmi „užitočný“.

Smrťou Lukáša rod Eckerovcov v Uhorsku pravdepodobne vymrel. Keďže 
synovec Tobiáš sa stal františkánskym mníchom, Lukášovými dedičmi ostali len 
dve dcéry z prvého manželstva s Rozinou Purkircherovou.73 Dcéra anna Eckero-
vá († po 1679) bola vydatá najprv za trnavského senátora a prešporského stolič-
ného notára Pavla Sánthu z Alsó Földesu, potom za komorského radcu Imricha  
 

70 DRAGOUN, ref. 5, č. 1, s. 20.
71 FALLENBÜCHL, Állami, ref. 2, 2002, s. 85; AMB, MB, Protokol testamentov 4n. 9, s. 8.
72 FALLENBÜCHL, Állami, ref. 2, s. 288, 309; DRAGOUN, ref. 5, č. 1, s. 20.
73 Posledný člen rodu, františkán Tobiáš Rafael Ecker zomrel v roku 1657 ako člen konventu 

v zadunajskom Vásváre, kde pôsobil ako kazateľ. Svoje majetky v Prešporku však už v roku 
1640 prenachal svojmu strýkovi Lukášovi. AMB, MB, Listy a listiny, inv. č. 9861; AMB, MB, 
Protokol testamentov 4n. 8, s. 963; ŠAB, Mariánska provincia františkánov, Matrika zomretých 
členov rádu, s. 20, c. p., Spisy, šk. 44.
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Ordódyho. Druhá dcéra Žofia Eckerová († po 1670) zase za tajomníka Uhorskej 
komory Štefana Nagovicha a neskôr za trnavského šľachtica Štefana Bornemis- 
zu z Pešti, ktorý sa neskôr stal prešporským senátorom.74 Lukášova vdova Mária 
Anna Joo sa neskôr vydala za cisárskeho jazdeckého dôstojníka Jána Juraja Min-
derera.75 Po roku 1643 Lukášovi dedičia museli vyvinúť maximálnu snahu, aby 
zachovali aspoň časť otcovských majetkov, keďže sa museli vyrovnať finančné 
záväzky ich otca. Hlavné sídlo rodu v hlavnom meste, tzv. Purkircherovský dom 
na Hlavnom námestí ostal v rodine. Prešiel do majetku Bornemiszovcov z Pešti 
a neskôr ich dedičov. Zaujímavosťou je, že na prelome 17. a 18. storočia v dome 
žil hlavný uhorský poštmajster Fridrich Eyersperg, manžel pravnučky Lukáša 
Eckera.76 O hlavné vidiecke sídlo rodu – kaštieľ s panstvom v Kráľovej pri Sen-
ci − prejavili, samozrejme, záujem Pálffyovci. Po rokoch sporov ho nakoniec 
v roku 1661 od Lukášových dcér získal gróf Mikuláš Pálffy.77 Z kaštieľa neskôr 
Pálffyovci spravili rezidenčné sídlo jednej ich rodovej vetvy.

Svojho zaťa Štefana Bornemiszu († 1664) si Lukáš Ecker vyvolil za hlavné-
ho nástupcu v rodine a aj si ho adoptoval.78 Štefan Bornemisza dokonca potom 
začal na svojich pečatiach používať eckerovský erb (doložené 1661).79 Jeho syn 
a Lukášov vnuk Ján Bornemisza z Pešti sa tiež dokázal presadiť v kráľovských 
službách. Stal sa radcom a prvým tajomníkom Uhorskej komory a za celoživotné 
zásluhy a služby habsburskému domu bol v roku 1708 povýšený do barónskeho 
stavu. Za zmienku stojí, že mu panovník udelil barónsky erb, ktorého súčasťou 
bol aj erb Eckerovcov, čo sa stalo na Jánovu žiadosť, ktorý sa k odkazu svojich 
predkov po praslici hrdo hlásil. Keď rod Bornemiszovcov v roku 1713 vymrel, 
definitívne sa tým uzatvorilo aj pôsobenie Eckerovcov v uhorskej metropole.80 
Priblíženie pozoruhodnej kariéry poštmajstra Lukáša Eckera, sprevádzané jeho 
zaujímavými pečaťami, nám tak dnes môže podať svedectvo o pôsobení a živote 
úradníckej komunity v uhorskej metropole v pomoháčskom období.81

74 FEDERMAYER, ref. 18, s. 149; AMB, MB, Listy a listiny, inv. č. 9808; AMB, MB, Magistrát-
ny protokol 2a. 9, s. 85, 111, 2a. 10, s. 13, 14.

75 SNA, HMBK, autentický protokol č. 38, s. 200.
76 FEDERMaYER, ref. 18, s. 150.
77 SNS, HMBK, autentický protokol č. 44, s. 51, 52.
78 DRAGOUN, ref. 5, č. 1, s. 20.
79 SNA, Archívy rodu Pálffy, Panstvo Svätý Jur, majetkové písomnosti, šk. 73. 
80 Bližšie o Bornemiszovcoch z Pešti: FEDERMAYER, Frederik. Bornemiszovské hroby v Dóme 

sv. Martina. Genealogická štúdia k identifikácii pochovaných. In Bratislava, Zborník Múzea 
mesta Bratislavy, 2007, roč. 19, s. 51-76.

81 Výskum k vypracovaniu štúdie bol podporený grantom Hodnoverné miesto Bratislavská kapi-
tula 1526 – 2. polovica 19. storočia. VEGA, 1/067413.
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Genealogické tabuľky:
1. Príbuzní trnavských Eckerovcov
2. Príbuzní prvej manželky Lukáša Eckera
3. Príbuzní druhej manželky Lukáša Eckera
4. Príbuzenské prepojenie Lukáša Eckera na dvor palatína

Tab. 1 
Príbuzní trnavských Eckerovcov

Leopold Raidt   Lukáš Ecker               Oswald
† po 1578   † 1595                † po 1599
prešp. senátor   trnavský senátor               soľný komorník v Trnave
         I    (Anna Raidt) † 1615 v Trnave
  1. m    Krištof Pruckner † 1579
    trnavský senátor
  3. m.    Fridrich Hermann † 1621
    komorský radca  
  2. manž. Rozina Partinger
___________________________I__________________________________________
               1: Samuel Pruckner 2: Lukáš Ecker       Tobiáš Ecker
      *1573 – † 1618    *1582 – † 1643            *1585 – † 1630
        prešp. senátor    arcibiskupský provizor      obchodník
        katolík     katolík        evanj. a. v.

Tab. 2 
Príbuzní prvej manželky Lukáša Eckera

 Žofia Lerchenfelder † 1615
 1. (Dr. Juraj Purkircher) lekár  † 1578
 2. (Valentín Ernleitner) komorský radca  † 1602
_______________________________I_____________________________________
Rozina Purkircher          Alžbeta Purkircher                       Žofia Ernleitner
         † 1635    (Gál Bakith)             (Matej Partinger)

1. (Leopold Mauritz)         arcibiskupský kontrolór              prešp. richtár
2. (Augustín Wagner)          I            I

        prešp. notár   Ján Bakith            Anna Partinger
3. (Lukáš Ecker)     † 1633           (Juraj Rakoviczky)

        pezinský provizor          prešp. senátor                 † 1657
    ________I___________     (Mária Ecker)tajomník a radca UK

3: Žofia Ecker  Anna Ecker 2. m. Marek Walticher
          *cca 1608    *cca 1617 tajomník palatína
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Tab. 3 
Príbuzní druhej manželky Lukáša Eckera

   Ján Joo z Kaszaházy
             † 1603
   kráľ. personál
   (b. Barbora Balassa) † 1637

   2. manž. b. Peter Koháry † 1627
   kráľ. personál
_____________________________I_______________
Mária Anna Joo   Rozina Joo  
† po 1680   † po 1666   

1. (b. Žigmund Zay)  1. (b. Gašpar Lippay) --------------- Juraj Lippay
2. (Lukáš Ecker) † 1643                      † 1652                               † 1666    
    hl. poštmajster   2. (gr. František Ernest v. Paar)      hl. kancelár
3. (Ján Juraj Minderer)      arcibiskup
4. (Ján Juraj Zannger)

                         I 
        1: b. Peter Zay  † 1651

Tab. 4 
Príbuzenské prepojenie Lukáša Eckera na dvor palatína

  gr. Mikuláš Esterházy † 1645
   uhorský palatín
               _____________________I_____________________
        palatínsky protonotár            palatínsky tajomník
  Gašpar Lippay  Marek Walticher
       † 1652         † 1655
   m. Rozina Joo  m. Mária Ecker
                I     I
                        I  ____   Mária Joo               I
                Lukáš Ecker -___   I
      hlavný uh. poštmajster
      † 1643
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lucaS ecker jr. († 1643)
hungarian royal officer and his seals

Summary

Biographic-archontologic research of magisterial career can help to extend knowledge 
about royal administration and offices of Hungary in early modern time. In this study the 
author describes life of officer Lukas Ecker († 1643) in detail. Lukas Ecker was born in 
Trnava as a member of local noble elite citizen family. He was active in archbishop and 
royal services. Achievment of degree of royal mentor and mainly postmaster of Hungary 
royal was the highest point of his career. In this study are mentioned also his family 
relationships reflexed in genealogy, heraldry and sfragistik of his family. According to 
image of coat of arms the author supposes, that Ecker‘s family could come probably 
from Bavaria. Lukas Ecker used 8 variable seals in different period of his career. In study 
are published the photos of seals, genealogical tables of relatives of Lukas Ecker.
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liSty ako médium Symbolickej komunikácie  
v ariStokratickom proStredí

„Nepovažujem za dôležité, aby som mnohými slovami uistil  
Vašu milosť o mojej večnej priazni, každý predsa vie, 

že Vás mám rád ako skutočného priateľa...“ 1

anna Fundárková

„Jazyk listov jednak vôbec nie je nemecký, alebo je silne pretkaný cudzími 
slovami: ich tón už nie je ľudovo poznačený hrubosťou, humorom a naivitou, ale 
vyznačuje sa meravou vyumelkovanosťou a ,prezdobenými frazeologizmami‘... 
duch týchto listov je nepravdivý a ,nová morálka‘ je prejavom klamstva a pä-
tolizačstva“ – takto charakterizoval Georg Steinhausen na konci 19. storočia 
ranonovoveké nemecké listy napísané v tzv. Kanzleistile (kancelárskom štýle).2 
Kritika vtedajšieho najuznávanejšieho odborníka na korešpondenciu zapríčinila, 
že nielen úradná písomná agenda na štátnej, regionálnej a lokálnej úrovni, ale 
vôbec, formálna analýza korešpondencie 16. − 17. storočia bola prakticky do 
konca 20. storočia mimo pozornosti bádateľov – a to nie len v nemecky hovoria-
cich krajinách. Je celkom pravdepodobné, že to súvisí aj s hlboko zakorenenou 
predstavou, podľa ktorej „klasická éra“ písania listov začala až v 18. storočí. 
Vtedy totiž korešpondencia nadobudla charakteristické znaky, ktoré dodnes po-
važujeme za „moderné“. Listy sa stali prostriedkom pre osobné a autobiografic-
ké výpovede a médiom na vyjadrenie psychického rozpoloženia. 

1 Pavol Pálffy Adamovi Batthyánymu, Malacky, 20.10.1651. Magyar Nemzeti Levéltár − Ors-
zágos Levéltár (ďalej: MNL − OL), Batthyány család levéltára, Batthyány Missiles, Mikrofilm 
Nr. 4876, Fol. 35505, resp.: S. LaUTER, Èva. Pálffy Pál nádor levelei (1644-1653). Pálffy Pál 
levelei Batthyány Ádámhoz és Borbálához. Budapest, 1989, list č 103, s. 142.

2 DROSTE, Heiko. Briefe als Medium symbolischer Kommunikation. In BREnDECKE, arn-
dt – FRiEDRiCH, Markus – FRiEDRiCH, Susanne (ed.). Information in der Frühen Neuzeit. 
Status, Bestände, Strategien. Berlin : LIT Verlag, 2008, s. 240. 
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V posledných rokoch bola Steinhausenova charakteristika ranonovovekej ko-
rešpondencie podrobená kritike, a to najmä v nemecky hovoriacich krajinách.3 
Prvý základný bod tejto kritiky sa dotýka faktu, že ľudia v ranom novoveku 
nerozlišovali verejnú a súkromnú sféru. V dôsledku toho neexistovala ani jasná 
deliaca čiara medzi formálnou a neformálnou písomnou komunikáciou. Ak sa 
v odbornej literatúre nachádzajú pojmy „súkromná“, „rodinná“, „úradná“ alebo 
„politická“ korešpondencia, ide takpovediac o „pracovné“ pomenovania. 

Druhý podstatný bod je, že paralelne s výskumami v oblasti klientskeho 
vzťahu sa pozornosť historikov sústredila na základný zdroj poznania interak-
cie patróna a klienta: na ich vzájomnú korešpondenciu.4 V nasledujúcej štúdii 
predstavíme ako východiskový bod najpodstatnejšie črty fungovania tohto typu 
sociálnych vzťahov, resp. definujem pojem „priateľstva“ v ranom novoveku. 
Svoju pozornosť sústredíme predovšetkým na aristokratické prostredie v Uhor-
skom kráľovstve. Naša hlavná otázka znie: mal vzťah patróna a klienta nejaké 
„uhorské zvláštnosti“? Na túto otázku sme hľadali odpoveď na základe formál-
nej a obsahovej analýzy korešpondencie uhorských aristokratov, najmä Pavla 

3 Základný prehľad odbornej literatúry týkajúcej sa písomnej komunikácie v ranom novoveku 
v nemeckom prostredí: BRaUnGaRT, Georg. Hofberedsamkeit. Studien zur Praxis höfisch-
politischer Rede im deutschen Territorialabsolutismus. Tübingen : Walter de Gruyter, 1988; 
GÜnTHER, Hartmut – LUDWIG, Otto (ed.). Schrift und Schriftlichkeit. Writing and its Use. 
Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. Berlin, New York : Walter de 
Gruyter, 1994; FaULSTiCH, Werner. Medien zwischen Herrschaft und Revolte. Die Medien-
kultur der frühen Neuzeit (1400-1700). Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998; ERWEN-
TRaUT, Kirsten. Briefkultur und Briefsteller – Briefsteller und Briefkultur. in MEiER, albert 
(ed.). Die Literatur des 17. Jahrhunderts. München, 1999, s. 266-285; Ammon, Frieder von, 
Vogel, Herfried (ed.). Die Pluralisierung des Paratextes in der Frühen Neuzeit. Theorie, For-
men, Funktionen. Berlin, 2008; FURGER, Carmen. Briefsteller: Das Medium „Brief“ im 17. 
und frühen 18. Jahrhundert. Köln, Weimar, Wien : Böhlau Verlag, 2010.

4 Výber z bohatej literatúry k problematike patróna a klienta: MACZAK, Antoni (ed.). Klientel-
systeme im Europa der Frühen Neuzeit. München : Oldenbourg, 1988; NOLTE, Hans-Heinrich 
(ed.). Patronage in der Frühen Neuzeit. Ergebnisse einer polnisch-deutschen Konferenz. Köln, 
Weimar, Wien : Böhlau Verlag, 1989; ASCH, Ronald G., BIRKE, Adolf M. (ed.). Princes, Pat-
ronage, and the Nobility, Oxford : Oxford University Press, 1991; ASCH, Ronald G. Der Hof 
Karls I. von England. Politik, Provinz und Patronage 1625-1640. Köln, Weimar, Wien : Böhlau 
Verlag, 1993; DROSTE, Heiko. Patronage in der Frühen Neuzeit. Institutionen und Kulturform. 
in Zeitschrift für Historische Forschung, 2003, č. 30, s. 555-590; HENGERER, Mark. Amtsträ-
ger als Klienten und Patrone? anmerkungen zu einem Forschungskonzept. in BRaKEnSiEK, 
Stefan – WUNDER, Heide (ed.). Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung im 
alten Europa. Köln, Weimar, Wien : Böhlau Verlag, 2005, s. 45-78; 

 Príklady z českého prostredia: BŮŽEK Václav. „Gute Freundschaft“ – informelle Kommunika-
tion in der frühneuzeitlichen Gesellschaft der böhmischen Länder. In BRAKENSIEK, Stefan – 
WUNDER, Heide (ed.). Ergebene Diener, s. 79-96; VYBÍRAL, Zdenèk. Politická komunikace 
aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku. České Budějovice, 2005, najmä 
s. 264-289. 
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Pálffyho s vedúcimi predstaviteľmi viedenského panovníckeho dvora a uhorskej 
politickej elity. 

Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že klientsky vzťah bol neformálny vzťah 
dvoch osôb − pričom jedna z nich bola spoločensky vyššie postavená, mocnejšia 
a vplyvnejšia. Ronald G. Asch rozlišuje dva druhy patronátu – tzv. benefičný 
a protekčný patronát. V prípade benefičného patronátu neišlo o trvalý sociálny 
vzťah, ale o cielené konanie patróna v prospech klienta (sprostredkovanie pri 
obsadení úradov a funkcií, výhod a „benefícií“ najrozličnejšieho druhu, uznanie 
právomocí, potvrdenie nárokov, rozhodnutie súdnych sporov v prospech klienta 
atď.). Protekčný patronát znamenal naproti tomu ochranu nižšie postavenej oso-
by niekým, kto bol mocnejší a vplyvnejší. Tento vzťah mohol byť krátkodobý, 
ale taktiež mohol mať aj dlhodobý charakter.5 Klientsky vzťah prinášal klientovi 
ochranu a podporu a umožnil mu prístup k zdrojom, ktorými disponoval patrón, 
patrón však za to vyžadoval od klienta lojalitu a protislužby.6 To, že ich vzťah bol 
neformálny, znamenalo, že patrón a klient neuzavreli žiadnu zmluvu, resp. klient 
nezložil prísahu, že bude patrónovi verne slúžiť. 

Podobne, ako v iných európskych štátoch, aj v habsburskej monarchii vzťah 
patróna a klienta tvoril základný kameň fungovania štátu. Dvory panovníkov 
a arcikniežat z dynastie Habsburgovcov boli zložitým stupňovitým systémom, 
na ktorého vrchole sa nachádzal panovník ako najvyšší patrón. Iba on mohol 
rozhodnúť o udelení úradov, titulov, peňazí alebo donácií. Rozhodujúcim fak-
torom, ktorý žiadateľom umožnil získať výhody najrozličnejšieho druhu, bola 
ich osobná blízkosť k panovníkovi.7 Už Ferdinand I. sa usiloval o to, aby si 
vytvoril klientelu z aristokratov, pričom mu nešlo o to, získať si iba šľachticov 
z istého regiónu, ale usiloval sa pokryť celú svoju doménu. Príslušníci dvorskej 
aristokracie postupne zastávali dvojitú úlohu – jednak boli klientmi samotného 
panovníka, na druhej strane si však získavali v role patróna vlastných klientov.8 
Tento proces vyvrcholil v prvej polovici 17. storočia paralelne s tým, ako sa 
Habsburgovcom postupne podarilo oslabiť moc stavov a upevniť centralistické 
tendencie vlády. 

Keďže klientsky vzťah je vlastne sociálnou abstrakciou, ktorú vytvorili so-
ciológovia a antropológovia a prevzali ho historici, je ťažké určiť, ako v praxi 
táto spoločenská inštitúcia fungovala. Klientsky vzťah sa nikdy nevyskytoval 

5 WINKELBAUER, Thomas. Fürst und Fürstendiener: Gundaker von Liechtenstein (1580 – 
1658), ein österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters. München : Oldenbourg, 
1999, s. 203.

6 MAŤA, Petr. Svět české aristokrace (1500 – 1700). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 
s. 657.

7 WINKELBAUER, ref. 5, s. 272. 
8 MAŤA, ref. 6, s. 667. 
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v „čistej“ podobe, bádatelia preto identifikovali a pojmovo vymedzili jeho ďalšiu 
podobu v ranonovovekej sociálnej interakcii – tzv. „priateľstvo“9. Táto definícia 
vychádza z dobového chápania „priateľského“ vzťahu. V nemeckej encyklopédii 
Johanna Heinricha Zedlera „Universallexicon aller Wissenschaften und Künste“ 
z roku 1732 je priateľstvo vymedzené takto: „Existujú dva druhy priateľstva: pri-
rodzené a mravné, cnostné (...) K prirodzenému priateľstvu však patrí aj pokrvné 
priateľstvo, ktoré spája príbuzných, a sem môžeme priradiť aj priateľstvo medzi 
manželmi“10. Ako vidno z definície v Zedlerovom Lexikóne, v dobovom chápaní 
sa priateľstvo značne odlišovalo od dnešných, moderných predstáv. Súčasná de-
finícia priateľstva ako úprimného citového vzťahu dvoch indivíduí je výtvorom 
obdobia romantizmu. V ranom novoveku však boli aristokrati na míle vzdialení 
od toho, aby priateľstvo vnímali výhradne ako emocionálne puto, ktoré treba od-
líšiť od rodinných a príbuzenských vzťahov. V ranom novoveku jednak k okruhu 
priateľov patrili „prirodzení priatelia“ – teda súrodenci, resp. tety a strýkovia 
z matkinej a z otcovej strany a ich potomkovia. Na druhej strane však sem patrili 
aj tí, ktorých ľudia získali prostredníctvom sobáša.11 Nielen manžel alebo man-
želka, ale aj celá ich rodina zohrávala následne významnú úlohu v živote jedinca. 
V prípade mužov by sme chceli osobitne upozorniť na vzťah švagrov, ktorý ešte 
budem neskôr analyzovať na konkrétnom príklade Pavla Pálffyho a Maximiliána 
von Trauttmansdorffa. 

Pre šľachticov, ktorí sa zdržiavali mimo panovníckeho centra, bolo priam ži-
votne dôležité, aby mali vplyvných ochrancov na dvore − patrónov, ktorí im boli 
nápomocní radami i skutkami a chránili ich pred ohováraním a pošpinením ich 
povesti.12 Každé povýšenie, každý stupienok na schodisku kariérneho postupu 
si vyžadovali mobilizovanie príbuzenských a klientskych vzťahov, prostredníc-
tvom ktorých sa dalo prepracovať až k panovníkovi. Práve táto charakteristika 
sa hodí na uhorských aristokratov, ktorí sa snažili vytvoriť na viedenskom dvore 
nielen sieť svojich informátorov, ale taktiež sa cieľavedome usilovali presadiť 
svoje osobné a politické záujmy vo Viedni. 

Najdôležitejším médiom pre udržiavanie kontaktov medzi patrónom a kli-
entom bola práve ich vzájomná korešpondencia, ktorá sa vyznačovala predo-
všetkým svojou pravidelnosťou. Korešpondencia predstavovala akýsi kapitál, 
takpovediac investíciu klienta do vzťahu k patrónovi. Možnosť písania listov 

 9 K pojmu „priateľ“ pozri podrobnejšie: MAŤA, ref. 6, s. 641-656, BŮŽEK, ref. 4, s. 83-85.
10 V originálnom znení: „Es sind aber zweyerley Arten der Freundschafft: eine natürliche, und 

eine moralische, oder tugendhaffte. (…) Aber zu der natürlichen Freundschafft gehörte auch 
noch die Bluts-Freundschafft, welche nahe Anverwandten untereinander haben, wohin auch die 
eheliche Freundschafft könnte gerechnet werden.“ Cituje: MAŤA, ref. 6, s. 644. 

11 BŮŽEK, ref. 4, s. 82. 
12 MAŤA, reaf. 6, s. 673.
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v pravidelných intervaloch taktiež znamenala, že klient mal stálu „audienciu“ 
u patróna. Ak ten odmietol prijať písomnú správu klienta, znamenalo to, že ich 
vzájomný vzťah sa naštrbil. Práve prísne formálne pravidlá, akými klient pred-
niesol svoju žiadosť patrónovi, sú aj pre dnešného bádateľa dôležitou pomôckou 
pri analýze charakteristických znakov interakcie patróna a klienta.13

Kariéra a politická činnosť Pavla Pálffyho je zaujímavým a v uhorskom me-
radle aj istým spôsobom výnimočným príkladom toho, aké šance a možnosti 
mali uhorskí aristokrati na získanie vplyvných patrónov na panovníckom dvore, 
aby presadili svoje záujmy vo Viedni, resp. dosiahli kariéru v centre habsbur-
skej monarchie. Pavol Pálffy (1592 – 1653) bol v poradí druhým najmladším 
synom „rábskeho hrdinu“ Mikuláša Pálffyho (1552 − 1600) a Márie Fuggerovej. 
V prvej polovici 17. storočia patril k najvýznamnejším a najvplyvnejším politi-
kom v Uhorskom kráľovstve. Nielenže postupne dosiahol najvyššie krajinské 
hodnosti (predseda Uhorskej komory 1625 – 1646, krajinský sudca 1646 – 49, 
palatín 1649 – 1653), ale bol aj prvým uhorským aristokratom, ktorý bol vyme-
novaný za skutočného tajného radcu (1646 – 1653).14

Vďaka svojej sobášnej politike boli Pálffyovci už v prvej polovici 17. sto-
ročia v príbuzenskom vzťahu s viacerými dôležitými predstaviteľmi dvorskej 
aristokracie a zároveň nositeľmi najvýznamnejších dvorských funkcií – napr. 
s Fuggerovcami, Dietrichsteinovcami, Khuen de Belasiovcami alebo Puchhei-
movcami, čo bolo samo osebe vynikajúcim predpokladom na presadenie ambícií 
na dvore. V kariérnom postupe Pavla Pálffyho však bezpochyby zohral najdô-
ležitejšiu úlohu Maximilián von Trauttmansdorff (1584 – 1650). Na tomto bode 
by som sa opäť chcela vrátiť k Zedlerovej definícii „priateľstva“ v ranom novo-
veku.15 

V prvom rade, Maximilián von Trauttmansdorffa a Pavla Pálffyho spájalo 
„prirodzené priateľstvo“, keďže mocný predseda Tajnej rady bol manželom 
Žofie Pálffyovej, sestry Pavla Pálffyho.16 Podľa nepísaného kódexu správania 
bolo povinnosťou príbuzných – rovnako pokrvných, ako aj „druhotne“ získa-

13 DROSTE, ref. 2, s. 252-253. 
14 O Pavlovi Pálffym pozri podrobnejšie: FUNDÁRKOVÁ, Anna. Pavol Pálfi – osobnosť, mece-

náš a politik (1592-1653). Dizertačná práca, Bratislava, 2003. O politickej kariére Pavla Pálf-
fyho: FUNDÁRKOVÁ, Anna. Spor palatína Pavla Pálfiho a arcibiskupa Juraja Lipaiho (1646 
− 1653). In Historický časopis, 2006, roč. 54, č. 1, s. 46-62. 

15 Podrobne o vzťahoch Maximiliána von Trauttmansdorffa a Pavla Pálffyho pozri : FUNDÁR-
KOVÁ, anna. Ein ungarischer Aristokrat am Wiener Hof des 17. Jahrhunderts. Die Briefe von 
Paul Pálffy an Maximilián von Trauttmansdorff (1646-1650). Wien : Collegium Hungaricum, 
2009. 

16 Žofia Pálffyová a Maximilián von Trauttmansdorff sa vzali 11. januára 1611 vo Viedni. 
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ných, aby si navzájom pomáhali a aby sa podporovali.17 Trauttmansdorff však 
nebol dôležitým „viedenským kontaktom“ iba pre svojho ambiciózneho švagra, 
rovnako podporoval aj svojich ostatných príbuzných z Uhorska. Pavol Pálffyho 
ho napríklad požiadal, aby uplatnil svoj vplyv pri presadení vymenovania jeho 
synovca Mikuláša Pálffyho18 za hlavného veliteľa pevnosti Tata.19

Priateľstvo z „morálnej stránky“ malo v prípade Trauttmansdorffa a Pálffy-
ho dve dôležité dimenzie. Jednak to bol vzťah mocného patróna a jeho klien-
ta z Uhorska – Maximilián von Trauttmansdorff bol od roku 1637 predsedom 
Tajnej rady – najvýznamnejšieho poradného orgánu panovníka, a tiež hlavným 
dvormajstrom. To znamenalo, že bol zároveň najvplyvnejším politikom habsbur-
skej monarchie a zastával najdôležitejšiu funkciu na viedenskom cisárskom dvo-
re. Mal výborné vzťahy k Ferdinandovi III., takže ho ovplyvňoval pri prinášaní 
drvivej väčšiny rozhodnutí.20 Pri výbere kandidátov z členov Tajnej rady zohrá-
vali významnú úlohu tri faktory: 1. osobná priazeň panovníka ako najmocnej-
šieho patróna na dvore, 2. osobná priazeň predsedu Tajnej rady, 3. príbuzenské 
vzťahy k členom Tajnej rady.21 Ako vidno z  uvedených skutočností, v septembri 
1646, keď padlo rozhodnutie o vymenovaní Pavla Pálffyho za tajného radcu, 
disponoval všetkými tromi faktormi. 

Samozrejme, skutočnosť, že medzi Pavlom Pálffym a Maximiliánom Trautt-
mansdorffom existoval vzťah klienta a patróna, resp. „priateľstva“, sa nedá iba 
odvodiť z kariérneho postupu tohto uhorského politika, teda pomocou „nepria-
mych“ znakov. Korešpondencia Pálffyho obsahuje aj priame indície pre potvr-
denie klientskeho vzťahu medzi ním a predsedom Tajnej rady. Na tomto mieste 
by sme vyzdvihli jeden výstižný príklad.: „Veľmi ma teší príchod Jeho milosti 
pána hlavného dvormajstra... len čo to bude možné, pricestujem, aby som Jeho 
milosti poslušne pobozkal ruku a aby som pomáhal a slúžil nielen jemu, ako 

17 BŮŽEK, ref. 4, s. 84.
18 Mikuláš Pálffy (? – 1679) – syn Štefana Pálffyho, najstaršieho brata Pavla Pálffyho a Susanny 

von Puchheimovej. 
19 Pavol Pálffy Štefanovi Pálffymu, Gänsendorf, 6. september 1643. Österreichisches Staatsarchiv 

(ÖStA), Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) Wien, Familienarchiv Pálffy (FA Pálffy), 
A. I., L. IV., F. V, Fr. 228, tiež: JEDLICSKA, Pál. Eredeti részletek gróf Pálffy család okmá-
nytárához 1401-1653. Gróf Pálffyak életrajzi vázlatai. Budapest, 1910, s. 359.

20 O kariére Maximiliána von Trauttmansdorffa porovnaj: LERNET, Brigitte. Maximilián von 
Trauttmansdorff. Hofmann und Patron im 17. Jahrhundert. Unveröffentlichte Dissertation. 
Wien, 2004. 

21 Tézu, že Tajná rada bola vo svojej podstate „sieťou“ vytvorenou z príbuzenských vzťahov 
medzi jej členmi, vyslovil v 40. rokoch minulého storočia anglický historik Henry Frederick 
SCHWARZ. Porovnaj: The Imperial Privy Council in the Seventeenth Century. Cambridge, 
1943, s. 405-406. 
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môjmu pánovi grófovi, ale aj mojim ostatným patrónom a dobrým priateľom.“22 
V tomto úryvku si zaslúži pozornosť najmä gesto pobozkania ruky. V čase na-
písania tohto listu (jeseň 1649) bol Pavol Pálffy už nielen tajným radcom, ale aj 
nositeľom najvyššej uhorskej krajinskej hodnosti – bol palatínom. Bozk na ruku 
bol v ranonovovekej komunikácii symbolom priazne – nie každý si totiž mohol 
dovoliť pobozkať ruku vznešenej osobe.23 na druhej strane však to bolo aj gesto 
podradenosti – Pálffy nadriadeným patrónom bol predseda Tajnej rady, teda Ma-
ximilián von Trauttmansdorff.24 

V Uhorsku je sledovanie vzájomnej interakcie šľachticov v korešpondencii 
o to zložitejšie, že paralelne s badateľnými prejavmi západoeurópskeho modelu 
vzťahu patróna a klienta tu naďalej pretrvávala archaická inštitúcia familiarity.25 
V radoch politickej elity, ktorej členmi boli magnáti zrelšieho veku, sa však, po-
chopiteľne, s týmto modelom nestretávame. Týmto sa teda dostávame k otázke: 
nakoľko môžeme sledovať interakcie medzi uhorskými aristokratmi v ich vzá-
jomnej korešpondencii a aké boli typické „uhorské“ odlišnosti? 

Jednou z prvých a najzákladnejších otázok pri skúmaní vzťahov medzi odo-
sielateľom a adresátom listu je oslovenie adresáta, pretože práve na tomto bode 
dochádza k najčastejším omylom a nesprávnym interpretáciám. Ako sme už 
spomínali, vzťah patróna a klienta je sociálna abstrakcia, preto sa v listoch ni-
kde explicitne nenachádza opis tohto vzťahu. Pomenovaný je totiž iba patrón 

22 „Wegen Ihr Gnaden des herrn oberhoffmaisters glikhlicher ankhunfft, thu ich mich zum höchs-
ten erfreuen, (...) will ich mich ganz nit saumben, hinauß zu reisen, ihr Gnaden gehorsam die 
hendt zu khissen, undt dero selben, wie auch meinem herrn grafen, und anderen meinen patro-
nen undt guten freindten aufzuwartthen und zubedienen.“ Pavol Pálffy neznámemu adresátovi, 
Bojnice, 22. november 1649. ÖStA, Abt. Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA), Finanz- und 
Hofkammerarchiv (FHKA), Hoffinanz Ungarn (HFU), 1650 Juli-Dez., Rote Nr. 183 Konv. 
August, fol. 106-111.

23 DROSTE, ref. 2, s. 249. O význame bozku na ruku v dvorskom prostredí taktiež: SMÍŠEK, 
Rostislav. Die Schwarzenberger und ihr Weg auf den Kaiserhof im 17. und zu Beginn des  
18. Jahrhunderts. In FUNDÁRKOVÁ, Anna, FAZEKAS, István. (ed.). Die weltliche und 
kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 
16.–17. Jahrhundert. Wien: Collegium Hungaricum 2013 (v tlači). 

24 Analýza vzťahov medzi Pavlom Pálffym, ako uhorským palatínom, a Maximiliánom von 
Trauttmansdorffom, ako predsedom Tajnej rady a hlavným dvormajstrom: FUNDÁRKOVÁ, 
Anna. Die Beziehungen zwischen dem ungarischen Palatin Paul Pálffy und dem Präsidenten 
des Geheimen Rats Maximilián von Trauttmansdorff (1646 − 1650). In BÉLI Gábor, DUCHO-
ŇOVÁ Diana, FUNDÁRKOVÁ, Anna, KAJTÁR István, PERES Zsuzsanna (ed.). Institutions 
of Legal History with Special Regard to Legal Culture and History. Pécs, 2011, s. 333-344. 

25 Pozri: DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, normy, 
rituály každodennosti. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, s. 119-211; KOLTAI, András 
(ed.). Magyar udvari rendtartás. Utasítások és rendeletek 1617-1708. Budapest : Osiris Kiadó, 
2001, s. 7-19. 
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– v latinských a v nemeckých listoch výrazmi patronus, creatura, protector.26 
V nemecky napísaných listoch sa stretneme často so slovným spojením „meine 
Herren und Freunde“. V Uhorsku sa v korešpondencii členov politickej elity 
stretávame s výrazmi „patrón“ (maď. „patrónus uram“)27 alebo „barát“ oveľa 
zriedkavejšie. Častejšie, ako napr. v korešpondencii českej a rakúskej aristokra-
cie, sa oslovovali magnáti familiárne ako „bratia“, napr.: „szolgálok kegyelmed-
nek édes öcsém/bátyám uram“, „igaz atyafia bátyja“, resp. ako príbuzní – „aty-
afiak.“ Familiárne oslovenie je však v mnohých prípadoch zavádzajúce, preto 
treba v každom prípade preveriť, či pisateľov spájalo priame, teda biologické 
alebo „sprostredkované“ (cez manželky, resp. manželov) rodinné puto. 

Na vyjadrenie priazne a podpory taktiež slúžili príslušné výrazy a slovné spoje-
nia. Azda k najfrekventovanejším patria „jóakaró“28, „ajánlja jó szolgálatját“29, 
„atyafiúságos jó akaratot mutatni“30 „pártját fogni“31, „kegyelmed barátja és jó 
akarója lenni“32 a tiež atyafiúság, jó akarat és szeretet“33. Naopak, na označenie 
neprajníkov používali aristokrati najčastejšie označenie „gonosz akarók“ 34.

Na prvý pohľad sa zdá byť otázka, či bol list napísaný vlastnoručne alebo 
sekretárom, celkovo nepodstatná z hľadiska objasnenia vzťahov medzi pisate-
ľom a adresátom. Treba si však uvedomiť, že písanie listov si z dôvodu časovej 

26 MAŤA, ref. 6, s. 674. 
27 Napríklad „Nagodat, mint bizodalmas Patronus Uramat Keölletik az dolognak nagi bisztomban 

megh talalnom...“ Gašpar Lippay Adamovi Batthyánymu, Dörföl, 19. máj 1640. MNL – OL,  
Batthyány család levéltára, Batthyány Missiles, P 1314, mikrofilm č. 4866, list č. 32128.

28 „... s ne neheztellene ide fel lévő jo akarionak dolgat levelei által promoveálni és recommen-
dalni… František Nádasdy Adamovi Batthyánymu, Praha, 1. apríl 1648. MNL – OL, Batthyány 
család levéltára, Batthyány Missiles, P 1314, mikrofilm č. 4858, list č. 29246. 

29 „... Palffy Pall Uram ajanlja kegnek altalam sok szolgalattyat…“ František Nádasdy Adamovi 
Batthyánymu, Keresztúr, 2. apríl 1646. MNL – OL, Batthyány család levéltára, Batthyány Mis-
siles, P 1314, mikrofilm č. 4866, list č. 32101. 

30 František Nádasdy Adamovi Batthyánymu, Keresztúr, 6. marec 1648. MNL − OL, Batthyány 
család levéltára, Batthyány Missiles, P 1314, mikrofilm č. 4866, list č. 32121. 

31 „... hogi azért fogna kgld partiat Sibrik Istvan Urk…“ František Nádasdy Adamovi Batthyány-
mu, Keresztúr, 16. marec 1648. MNL − OL, Batthyány család levéltára, Batthyány Missiles, P 
1314, mikrofilm č. 4866, list č. 32125. 

32 „Holot ugy esmerem en kgdet barattiahoz s io akaroiahoz lenny…“ František Nádasdy Adamo-
vi Batthyánymu, Keresztúr, 23. august 1649. MNL − OL, Batthyány család levéltára, Batthyány 
Missiles, P 1314, mikrofilm č. 4866, list č. 32175.

33 „... hogy mind az egész országban egy Urnak Attyafiusagat es io akarattiat es szeretetit hozzám 
ugy nem oltalmaztam mind az kgdét…“ František Nádasdy Adamovi Batthyánymu, Alsólend-
va, 20. január 1654. MNL – OL, Batthyány család levéltára, Batthyány Missiles, P 1314, mik-
rofilm č. 4866, list č. 32327.

34 „... az gonosz akarok örömere…“ František Nádasdy Adamovi Batthyánymu, Keresztúr, 23. 
august 1649. MNL – OL, Batthyány család levéltára, Batthyány Missiles, P 1314, mikrofilm č. 
4866, list č. 32175.
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náročnosti a zvládnutia zložitých rétorických formuliek vyžadovalo nemálo ná-
mahy. Preto fakt, že aristokrat si dal záležať na tom, aby napísal list vlastnoručne, 
mal podstatný význam a bol jednoznačným znakom jeho dôverného, blízkeho 
alebo dokonca spojeneckého vzťahu k adresátovi.35 Ako príklad uvediem Pavla 
Pálffyho, ktorý v rokoch 1649 – 1653 dostal viacero ručne napísaných listov od 
sedmohradského kniežaťa Juraja II. Rákócziho a jeho brata Žigmunda.36 Väčši-
na týchto písomností sa týkala „chúlostivých“ záležitostí, napríklad otvorenej 
kritiky politiky viedenského dvora. Nečudo, že roku 1651 bol Pálffy pre úzke 
kontakty so sedmohradským dvorom v Alba Julii obvinený pred panovníkom 
Ferdinandom III. z velezrady.37 

Čo sa týka obsahovej stránky korešpondencie, tá sa vyznačovala skutočne ši-
rokým spektrom tematických okruhov. Patrón a klient, resp. páni a priatelia mali 
za povinnosť sa navzájom informovať o dôležitých udalostiach politického aj 
súkromného charakteru, pretože „páni a priatelia“ museli asistovať pri všetkých 
významných udalostiach v živote aristokrata.38 Nebolo tomu ináč ani v Uhorsku. 
Pri hodnotení skutočnosti, že aristokrati si vymieňali informácie takpovediac 
súkromného rázu, však nemusia mať zákonite výpovednú hodnotu o ich skutoč-
nej spriaznenosti. Oznámenia o narodení dieťaťa alebo o zásnubách, pozvánka 
na krst, sobáš alebo pohreb neboli v žiadnom prípade iba súkromným aktom. 
V tomto prípade opäť musíme upozorniť na to, čo sme už spomínali, že v ranom 
novoveku neexistovala jasná deliaca čiara medzi súkromnou a verejnou sférou. 

Častou témou v korešpondencii ranonovovekých aristokratov bola výmena 
menších alebo väčších pozorností, darov. Aj v uhorskom prostredí sme svedka-
mi toho, že „páni a priatelia“ si posielali domáce a exotické ovocie, oblečenie, 
ale dokonca aj šperky alebo vzácne zbrane. Medzi mimoriadne obľúbené dary 
však patrili kone. Pavol Pálffy, ktorý mal vychýrený žrebčín na svojom panstve 
v Marcheggu, rád a často posielal svojim patrónom a priateľom kone. Naprík-
lad svojmu priateľovi Adamovi Batthyánymu raz poslal krásneho „tureckého“ 
koňa.39 Akt darovania mohol byť prejavením priazne, na druhej stane však mal 

35 DROSTE, ref. 2, s. 248. 
36 Korešpondencia Juraja II. Rákócziho a Pavla Pálffyho: MNL – OL, Archivum familiae Rákóc-

zi, E 190. 
37 30. decembra 1651 vyhlásil Hans Christoph von Puchheim, viceprezident Dvorskej vojenskej 

komory pred Ferdinandom III., že Pavol Pálffy a Žigmund Rákóczi plánujú sprisahanie proti 
panovníkovi. Palatín okamžite požiadal o audienciu a vyzval panovníka, aby ho dal na mieste 
popraviť alebo potrestal tých, ktorí o ňom šíria tieto obvinenia. Ferdinand III. vyzval Puchhe-
ima, aby sa Pálffymu ospravedlnil. K politickým súvislostiam tejto kauzy pozri: FUNDÁRKO-
VÁ, ref. 15, s. 61-68.

38 BŮŽEK, ref. 4, s. 85.
39 Pavol Pálffy Adamovi Batthyánymu, Viedeň, 31.5.1635. MNL – OL, Batthyány család levél-

tára, Batthyány Missiles, P 1314, mikrofilm č. 4875, list č. 35228.
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vyslovene pragmatický zámer. Dary vyjadrovali vzájomnosť vzťahu medzi dar-
com a obdarovaným a mali pripomenúť, že každý dar musí byť raz opätovaný.40

Rovnako, ako na viedenskom panovníckom dvore, aj v radoch uhorskej aris-
tokracie sa vytvárali navzájom súperiace skupiny. Práve podrobné mikrosondy 
do korešpondencie pomáhajú odhaliť fungovanie a najmä zloženie týchto zo-
skupení. Zaujímavým indikátorom toho, či jedinec bol členom nejakej skupiny, 
boli tzv. „prípitky“, resp. Trinkspruchy, s ktorými sa hojne stretávame aj v lis-
toch uhorských aristokratov.41 Napríklad na jeseň 1649 si Pavol Pálffy krátil dlhé 
chvíle čakania na panovníka v spoločnosti Ladislava Esterházyho pri niekoľ-
kých pohárikoch dobrého vína: „Pán Ladislav Esterházy mi prejavil svoju pria-
zeň, a keď som s jeho milosťou, tak často, ak na to práve nezabudneme, a pretože 
Vašej milosti nemôžeme ináč poslúžiť, si pripijeme na zdravie Vašej milosti a na 
Vašu paniu a Vaše pekné deti...“42

Pri obsahovej analýze korešpondencie by sme vyzdvihli ešte jednu zaují-
mavosť: súčasníci boli nesmierne klebetní a veľmi radi sa navzájom ohovárali. 
Pavol Pálffy si naozaj nedával servítku pred ústa, keď pred predsedom Tajnej 
rady a svojím najdôležitejším patrónom vo Viedni Maximiliánom von Trautt-
mansdorffom charakterizoval aktérov uhorského politického života. O jednom 
zo svojich najväčších politických súperov, vtedajšom uhorskom kancelárovi 
Jurajovi Szelepchényim sa vyjadril takto: „Vaša milosť teda vidí, čo to je za 
kancelára. O tejto záležitosti, ale aj mnohých iných, však chcem Vašu milosť 
podrobnejšie informovať z Bratislavy ešte pred tým, ako odcestujem. Ukážem, čo 
to je za muža, že nič inému nepodlieha, iba chamtivosti a aby všetko (čo patrí) 
Jeho Veličenstvu, predal za peniaze.“43 Treba poznamenať, že Pálffy mal prav-
du: Szelepchényi bol v aristokratickej spoločnosti skutočne preslávený svojou 
chamtivosťou.

Na záver teda zhrnieme najdôležitejšie tézy tohto krátkeho exkurzu do sveta 
politických vzťahov a ich odrazu v korešpondencii aristokracie v ranom novo-
veku. V úvode sme citovali Georga Steinhausena – dá sa s ním súhlasiť v tom, 
že štýl listov v ranom novoveku je na prvý pohľad vyumelkovaný. Nebol to 
však prejav pätolizačstva alebo klamstva, skôr naopak: bádateľ musí venovať 
pozornosť aj tým najnepatrnejším detailom, aby mohol správne identifikovať, 

40 BŮŽEK, ref. 4, s. 92.
41 MAŤA, ref. 6, s. 655, BŮŽEK, ref. 4, s. 92: 
42 Pavol Pálffy Adamovi Batthyánymu, Bratislava, 28. febr. 1649. MNL – OL, Batthyány család 

levéltára, Batthyány Missiles, P 1314, Mikrofilm Nr. 4876, Brief Nr. 35408. Cituje: S. LaU-
TER, ref. 1, list č. 45, s. 87. 

43 Pavol Pálffy Maximiliánovi von Trauttmansdorffovi, Stupava, 26. 12. 1649. ÖStA, AVA, Fa-
milienarchiv Trauttmansdorff, Ee 2: Hungarica, Kart. 133, Nr. 58, fol. 235). Edícia prameňa: 
FUNDÁRKOVÁ, ref. 15, list č. 30, s. 37.
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aký bol vzťah medzi pisateľom a adresátom. Prvým a zásadným východiskom 
je poznať fungovanie vzťahov v ranonovovekej spoločnosti. V západnej Európe 
bol vzťah medzi panovníckym dvorom a členmi dvorskej aristokracie a v ra-
doch aristokracie usporiadaný zhora nadol na základe interakcie patróna a jeho 
klientov. Paralelne s klientskym vzťahom treba spomenúť aj inštitúciu „pánov 
a priateľov“ a uvedomiť si, že v tomto období neexistovala jasná deliaca čiara 
medzi verejnou a súkromnou sférou. V Uhorsku je situácia iná ako v ostatných 
častiach Európy, pretože v 16. – 17. storočí tu naďalej pretrvával archaický mo-
del familiarity. No v najvyšších vrstvách spoločnosti sa dajú jasne identifikovať 
vzťahy patróna a klienta nielen pri analýze kontaktov uhorských aristokratov 
k viedenskému dvoru, ale aj medzi členmi uhorskej politickej, hospodárskej  
a spoločenskej elity. 

Ďalšie výskumy by mohli odhaliť, či klientske vzťahy môžeme jasne identifi-
kovať aj v iných vrstvách uhorskej spoločnosti, nielen v radoch najvyššej šľach-
ty. Podľa našich doterajších výskumov všetko naznačuje tomu, že v politickej 
komunikácii na najvyššej úrovni existovali medzi členmi uhorskej politickej 
elity podobné vzťahové modely, ako v západnej Európe. Zatiaľ sme však naše 
„mikrosondy“ z uhorského prostredia predviedli len na príklade členov rodu 
Pálffy, ktorí mali veľmi intenzívne rodinné aj politické kontakty s viedenským 
dvorským prostredím. Až viaceré podobné analýzy aj v iných uhorských rodoch 
môžu potvrdiť, alebo naopak vyvrátiť závery, ku ktorým sme dospeli na základe 
našich doterajších bádaní. 

Summary
Undelivered
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komunikácia medzi Stranami  
zaintereSovanými v azylovom konaní

Daniela hrnčiarová

Svetská moc po stáročia vnímala azylové právo ako prekážku uplatnenia 
spravodlivosti, keďže cirkev na posvätných miestach chrámov a kláštorov zvy-
čajne poskytovala ochranu zločincom. Cirkevný predstaviteľ teda komunikoval 
so žiadateľom o azyl, ako aj s inštitúciou, ktorá si ho priala získať do svojich 
rúk. Hoci sa počiatky udeľovania azylového práva v kresťanskej cirkvi kladú 
do polovice 5. storočia1, podľa archívnych dokumentov sa zdá, že najväčší roz-
kvet najmä v habsburskej monarchii zažil azyl v priebehu 18. storočia. Z tohto 
obdobia máme zachovanú pomerne veľkú časť spisového materiálu, a preto by 
rekonštrukcia komunikácie strán zainteresovaných v azylovom konaní nemusela 
byť náročná. Pri podrobnejšom skúmaní však vyjde najavo, že v tomto prípade 
je v Uhorsku všetko trochu inak. 

Prvou z osôb, ktorá vstupuje do komunikácie, hoci na azylovom konaní nie je 
priamo zainteresovaná, je panovník. 

Cisár Karol VI. o poskytovanie cirkevného azylu v Uhorsku prejavoval záu-
jem, o čom svedčí napríklad aj jeho žiadosť ostrihomskému arcibiskupovi, aby 
sa tento nemiešal do záležitostí troch vojakov – vrahov, ktorí sa ukryli v jezu-
itskom kolégiu v Košiciach. Panovník sa odvoláva na dôkladné vyšetrovanie, 
ktoré vykonali vojenské orgány a ktorým sa zistilo, že azylanti spáchali úkladnú 

1 Medzi najstaršie konciliárne uznesenia týkajúce sa azylu sa pokladá rozhodnutie koncilu 
v Orange v roku 411. Podľa neho nemá byť žiadateľ o azyl vydaný z miesta, ktoré chráni tzv. 
reverentia loci (úcta alebo bázeň voči posvätnosti chrámu), a má mu byť umožnené uplatniť 
právo ius intercessionis. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. ed. J.D. Mansi, 
Leipzig 1901 – 1927, t. Vi, c. 5, s. 437. Ius intercessionis umožňovalo biskupovi rozhodnúť 
o osude žiadateľa o azyl a po preskúmaní všetkých okolností poskytnúť alebo zamietnuť ochra-
nu posvätného miesta. TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, P. Le Droit d´asile. Paris : Libraire 
du recuei Sirey, 1939 s. 35.
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vraždu a na tento čin sa podľa konštitúcie pápeža Benedikta XIII. Ex quo divina2 
z roku 1725 nevzťahovala azylová ochrana. Preto mali byť zločinci z posvätného 
miesta vydaní a ostrihomský arcibiskup v tom nemal brániť.3

Sám kráľ si zrejme uvedomoval, že takéto zasahovanie do cirkevných zále-
žitostí nemusí cirkev vnímať priaznivo, veď poskytnutie azylovej ochrany na 
posvätných miestach pokladala cirkev a nielen v Uhorsku za jedno zo svojich 
najstarších privilégií. Preto sa Karol snažil nájsť riešenie aspoň časti problému 
tak, aby sa žiadna zo strán necítila priveľmi dotknutá. 

Za jedno z takýchto riešení možno pokladať aj rozhodnutie panovníka a krá-
ľovskej rady z 3. februára 1729 o vydávaní dezertérov cirkevnými inštitúciami 
do rúk vojenskej alebo svetskej spravodlivosti. Obe strany súhlasili, že dezer-
térov budú vydávať len na základe reverzálnych listín, ktoré žiadateľov o azyl 
ochránia pred udelením trestu smrti alebo zmrzačením údov.4 V trochu upravenej 
podobe sa toto opinio uhorskej cirkvi, v ktorom vyslovila formálny súhlas s na-
riadením, nachádza aj v archíve miestodržiteľskej rady, čo zrejme znamená, že 
sa Ostrihom postaral o jej rozoslanie v rámci celého Uhorska.5 

Aj keď sa zdá, že sa panovník určite nemohol venovať jednotlivým prípadom 
azylantov z celého Uhorského kráľovstva, nechal sa aj po vydaní úpravy o de-
zertéroch prostredníctvom Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady naďalej 
informovať o žiadateľoch o azyl. A že pri nich nešlo o významné osoby alebo 
nejaké brutálne zločiny, zdá sa, kráľa neodrádzalo. V ostrihomskom arcibiskup-
skom archíve sa napríklad medzi inými zachovala i zmienka o žiadosti panov-
níka získať informácie o istom obyvateľovi Spišskej Novej Vsi, ktorý zavraždil 
desiatnika a potom sa ukryl u jezuitov v Levoči. Zozbierané informácie o prípa-
de panovníkovi zabezpečila Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada.6 

Podobne postupovala aj Mária Terézia, ktorá napríklad požadovala infor-
mácie v prípade obyvateľa Banskej Štiavnice, obvineného z incestu s vlastnou 
švagrinou.7 Prečo sa práve tieto a viaceré ďalšie prípady dostali priamo k panov-
níkovi a kto korunované hlavy o nich informoval, sa nedá z dostupných archív-
nych materiálov jednoznačne určiť. 

2 FERRARIS, L. Immunitas Ecclesiastica. In: Prompta bibliotheca canonica iuridica moralis 
theologica nec non ascetica polemica rubricistica historica. t. IV., Rím : Typogr. Polyglotta, 
1787, s. 181-183.

3 Prímási Leveltár Esztergom, Archivum ecclesiasticum veterum I. (AEV), no. 785/6. Porovnaj 
Magyar országos leveltár (MOL), Helytartótanácsi leveltár (CL), Acta religiosa, ladula G, fasc. 
36. f. 96. 

4 AEV, no. 785/4.
5 MOL, CL, Acta religosa, ladula G, fasc. 36. 
6 AEV, no. 785/18, f. 50.
7 MOL, CL, acta captivorum et malefactorum, lad. a, fasc. 79.
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To, čo podľa nášho názoru najviac chýbalo v celej komunikácii zainteresova-
ných strán, bol určitý systém. Keď napríklad porovnáme situáciu v Čechách, tak 
tam pražský arcibiskup už na začiatku 18. storočia požadoval, aby v prípade, že sa 
ktokoľvek uchýlil na posvätnú pôdu chrámu alebo kláštora a žiadal o poskytnutie 
azylovej ochrany, mali o tom duchovní bez meškania informovať arcibiskupské 
konzistórium.8 Oznámenie o takejto udalosti sa zvyčajne uskutočnilo v podo-
be listu, v ktorom predstavený kláštora, kolégia alebo iný reprezentant cirkevnej 
inštitúcie, ktorá mala právo poskytovať azyl, osvetlil okolnosti, za ktorých sa žia-
dateľ o azyl dostal na cirkevnú pôdu a aký zločin, ak to bolo známe, spáchal. Tým 
dával zároveň podnet na vytvorenie spisu, pričom toto podanie zvyčajne tvorí 
zároveň aj obal spisu a na ňom sa nachádzajú všetky dorzálne poznámky. 

O tom, že to fungovalo, svedčia spisy z azylového konania konkrétnych žia-
dateľov, ktoré má archív pražského arcibiskupstva všetky pohromade a zatrie-
dené ešte od obdobia svojho vzniku.9 Je pravda, že drvivá väčšina prípadov sa 
odohrala na pôde mesta Prahy, a v tom prípade mali cirkevné úrady možnosť 
veľmi promptne reagovať na vzniknutú situáciu, ale medzi spismi sa nachádza 
aj niekoľko prípadov mimo českej metropoly, ktoré sú zaznamenané s rovnakou 
dôkladnosťou. 

V rámci archívov našich najbližších susedov sme pátrali po azyle aj v archíve 
viedenského arcibiskupstva, hoci je v porovnaní s pražským a ostrihomským po-
merne mladé, ale sledované časové obdobie už pokrýva. Všetky spisy však prešli 
dôkladným triedením a rozdelením medzi Viedeň a Pasovom (Passau), pričom sa 
neuplatnil ani provenienčný ani pertinenčný princíp a tých pár zlomkov spisov, 
ktoré zostali vo Viedni, obsahujú len niekoľko prípadov žiadateľov o azyl, takže 
sa z toho nedajú vyvodiť žiadne relevantné závery.10 

V prípade ostrihomského arcibiskupstva sa o spoločných spisoch týkajúcich 
sa azylantov nedá hovoriť vôbec. Dokumenty, týkajúce sa azylu, sú pre roky 
1000 – 1765 zaznamenané v Elenchus combinatorium ab anno 1000 – 1765  
a pre ďalšie obdobie do roku 1776 aj v Index generali Actorum Archiepicopalis 
Primatialis podľa jednotlivých arcibiskupov.11 Podľa jednotlivých rubrík by sme 

 8 Národní archiv, Archiv zrušených klášterů, Spisy kláštera Trinitářů u nejsvatejší Trojice na 
Novém Měste pražském, inv. č. 2853, kart. 61, fasc. 2, spis 153.

 9 Národní archiv, Archiv pražského arcibiskupství, inv. č. 3091, kart. 2356, 2357. Spisy sú 
v dvoch zväzkoch zoradené chronologicky bez ďalšieho vnútorného členenia alebo samostat-
ného označenia poradia.

10 Diözesanarchiv Archiv Wien, Konzistorien Akten, Asyle 1698 – 1757 a 1768 − 1776.
11 Elench aj index rozdeľujú agendu podľa úradovania jednotlivých arcibiskupov a záležitosti 

týkajúce sa azylu sú v rubrikách označované napr. Asylum et asylantes concernentia; Asylantis 
in particularibus casibus concernentia acta Anno a variácie s týmto názvom s uvedením prí-
slušného obdobia, ktorého sa spisy týkajú. 



81

teda očakávali spisy,  ktoré sa týkajú konkrétnych prípadov žiadateľov o azyl. 
Podľa tej časti spisov, ktoré sme mali možnosť si prezrieť, tam však žiaden sys-
tém vytvorený nebol. Jednotlivé dokumenty ku konkrétnym kauzám sa nachá-
dzali vo viacerých spisoch, doplnené konceptmi alebo krátkymi poznámkami na 
voľných listoch. Takže sa komunikácia ostrihomského arcibiskupa ako najvyššej 
cirkevnej autority v Uhorsku s ostatnými účastníkmi azylového konania nedá 
vyhodnotiť jednoducho. 

Zo spisov, ktoré sme mali zatiaľ k dispozícii (vzhľadom na to, že ani sami 
archivári nevedeli, či sa pod číslom spisu z elenchu alebo indexu nachádza je-
den alebo 20 dokumentov – sa nedá naozaj odhadnúť, akú veľkú časť spisov 
týkajúcich sa azylu ešte treba prejsť) sa dá predbežne tvrdiť, že ostrihomské 
arcibiskupstvo nevydalo žiadne nariadenie, ktorým by upravovalo postup, ktorý 
bolo treba uplatniť pri poskytnutí alebo zamietnutí azylu, a v tom  prípade ani 
neupravovalo spôsob komunikácie medzi zainteresovanými stranami. 

Ak sa aj arcibiskup dozvedel, že sa niekde v kláštore alebo kostole ukrýva 
žiadateľ o azyl, najskôr musela prebehnúť vnútorná komunikácia medzi jednot-
livými úradníkmi arcibiskupstva. Väčšina dokumentov vydaných priamo arci-
biskupom bola písaná v Bratislave. Generálny vikár a konzistórium, ktoré zvy-
čajne v mene arcibiskupa rozhodovalo o tom, či má alebo nemá azylant nárok 
na ochranu, bolo však v Trnave.12 Záležalo tiež na tom, ako sa o žiadateľovi 
o azyl ostrihomské arcibiskupstvo dozvedelo. Samozrejme, že sa kňazi či opáti 
obracali na generálneho vikára alebo arcibiskupa priamo v listoch, kde opisovali 
okolnosti, za ktorých sa do ich kostola či kláštora dostal žiadateľ o azyl. Veľká 
časť prípadov sa však do povedomia ostrihomského arcibiskupského úradu do-
stala prostredníctvom iných zdrojov.

Veľmi často sa stávalo, že inštitúcie, ktoré mali o vydanie žiadateľa o azyl 
záujem, sa obracali na centrálne orgány vo Viedni alebo priamo na panovníka. 
Okrem stolíc to boli aj velitelia jednotiek, od ktorých azylanti zbehli. Dezercia sa 
trestala smrťou, takže vojaci, ak chceli opustiť armádu, využívali azylovú ochra-
nu. Týchto prípadov však bolo pomerne málo. Vojaci žiadajúci o azyl zvyčajne 
spáchali aj iné zločiny, napríklad krádeže a vraždy.

Až do roku 1748, keď Mária Terézia vydala mandát, ktorý zakazoval dezer-
térom poskytovať azyl na posvätných miestach13, sa tradične kvôli nim cirkevné 
osoby obracali na Dvorskú vojenskú radu vo Viedni. Vo viedenskom archíve sú 
zachované v prijímacích protokoloch záznamy o pomerne veľkom počte spisov 
týkajúcich sa azylantov dezertérov a z nich je veľká časť priamo z Uhorska, 

12 V spisoch sa nachádza niekoľko konceptov krátkych listov konzistóriu, aby konalo v bližšie 
neurčenej veci žiadateľov len s denným dátumom. AEV no. 785 a no. 786. 

13 MOL, CL, Acta religosa, ladula G, fasc. 36.
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ale samotné spisy boli, bohužiaľ, zlikvidované ešte za vlády Jozefa II.14 Keďže 
však Dvorská vojenská rada nemienila v týchto prípadoch konať sama, žiada-
la o preverenie informácií Uhorskú kráľovskú miestodržiteľskú radu so sídlom 
v Bratislave. Na ňu boli adresované aj žiadosti o informácie o azylovom konaní 
od uhorskej dvorskej kancelárie tiež so sídlom vo Viedni a ako už bolo uvedené  
i od samotného panovníka. Dá sa teda povedať, že veľkú časť komunikácie, 
ktorá sa týkala azylového konania v súvislosti s konkrétnym prípadmi tvorili žia-
dosti jednotlivých úradov alebo kráľa o poskytnutie informácií. Keďže sa veľká 
časť z nich koncentrovala v miestodržiteľskej rade, patria spisy z azylového ko-
nania v archíve miestodržiteľskej rady k tým najkompletnejším. 

O záležitostiach azylantov, o ktorých žiadala informácie napríklad Dvorská 
vojenská rada, sa dá veľa zistiť aj z Protocolum generale Uhorskej miestodrži-
teľskej rady15, kde sa nachádzajú stručné záznamy o prijatých dokumentoch. Pri 
podrobnom skúmaní stoviek záznamov v rozpätí rokov 1735 – 1779 si nemožno 
nevšimnúť, že v Protocolum generale sú zaznamenané aj záležitosti, ktoré s azy-
lovým konaním a úlohou miestodržiteľskej rady v ňom na prvý pohľad nesúvisia. 

Skôr než sa pozrieme na tento tok komunikácie, pozastavíme sa pri jednodu-
chej schéme, ako by celé azylové konanie približne malo prebiehať. Po spáchaní 
zločinu sa azylant ukryje v kostole alebo kláštore, o jeho prítomnosti predstave-
ný posvätného miesta informuje svojho diecézneho biskupa, ktorý mal jediný 
právo rozhodnúť o tom, či bude žiadateľovi ochrana poskytnutá alebo nie. Úloha 
biskupa je skutočnosť, na ktorej trvajú tak pápežské konštitúcie, počnúc Cum 
alias pápeža Gregora XIV. z roku 159116, vrátane všetkých ďalších konštitúcií 
vydaných k azylu v prvej polovici 18. storočia, ako aj svetská moc v Uhorsku 
v podobe napríklad opakovaných vydaní nariadení Márie Terézie z rokov 1751 
a 176517, ktoré sa vo viacerých vyhotoveniach nachádzajú v mestských, stolič-
ných alebo kláštorných archívoch a na ktoré sa takisto rozličné uhorské úrady 
pravidelne odvolávali. Svetské justícia alebo vojenské úrady sa, samozrejme, 
snažili azylantov získať späť do vlastných rúk. Preto by sa dalo očakávať, že 
najvýraznejšie bude prebiehať komunikácia medzi konkrétnymi predstaviteľmi 
kostola a kláštora, resp. biskupom alebo arcibiskupom s príslušnými mestskými 
a stoličnými úradníkmi, prípadne veliacimi dôstojníkmi. V Protocolum generale  
 
 

14 Österreichisches Staastsarchiv, Kriegsarchiv, Alte Feldakten, Indices 1 (1740 – 1742) – Indices 
9 (1772 – 1779) Register 1 (1740 – 1742) – Register 25 (1763 – 1777) 

15 MOL, Protocolum generale 1735 – 1779, mikrofilmy sign. 19977 – 20010. 
16 FERRaRiS, ref. 2, s. 179-181. 
17 MV SR − Archív hlavného mesta SR Bratislavy (AMB), od miestodržiteľskej rady, spisy (MR), 

krabica CL 170, fasc. 2 − 50, n. 50 a krabica CL 227, fasc. 63 − 88, n. 63.



83

však nájdeme záznamy o tom, že bola o väčšine, ak nie o všetkých krokoch za-
interesovaných strán informovaná miestodržiteľská rada, hoci nie vždy do kon-
krétneho azylového konania priamo aj vstupovala. 

K veľkej časti záznamov z Protocolum generale, bohužiaľ, už neexistujú prí-
slušné archívne dokumenty. Zachovaná je len časť spisov, v ktorých miestodrži-
teľská rada fungovala ako prostredník z podnetu panovníka alebo iného úradu. 
Či teda existovalo nejaké nariadenie, podľa ktorého mali strany v azylovom ko-
naní povinnosť informovať aj miestodržiteľskú radu, sa zo zachovaných doku-
mentov nedozvieme. Je to však nepravdepodobné, lebo by sa o tom niekde naš-
la aspoň zmienka. Čo však viedlo k potrebe informovať miestodržiteľskú radu 
o záležitostiach týkajúcich sa žiadateľov o azyl, tiež nie je úplne jasné – možno 
snaha kryť si chrbát v prípade, že by niektorá strana nebola spokojná a potom 
sa na základe dokumentov mohli obvinení z prekročenia vlastných právomocí 
brániť, že postupovali podľa kráľovského nariadenia. 

Práve nedodržiavanie veľmi voľne koncipovaných pravidiel v azylovom 
konaní bolo ďalším zdrojom komunikácie medzi zainteresovanými stranami. 
V prvom rade bolo dôležité zabezpečiť, čo sa stane so žiadateľom o azyl, kým 
príslušný cirkevný hodnostár nerozhodol, či má vôbec nárok o ochranu alebo 
nie. Ostrihomské arcibiskupstvo, resp. generálny vikár sa túto situáciu snažil 
riešiť nariadením, aby bol azylant na mieste svojho pobytu prísne strážený. Ak 
to nebolo možné, tak poveril niekoho, kto to bol schopný zabezpečiť. 

Ako príklad možno uviesť žiadosť generálneho vikára ostrihomského arci-
biskupa na základe rozhodnutia arcibiskupského konzistória opátovi jasovského 
kláštora z 24. januára 1730, v ktorej žiadal, aby sa prelát postaral o istú Sofiu, 
ktorá bola obvinená z vraždy novorodeniatka. Z rúk obyvateľov obce Nižný Me-
dzev ušla na miestnu faru, a tu požiadala o azyl. Je zrejmé, že na fare by miest-
ny kňaz nevedel zabezpečiť, aby sa nedostala späť do rúk obyvateľov. Preto 
generálny vikár menom arcibiskupa nariaďuje, aby bola žena až do ďalšieho 
vyšetrovania, rozumie sa rozhodnutia, či dostane azyl alebo nie, dobre strážená 
jasovským prelátom a nevydali ju žiadnemu svetskému súdu. Koncept naria-
denia sa nám podarilo nájsť v ostrihomskom archíve18 a originál aj v archíve 
premonštrátov v Jasove19. 

S podobnou žiadosťou o dobré stráženie sa na cirkevné inštitúcie, zvyčajne 
kláštory, obracal ostrihomský arcibiskup alebo v mene konzistória aj generálny 
vikár pomerne často. Niekedy poveril prevzatím kontroly nad osudom azylanta  
 

18 AEV, 785/12, f. 32 a 33. 
19 MV SR − Slovenský národný archív, Súkromný archív premonštrátskej prepozitúry v Jasove, 

Listiny a akty 1255 – 1853, fasc. 20. fol. 348.
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aj úradníkov ostrihomského arcibiskupa. Napríklad ostrihomský arcibiskup Es-
terházy zo svojho sídla v Bratislave nariadil 15. januára 1728 provizorovi ostri-
homského arcibiskupstva, aby dvoch zlodejov, ktorí sa ukryli vo františkánskom 
kostole v Ostrihome, priviedol do arcibiskupského väzenia, v ktorom mali obaja 
zločinci zotrvať, kým arcibiskupské konzistórium nerozhodne o tom, či majú 
alebo nemajú nárok na azyl.20 

V ten istý deň o tejto skutočnosti poinformoval aj predstaveného kláštora 
v Ostrihome, pričom sa odvolal na bližšie neurčený zdroj (Expositum nobis est 
per eos quorum interest), že pri týchto žiadateľoch o azyl ide o tzv. verejných 
zlodejov, ktorí boli obvinení zo závažných zločinov a do kláštora sa dostali po 
úteku z mestského väzenia. A keďže vznikli pochybnosti o tom, či majú nárok na 
azylovú ochranu, rozhodol arcibiskup premiestniť žiadateľov do arcibiskupské-
ho väzenia, kým konzistórium na základe konštitúcie pápeža Gregora XIV. Cum 
alias z 1591 rozhodne o ich ďalšom osude.21 

Informácie, ktoré mali cirkevnému hodnostárovi dopomôcť k rozhodnutiu  
o azyle, sa získavali počas tzv. processus informativus. Pod týmto pojmom mô-
žeme rozumieť vyšetrovanie vedené zvyčajne cirkevným sudcom alebo iným 
povereným duchovným, v priebehu ktorého mali vyjsť najavo skutočnosti o po-
vahe činu spáchaného žiadateľom o azyl – predovšetkým to, či nespáchal ca-
sus alebo crimen exceptum – teda trestný čin, na páchateľa ktorého sa posvätná 
ochrana nevzťahovala. Toto vyšetrovanie sa po prvý raz oficiálne uvádza v kon-
štitúcii Gregora XIV. Cum alias, kde sa tiež venuje veľká pozornosť trestným 
činom, na ktoré sa nemá vzťahovať azylová ochrana.22 Vytvorením zoznamov 
týchto trestných činov sa pápežská kúria snažila čeliť tlaku, ktorý na ňu vyvíjala 
svetská moc, aby neumožňovala zločincom vyhnúť sa spravodlivému trestu po-
skytnutím azylu. 

Išlo teda tiež o formu komunikácie, tentoraz medzi azylantom a cirkevným 
sudcom, keďže dôležitou súčasťou processus informativus bolo zistenie okolnos-
tí spáchaného trestného činu, ktorý podnietil žiadateľa o azyl vyhľadať útočisko 
na posvätnom mieste. Informácie zistené vyšetrovaním sa zapisovali do tzv. exa-
men. Na rozdiel od spisov pražského arcibiskupstva, kde sa examen nachádza 
skoro v každom zachovanom spise, pre uhorské podmienky máme zachovaných 
týchto záznamov z vyšetrovania pomerne málo. Avšak ani v spisoch pražského 
arcibiskupstva sme nenašli písomný pokyn pre úradníka zvaného assessor con-
sistorii, prípadne assessor consistorii et comisarius, aby vykonal vyšetrovanie. 

20 AEV, 785/2.
21 Tamže. 
22 FERRaRiS, ref. 2, s. 180. 
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V prípade už spomenutých zlodejov vo františkánskom kláštore sv. Serafína 
v Ostrihome vydal arcibiskup príkaz, aby provizor nielen zabezpečil ich presun  
do arcibiskupského väzenia, ale aby tiež vykonal ich vypočutie, pričom konzis-
tórium zostavilo zoznam 9 otázok tzv. puncta interogatoria, ktoré mali zabezpe-
čiť dostatočné množstvo informácií potrebných na rozhodnutie, či žiadateľ azyl 
dostane alebo nie.23 

Vykonávanie processus informativus cirkevnými sudcami alebo poverenými 
osobami spôsobilo, moderne povedané, ďalšie šumy v komunikácii medzi cir-
kevnými a svetskými sudcami. Duchovní, zrejme v snahe svedomito zozbierať 
potrebné informácie o povahe spáchaného trestného činu, zachádzali priďale-
ko a spochybňovali rozhodnutie a závery svetských sudcov o vine žiadateľov 
o azyl. Preto miestodržiteľská rada na príkaz panovníčky Márie Terézie vydala  
2. mája 1765 intimát, podľa ktorého mohli cirkevní sudcovia zistiť len to, či 
trestný čin, z ktorého je azylant obvinený, patrí medzi tzv. casus excepti ale-
bo nie. Akékoľvek zasahovania do súdneho vyšetrovania svetských inštitúcií, 
prípadne spochybňovanie dostatočnosti dôkazov proti žiadateľovi o azyl sa za-
kazovalo. Miestodržiteľská rada tiež nariadila, aby boli azylanti dobre strážení, 
prípadne vydaní do rúk svetskej justície a umiestnení pod zámok, kým sa ne-
rozhodne, či majú nárok na azyl alebo nie, ale len v tom prípade, keď sa svet-
ská inštitúcia – mesto, stolice alebo vojenskí velitelia, ktorí vydanie požadovali  
– zaručila vydaním tzv. reverzálnej listiny, že žiadateľovi o azyl neudelí trest 
smrti alebo zmrzačenie končatín a tiež sa zaviazala, že keď cirkevný súd roz-
hodne o tom, že má azylant nárok na ochranu, má ho vrátiť späť do cirkevnej 
inštitúcie, u ktorej požiadal o azyl.24 

Zdalo by sa, že keď sa už raz žiadateľ ocitne v rukách svetskej spravodlivosti, 
tak sa z nich už nedostane. Nie je ich síce veľa, ale našli sme záznamy, v ktorých 
generálny vikár oznamuje rozhodnutie arcibiskupského konzistória, že má byť 
žiadateľ o azyl navrátený späť napr. do kláštora, lebo mu bol udelený azyl. Sem 
patrí aj rozhodnutie arcibiskupského konzistória z roku 1745 o osude istého Sa-
muela Smiriczkého, ktorý po obvinení z krádeže ušiel do kláštora františkánov 
v Bratislave a požiadal o azyl. Konzistórium rozhodlo o udelení azylovej ochra-
ny a vyzvalo mesto, aby zabezpečilo okamžitý návrat azylanta späť do kláštora.25 

Ako sme už uviedli, dôležitou súčasťou azylového konania boli reverzálne 
listiny. S vydaním, prijatím alebo odmietnutím súvisí aj ďalšia čulá komuniká-
cia medzi cirkevnými a svetskými úradmi. V intimátoch miestodržiteľskej rady,  
 

23 AEV, 785/2.
24 AMB, MR, krabica CL 227, fasc. 63 − 88, n. 63.
25 AMB, Listy a listiny 1616 − 1859, inv. č. 10314.
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resp. v panovníckych nariadenia sa hovorí i tzv. solitae, consuetae alebo obli-
tae litterae reversales. V jednej z malého počtu štúdií, ktorá sa aspoň okrajovo  
dotýka reverzálnych listín, rakúsky historik J. Gröll rozdelil reverzy vydávané 
v Rakúsku na dve skupiny – de non occidendo vel mutilando (neudelenie trestu 
smrti a zmrzačenia) a de restituendo ad locum (návrat na posvätné miesto).26 

V uhorských pomeroch sa oba typy spojili do jedného a súčasne so zárukou 
neudelenia trestu smrti, prípadne jeho ekvivalentu − zmrzačenia končatín, sa 
svetská inštitúcia vydávajúca reverzálnu listinu zároveň zaručila za prinavrá-
tenie žiadateľa späť na posvätnú pôdu, ak získa ochranu azylom.27 Kameň úra-
zu spočíval v tom, že cirkevné inštitúcie žiadali záruky neudelenia testu smrti 
a nezmrzačenia aj v prípadoch, keď takéto tresty vôbec nehrozili, čo v očiach 
svetských súdov znamenalo prekročenie právomoci uhorského kléru. V tomto 
duchu sa niesli aj dve sťažnosti Dvorskej vojenskej rady z apríla a októbra 1748, 
keď vyjadrila nespokojnosť s konaním uhorského duchovenstva, ktoré žiadalo 
reverzálne listiny chrániace pred testom smrti aj v prípadoch, keď išlo o azy-
lantov obvinených z menších zločinov.28 Taktiež sa stávalo, že predstavitelia 
kláštora neprijímali záruky vo forme reverzálnych listín od nižšie postavených 
dôstojníkov, trvali na reverzálnych listinách podpísaných čo možno najvyššou 
vojenskou šaržou. 

Všetky tieto prehnané nároky a zdržovania zo strany cirkevných predstavite-
ľov často sledovali len jediný cieľ, získať čo najviac času a pomôcť azylantovi 
utiecť. Uhorský klérus bol obviňovaný, že vojenským dezertérom poskytuje ci-
vilné šaty, dokonca i habity a pod rúškom tmy púšťa azylantov na slobodu, kde 
beztrestne unikajú spravodlivému potrestaniu. Za ukážkový príklad považujeme 
udalosti z Rožňavy z roku 1763, kde sa v jezuitskom kláštore ukryli dvaja de-
zertéri – zlodeji koní. Keď sa po opakovaných pokusoch podarilo konečne veli-
teľovi jezuitom doručiť reverzálne listiny s podpisom toho správneho vysokého 
dôstojníka a odovzdal tieto záruky o neudelení trestu smrti predstavenému jezui- 
 

26 GRÖLL, J. Die Elemente des kirchenrechtlichen Freiungrechts. Mit besonderer Berücksichti-
gung der österreichischen Entwiklung dargestellt. Kirchenrechtliche Abhandlungen, t. LXXV/
Vi Stuttgart 1911, s. 89.

27 Podrobnejšie sme sa reverzálnym listinám venovali v štúdii „Reverzálne listine v Archíve hlav-
ného mesta SR Bratislavy.“ In Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Bratislava : Mi-
nisterstvo vnútra, 2005, s. 181-187. 

28 Na zneužívanie vydávaných reverzálnych listín v Uhorsku dôrazne panovníčku upozorňovala 
najmä Viedenská vojenská rada. Sťažnostiam museli prikladať veľký význam, pretože hoci boli 
adresované Uhorskej dvorskej kancelárii, ich odpisy sa nachádzajú nielen v archíve Miestodr-
žiteľskej rady (MOL, CL, Acta religiosa, ladula G, fasc. 36. fol. 7,8), ale podarilo sa nám ich 
nájsť aj v archíve mesta Bratislavy. (AMB, fond Bratislavské kláštory, kapucíni, krabica 53, 
fasc. 1701 − 1852.). 
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tov v jeho kancelárii, obaja zlodeji koní ušli cez plot záhrady na slobodu. Obe 
strany sa začali navzájom obviňovať, kto zavinil ich útek. Jezuiti sa bránili, že 
kým boli azylanti na pôde kláštora, boli dobre strážení. Veliteľ, ktorý reverzálne 
listiny priniesol a bol poverený oboch zlodejov a dezertérov priviesť, pri prícho-
de rozmiestnil hliadky práve preto, aby nik nepozorovane neušiel.29 

Dialóg alebo istú formu komunikácie o právomociach uhorskej cirkvi v azy-
lovom konaní, ktorú cisár Karol začal výzvou uhorskému kléru, aby sa vyjadril 
k pripravovanému nariadeniu v roku 1729, definitívne ukončila Mária Terézia. 
Pohár trpezlivosti panovníčky zrejme pretiekol, z dôvodu neustáleho prekračo-
vania kráľovských nariadení nad povolený rámec zo strany cirkevných predsta-
viteľov a vytrvalému tlaku svetskej justície. V patente z 15. septembra 1775, 
respektíve 6. decembra 1776 pre Uhorsko sa natoľko rozšíril počet casus excepti, 
že tým v skutočnosti rušil poskytovanie cirkevného azylu, aj keď jeho existenciu 
ponechal formálne.30

Akékoľvek ďalšie snahy uhorských cirkevných predstaviteľov o obnovenie 
komunikácie s panovníčkou na túto tému zostali nevypočuté. V archíve miesto-
držiteľskej rady sa nachádza niekoľko viacstranových dokumentov vypracova-
ných cirkevnými právnikmi, ktorí existenciu azylového práva obhajovali.31 aj 
k týmto argumentom zostala Mária Terézia hluchá a definitívne tým ukončila 
všetku komunikáciu týkajúcu sa azylového konania v Uhorsku. 

communication between participantS of procedure 
 of right of aSylum

Summary

The church could offer protection to criminals or those accused of crime from 
persecution of secular judicial authorities by granting them the right of asylum. The 
person representing the sanctuary was forced to communicate with both, the sanctuary 
seekers and the persecutors. in Hungarian kingdom, during the 18th century, there are 
lots of archive files concerning the sanctuary seekers; therefore we should be able to  
 

29 MOL, CL, Acta religosa, ladula G, fasc. 36.
30 Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 − 1780, ed. Joseph Kropats-

chek, Wien, 1789, t. VII., s. 357-362.
31 MOL, CL, Acta religosa, ladula G, fasc. 36. Okrem právnych analýz, ktoré poukazujú na tra-

díciu a starobylosť azylového práva a jeho dôležitosť pri preukazovaní milosrdenstva, sa v spi-
soch nachádza aj niekoľko zoznamov uhorských cirkevných hodnostárov, ktorým sa potvrdzo-
valo odoslanie kráľovninho patentu ale zároveň aj formálna akceptácia tohto rozhodnutia.
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reconstruct the communication of all participants. But it is not as easy as it seems. There 
are letters of Charles Vi. and his daughter Maria Teresa, who asked for information on 
particular cases, even if they were not supposed to be part of asylum procedure. The only 
responsible, according to papal orders, should be the head of the church province, the 
archbishop of Esztergom. But the files of sanctuary seekers kept in his archive lack any 
kind of useful system, which does not help to determine how the communication went. 
There are also other high offices both imperial in Vienna and those of Hungarian kingdom, 
which kept track about sanctuary seekers. The Council of War was usually contacted, 
because a very large number of sanctuary seekers had been deserters committing other 
felonies. The other one, with quite impressive records about sanctuary seekers, is the 
Concilium Locumtenentiale. It seems that everybody, outside the process of granting 
the right of asylum, asked the council for information in particular cases. That is why 
the records of archive of Concilium Locumtenentiale help considerably in recreation of 
communication of all participants of procedure of right of asylum. 
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Zborník FiloZoFickej Fakulty univerZity komenského
ročník Xlviii       historica     bratislava 2014

inŠtitúcia Slobodníctva  
a Slobodnícke liStiny  

v praXi nitrianSkeho biSkupStva  
v 16. až 18. Storočí 

(Príspevok k nobilitácii poddaných)

Peter keresteš

Hoci primárnym cieľom tohto príspevku je problematika slobodníctva, sku-
točným podnetom na jeho napísanie je problematika erbových listín. Doposiaľ 
sme tento historický prameň a výnimočný archívny dokument nielen málo spoz-
návali, ale – ešte stále – aj málo využili.1 Niet pochýb o tom, že erbové listiny 
patria k najpríťažlivejším typom archívnych dokumentov (pokiaľ hovoríme naj-
mä o origináloch), nehovoriac o ich mnohorakej výpovednej hodnote (a to bez 
ohľadu na to, či ide o originál alebo odpis). Ukazuje sa, že do súčasnosti sa na 
Slovensku zachovala v origináloch asi 1/3 z nich, ostatok v overených alebo jed-
noduchých odpisoch. Napriek skutočnosti, že erbové listiny boli už dávnejšie 
stredobodom pozornosti bádateľov, ostáva ešte veľké množstvo otázok, spoje-
ných s touto problematikou, nepreskúmaných. Platí to aj o komplexnom pohľade 
na ich vývoj u nás (v širšom uhorskom kontexte).2

Erbové listiny boli minimálne od 16. storočia dôležitým prostriedkom ko-

1 Medzi najzaujímavejšie v tomto smere patrí novšia štúdia T. Szálkaia, ktorý sa inšpiratívnym 
spôsobom cez problematiku šľachtických investigácií pokúsil o zhodnotenie postavenia ar-
málesov v mentalite a vzdelaní biharskej šľachty v 18. storočí. SZÁLKAI, Tamás. Iratok és 
armalisták. Műveltség és mentalitás a bihari nemességigazolások dokumentumaiban. In Hajdú-
Bihari Levéltári Füzetek 1. Debrecen, 2010. 40 s.

2 Významnú pramennú bázu v tomto smere prinesie pripravovaný súpis slovacikálnych erbových 
listín na Slovensku organizovaný SGHS v Martine.
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munikácie medzi panovníkom a jeho poddanými.3 Odmeňovať svojich verných 
bolo jednou zo základných čŕt nobilitačnej politiky panovníkov habsburskej ríše. 
Erbovú listina treba preto ponímať ako výsledok dlhodobých procesov rodového 
vzostupu. Stala sa akýmsi bezprostredným dokladom komunikácie – styku pod-
daného s panovníkom a osobným ocenením jeho zásluh. Odmeňovať zaslúžilé 
osoby a ich „príkladné“ činy bolo panovníkovým právom i povinnosťou záro-
veň, čo vyplýva aj zo samotných areng mnohých erbových listín. Ich získanie 
zaväzovalo pokračovať „v službe vlasti“ nielen samotného adresáta takéhoto do-
kumentu, ale malo byť aj inšpiráciou pre ďalšie osoby a podnetom na ich ďalšiu 
„najponíženejšiu“ službu voči panovníkovi, jeho nástupcom i celej krajiny. Er-
bové listiny sa tak stávali súčasťou manifestácie panovníkovej priazne, štedrosti 
a uznania k svojim poddaným.4 Možno ich tak považovať za jeden z dôležitých 
stavebných pilierov fungovania habsburskej monarchie v novoveku. Stávali sa 
dôležitým medzičlánkom na zabezpečenie spoločenského vzostupu, na prienik 
do elitnej šľachtickej spoločnosti s cieľom získať výhody, ktoré poskytovala pri 
uplatnení v súdobom politickom, hospodárskom a spoločenskom živote. Z uve-
deného dôvodu je ich preto potrebné vnímať v novoveku aj ako dôležitý (a ne-
docenený) prostriedok komunikačných foriem dvoch svetov. Na lokálnej úrov-
ni mali podobný naznačený komunikačný rozmer aj v tejto štúdii analyzované 
slobodnícke listiny nitrianskych biskupov (prípadne aj iných zemepánov). Boli 
jednak výrazom komunikácie poddaného s jeho zemepánom (biskupom), sna-
žiacim sa týmto spôsobom osobne oceniť zásluhy svojich poddaných a jednak 
manifestáciou jeho štedrosti a priazne voči nim, tak ako to dokladajú aj arengy 
dodnes zachovaných slobodníckych listín viacerých nitrianskych biskupov.5

3 KREJČÍK, Tomáš. Nové poznatky o vývoji erbovních a nobilitačních listin. In Litterae 
armorum. Erbovní listiny Národního archivu v Praze. Ostrava : Ostravská univerzita a Archív 
hlavního města Prahy, 2011, s. 18-19.

4 KREJČÍK, ref. 3, s. 18.
5 Z areng početných slobodníckych listín vyberáme: „attentis denique et consideratis fidelium 

servitiorum suorum meritis, qua ipse nobis et ecclesiae nostra Nitriensis semper et ubique 
pro locorum et temporum diversitate debita cum amicis sui promptitudine exhibuit et impendit 
ac imposterum quoque exhibere et impendere esset paratus, gratuita nostra erga eum moti 
benevolentia, qua erga omnes alios etiam fideles et de nobis benemaritos servitores subditosque 
nostros afficimur“ (Slobodnícka listina biskupa Jána Telegdyho pre Michala Klemanoviča 
z Radošiny (18. 3. 1629) v Štátnom archíve v Nitre (ďalej len ŠANR), Správa majetkov 
Nitrianskeho biskupstva (ďalej len SMNB), f. 95, inv. č. 263, no. 276); „quam etiam attentis 
et consideratis eorundem fidelium servitiorum meritis pro occasionum diversitate exhibitorum 
ac im posterum quoque exhibendorum gratuita erga eosdem moti benevolentia“ (Slobodnícka 
listina biskupa Blažeja Jaklina pre poddaného Juraja Klemana z Radošiny (20. 6. 1693) 
v ŠANR, SMNB, f. 95, inv. č. 263, no. 279).
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Obdobie 16. a 17. storočia je v histórii armálesov – odhliadnuc od úpadku he-
raldickej tvorby v mnohých udelených erboch – dobou najmasovejšieho udeľo-
vania erbových listín. Hoci v ich naráciách sa už od druhej polovice 16. storočia 
začíname stretávať s opisom zásluh obdarovaného, alebo aspoň s informáciou 
o jeho povolaní či úradnej službe, v uhorských pomeroch ide stále o pomerne 
zriedkavý jav. Ak je tak uvedené, zväčša sa s tým stretávame najmä u adresátov 
nedomáceho (neuhorského) pôvodu a osôb v úradníckych službách, u ktorých 
bolo azda hlbšie vedomie, že ním dostávajú do rúk nielen nový právny stav, 
ale aj úradne overený životopis, prípadne dejiny svojich predkov, ktoré môžu 
využiť v ďalšom kariérnom raste. Pôvod dotyčnej osoby, ak prirodzene nešlo 
o potvrdenie staršieho šľachtictva, je vyjadrený v drvivej väčšine iba známou 
všeobecnou formulkou „e statu et conditione ignobili“. Dôvody vedúce k nobi-
litácii nám tak u jednotlivých adresátov unikajú, pričom pre historika je práve 
tento aspekt – motív udelenia erbovej listiny – pri skúmaní tohto prameňa azda 
jednou z najzaujímavejších a najdôležitejších otázok, na ktoré musí nájsť odpo-
veď. Vzhľadom na povahu stavu zachovania materiálu zo 16. a 17. storočia je to 
však často mimoriadne komplikovaná úloha. Nepomáhajú nám ani zachované 
žiadosti k udeleniu nobilitácií, ktoré sú často všeobecné, bez numerácie zásluh 
žiadateľa o povýšenie do šľachtického stavu. Umožňuje to predpokladať, že 
okrem samotnej písomnej žiadosti, ktorá slúžila najmä na spredmetnenie ná-
vrhu erbu žiadateľa a mala skôr formulárový charakter, zohrávalo pri „zrode“ 
armálesu novonobilitovanej osoby najmä ústne odporúčanie zemepána a žu-
pana ako predstaviteľa samosprávy (ich súhlas sa vyjadril už aj na samotnej 
žiadosti ich signovaním). Problematika žiadostí by si zaslúžila rozhodne väčšiu 
pozornosť.6 Zmena k lepšiemu nastáva až v 18. storočí, keď sa výpočet zásluh, 
resp. kariéra a zamestnanie obdarovaných, stáva pravidelnou súčasťou znenia 
erbových listín.

Najvypuklejší je tento problém u tej skupiny novonobilitovaných osôb, kto-
rí – ako sa aj všeobecne zdôrazňuje v naráciách a v žiadostiach erbových listín  
– pochádzali z poddanského stavu (e statu et conditione ignobili). Išlo o predsta-
viteľov meštianskeho stavu, predialistov, nešľachtických familiárov šľachtických 
rodov, nešľachtických predstaviteľov duchovenstva a napokon o poddaných  
 
 

6 Táto problematika pre uhorské pomery nie je vôbec rozpracovaná, vzhľadom aj na to, že do-
dnes sa zachovalo iba minimálne množstvo žiadostí o nobilitáciu, navyše ich sústredenie je 
v dôsledku ich rozptýlenosti v rozličných archívnych fondoch značne náročné. Inšpiratívnou 
v tomto smere je štúdia BRŇOVJÁK, Jiří – HRUBOŇ, Pavol. Erbovní návrh a erbovní censura 
v českých nobilitacích císaře Karla VI. (1712-1740). In Erbové listiny. Patents of arms. Zost. 
M. Šišmiš. Martin : SGHS, 2006, s. 152-161.
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– sedliakov. Vzhľadom na samotný počet nobilitácií ide vôbec o najmasovejšiu 
skupinu nobilitovaných osôb.7

V tomto príspevku zameriame pozornosť na nobilitácie poddaných sedliakov, 
ktoré najmä v priebehu 17. storočia napĺňali rady nobilitovaných osôb. Problém 
spôsobuje skutočnosť, že v erbovej listine, na rozdiel od predstaviteľov ducho-
venstva či napr. mešťana, sa nikdy nezdôrazňuje, že išlo pôvodom o poddané-
ho sedliaka. Nobilitácie poddaných boli problémové, pretože práve tu sa často 
dostávali, predovšetkým od začiatku 17. storočia, zásady nobilitačnej politiky 
do konfrontácie. Na príklade slobodníkov na majetkoch Nitrianskeho biskup-
stva ukážeme, že drvivá väčšina týchto novonobilitovaných poddaných z radov 
sedliakov v 16. a 17. storočí pochádzala, resp. musela pochádzať práve z radov 
slobodníkov usadených na majetkoch veľkých pozemkových vlastníkov, akými 
boli biskupstvá, Ostrihomské arcibiskupstvo, feudálne panstvá magnátskych ro-
dov a pod. V tejto súvislosti treba upozorniť, že zákonný článok č. 17 z roku 1622 
(§ 1) už výslovne zakázal vydávať erbové listiny poddaným v postavení sedlia-
kov (rusticis in domibus colonicalibus residentibus). Podľa zákonného článku 
30 z roku 1630 (§ 4) osoby poddanského pôvodu nemohli byť v žiadnom prípade 
nobilitované, iba v prípade, ak na to získali špeciálny súhlas od zemepána a záro-
veň stoličnej samosprávy, od ktorých museli mať odporúčanie k nobilitácii.8 Dô-
vodom vydania týchto zákonných článkov boli praktiky niektorých poddaných, 
ktorí sa snažili zabezpečiť si osobnú slobodu získaním erbovej listiny nie celkom 
kóšer cestou – útekom k inému zemepánovi, u ktorého si kladný súhlas pre no-
bilitáciu zabezpečili za finančnú protihodnotu. Takéto konanie – ako vyplýva 
zo sťažnosti Abovskej stolice z 8. júna 1626 – vyžadovalo, aby takto získaný 
armáles bol publikovaný (vyhlásený) v inej, než materskej stolici, kde by mohlo 
dôjsť k vzneseniu námietok voči takémuto predkladateľovi armálesu (najmä zo 
strany bývalých zemepánov, ktorí v ňom spoznali svojho utečeného poddaného). 
Takýmto konaním (doslova za tichej podpory inej skupiny zemepánov) sa dali 
do erbovej listiny doslova „prepašovať“ k hlavnému adresátovi „per eum“ aj 
také osoby, ktoré si to nezaslúžili žiadnymi zásluhami a odporúčanie získali od 

7 Základné štatistiky budú známe až po spracovaní súpisu slovacikálnych erbových listín. Zatiaľ 
ako príklad možno uviesť napr. Komárňanskú stolicu − pri previerke šľachtictva (investigácií) 
v tejto stolici v roku 1725 až 67 % tamojšej šľachty používalo šľachtictvo na základe armále-
su, ktorý jej členovia získali len za posledných 162 rokov (najstarší pochádzal z roku 1563). 
V Turnianskej stolici bol tento podiel ešte vyšší – až 75% armalistov (najstarší pochádzal z roku 
1567) a podobné čísla možno očakávať aj vo väčšine ostatných uhorských stolíc. Príklady uvá-
dza SZABÓ, István. Jobbágy megnemesítesse. In Turul, 1941, 1 − 2, s. 11-12.

8 KOLOSVÁRI, Sándor – ÓVÁRI, Kelemen. Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár 
1608-1657. Budapest : Franklin Társulat, 1900, s. 192-194, 296.
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iného zemepána, do ktorého jurisdikcie však nepatrili.9 Zákonný článok 54/1625 
(§ 3) armálesy takýchto „utečených“ a zemepánovi vrátených poddaných (repe-
titi coloni armales) vyhlásil za neplatné.10

Najschodnejšou cestou poddaného k nobilitácii bola tzv. prepúšťacia listina 
(manumissio, doslova „prepustenie na slobodu“), keď zemepán za pomerne vyso-
kú finančnú sumu (v 17. storočí išlo najčastejšie o 200 až 500 zlatých) oslobodil 
od poddanských dávok, robôt a iných povinností svojho poddaného a sľúbil mu 
– hoci to nebolo vždy pravidlom – aj vybavenie erbovej listiny. Poddaný si doslo-
va „kúpil“ slobodu a v lepšom prípade aj nobilitáciu. V niektorých prepúšťacích 
listinách bola stanovená podmienka, že ak zemepán nedokázal takýto armáles pre 
poddaného zabezpečiť, peniaze za prepustenie na slobodu mu musel vrátiť. Sú 
zaznamenané aj prípady, keď poddaný získal erbovú listinu už do 3 mesiacov od 
vydania manumisia.11 Ďalšou možnosťou pre poddaného bola majetková inskri-
bcia (inscriptio), keď zemepán inskriboval – upísal na rôzne časové obdobie – za 
istú finančnú hodnotu svojmu poddanému usadlosť, ktorú oslobodil od platenia 
domovej dane (cenzu) a robôt, pričom príjem z používania usadlosti patril in-
skripcionalistovi až do ukončenia termínu zálohu. Poddaní sedliaci, ktorí získali 
prepúšťaciu listinu alebo získali do držby slobodnú usadlosť, sa stali osobne slo-
bodnými – slobodníkmi (libertínmi). Až získaním tohto právneho postavenia sa 
im otvorili šance na získanie nobilitácie. Tento proces sa pokúsime analyzovať 
na príklade slobodníkov Nitrianskeho biskupstva, pričom našou ambíciou bude 
odpovedať aj na otázku, do akej úspešnej miery sa jeho slobodníkom podarilo 
zabezpečiť si armáles. Zároveň sa pokúsime identifikovať tie nobilitované (šľach-
tické) rody, ktoré vzišli práve z kategórie slobodníkov usadených na majetkoch 
Nitrianskeho biskupstva, čo pomáha osvetliť otázku sociálneho pôvodu istej sku-
piny novonobilitovaných rodov 16. a 17. storočia. Nitrianske biskupstvo je v tom-
to smere výnimočné – inštitúcia slobodníctva tvorila v tomto episkopáte dôležitý 
mechanizmus odmeňovania zásluh poddaných jednotlivými biskupmi a k danej 
problematike má výborne zachované písomnosti v tzv. hospodárskom archíve.12

 9 Ide vlastne o inštrukciu Abovskej župy z 8. júna 1626 pre svojho vyslanca Mikuláša Bátoriho, 
v ktorom ho poverila predložiť panovníkovi jej námietky voči nobilitáciám poddaných a inter-
venovať v prospech zrušenia dvoch podľa nej neplatných armálesov (v jednej sa nobilitovalo 
hromadne 13 a v druhej 11 bývalých poddaných), pričom išlo o „pochybných“ ľudí a utečených 
poddaných. Stolica ich kópie zaslala aj samotnému panovníkovi. Sťažnosť publikoval CSO-
MA, József. Jobbágynemesítések. In Turul, 1895, 4, s. 202-203.

10 KOLOSVÁRI – ÓVÁRI, ref. 8, s. 268.
11 CSAPODI, Csaba. Szabadosok (libertini) 1514–1848. In Századok, 1940, s. 405-426.
12 Istú paralelu možno vidieť napríklad v Olomouckom biskupstve na Morave. Pozri k tomu bliž-

šie ŠTĚPÁN, Jan. Nobilitace služebníků olomouckých biskupů v poslední třetine 16. století. In 
Nobilitace ve světle písemných pramenů. Zost. J. Brňovják a kol. Ostrava : Ostravská univerzita 
v Ostrave, 2009, s. 84-100.
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Nitrianske biskupstvo bolo jedným z najväčších, ak nie vôbec najväčším ze-
mepánom na území Nitrianskej stolice. Jeho pozemkové vlastníctvo, ako ho poz-
náme v novoveku, sa zaokrúhlilo v poslednej tretine 15. storočia, keď do jeho 
vlastníctva prešli majetky zaniknutého zoborského kláštora sv. Hypolita v Nitre. 
Podstatná časť jeho majetkov bola situovaná na území Nitrianskej stolice, os-
tatná časť v Trenčianskej stolici. Nitrianske biskupstvo nebolo iba významnou 
cirkevnou inštitúciou, ale aj vlastníkom rozsiahlych majetkov na území Nitrian-
skej a Trenčianskej stolice, na ktorých v 16. a 17. storočí už cieľavedome hospo-
dárilo. Zisky z nich sa používali na vykrytie jeho chodu, reprezentáciu biskupa 
a ostatných hodnostárov a financovanie stavebných aktivít na biskupských ma-
jetkoch (rezidencie, kostoly, fary a pod.). Podľa urbára majetkov Nitrianskeho 
biskupstva – Telegdiánskeho z roku 162613 – patrilo do jeho majetkovej domény 
na území oboch stolíc 44 vtedy samostatných sídel (vrátane mesta Nitry).14 Všet-
ky tieto biskupské majetky sa spravovali z 8 oficiolátov (panstiev). Ich sídlami 
boli Dolné Vestenice, Naštice, Kostolná pri Trenčíne, Krakovany, Radošina, Lu-
káčovce, Močenok a Dražovce. Správa týchto majetkov sa javí už v 16. a 17. 
storočí ako mimoriadne organizovaný majetkový komplex, riadený ústrednými 
hospodárskymi úradníkmi nitrianskeho biskupa (bol zároveň dedičným župa-
nom Nitrianskej stolice) z nitrianskeho hradu (prefekt, kastelán, provizor a úč-
tovník), ktorým podliehali jednotliví správcovia oficiolátov (na čele každého stál 
provizor alebo obilník).

Mimoriadnu sondu do ekonomiky biskupstva ako ekonomického podniku 
predstavujú novoobjavené účtovné súpisy majetkov Nitrianskeho biskupstva 
z rokov 1688, 1694, 1697 a 1699.15 Vyplýva z nich, že okrem príjmov z pod-
daných (rustikálu), ktorí museli odvádzať Nitrianskemu biskupstvu peňažné, 
naturálne a robotné povinnosti, malo už v 16. a 17. storočí veľký príjem aj z ma-
jerského hospodárenia vo vlastnej réžii (alodiálu), z prenájmu regálnych práv 
(mlyny, mäsiarske jatky, krčmy, pivovary, páleničiarske kotlíky, soľné právo)  
a z rôznych špecifických subjektov (z vybratých súdnych pokút, z poplatkov za 
richtársky úrad, z mýtnych a trhových poplatkov, z tehelní, za zber trstiny, z pre-
nájmu domov, z rozsiahlych vinohradov atď.). Najväčšie výdavky mal samotný 
biskupa (ročne okolo 3000 zlatých), a to najmä na nákup potravinových komodít 
(víno, obilie, chlieb a mäso), na platy biskupských úradníkov a zamestnancov 
(počnúc prefektom a končiac choralistom, hajdúchmi, zvonárom, koniarnikmi, 
stolníkmi a osobným pekárom), stavebné a údržbárske práce a úradnú agendu. 

13 Existoval ešte starší urbár majetkov Nitrianskeho biskupstva − urbár Františka Forgáča (biskup 
v rokoch 1596 − 1607).

14 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218.
15 ŠANR, Nitrianska župa I. (ďalej len NŽ. I.), Kongregačné spisy II., inv. č. 746, 859, 894, 952.
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V roku 1694 dosiahlo Nitrianske biskupstvo zo svojich majetkov (rustikálu  
a alodiálu) príjem vo výške 16 092 zlatých, no zároveň malo také isté výdavky. 
V roku 1697 bolo už hospodárenie v pozitívnejších číslach – kým príjem tvoril 
15898, výdavky predstavovali 9775 zlatých. Dá sa predpokladať, že na konci 
17. storočia hospodárilo Nitrianske biskupstvo priemerne so ziskom asi 3000 
zlatých ročne. Jeho súčasťou bol aj príjem za slobodnícke usadlosti. Napríklad v 
roku 1694 predstavoval jeho príjem od slobodníkov 232 zlatých, čo v hierarchii 
36 položiek (príjmov) biskupstva predstavovalo 5. miesto (po predaji vína so 
ziskom asi 7000 zlatých, piva, po domovej dani a predaji soli).16

Inštitúciu slobodníctva môžeme na majetkoch Nitrianskeho biskupstva detail-
ne sledovať od druhej polovice 16. storočia, pričom však možno predpokladať, že 
na jeho majetkoch existovala už v stredoveku. Podľa urbára z roku 1626 bolo na 
panstve 33 slobodníkov v 11 dedinách biskupstva. Najviac ich bolo sústredených 
na Močenockom panstve, najmä priamo v Močenku (10), ďalej v Jarku (4) a Hor-
nej Kráľovej (3). Z ostatných majetkov ich najviac bolo evidovaných v Radošine 
(5) a Dolných Vesteniciach (3). Jeden alebo dvaja boli v Nitrianskych Sučanoch, 
Račiciach, Dobrašove, Ostrove, Čápore a Nedede.17 Počet slobodníkov na bis-
kupských majetkoch stúpal a svoj vrchol dosiahol v polovici 17. storočia. Podľa 
súpisu príjmov z roku 1688 sídlili už na 24 majetkoch. Najviac ich bolo v Močen-
ku, Radošine, Dvorníkoch, Nitrianskych Sučanoch a Krakovanoch, v najvýznam-
nejších vidieckych sídlach biskupstva, z ktorých viaceré boli sídlami oficiolátov.18

Slobodníci sa na majetkoch Nitrianskeho biskupstva kreovali dvoma spôsob-
mi. V prvom prípade mohol biskup poddaného a ním užívanú usadlosť oslobodiť 
od platenia všetkých daní a poplatkov, služieb, robôt a vôbec všetkých poddan-
ských dávok (ab omni solutione censuum, nonarum, taxarum ordinariarum et 
extraordinariarum ac quarumlibet muneralium, ab omnibus item servitiis, labo-
ribus, oneribus et quibusvis rusticis gravaminibus), pričom toto udelené právo 
sa vzťahovalo aj na všetkých mužských dedičov obdarovaného poddaného (ip-
siusque haeredibus masculini videlicet sexus ex propriis lumbis suis progenitis)  
a povýšiť ho do stavu slobodníkov (vrátane jeho používanej usadlosti).19 Pred-
bežne najstaršie známe slobodníctvo pre poddaného, ktoré sa nám podarilo ob-
javiť, udelil za preukázané verné služby nitriansky biskup Štefan Podmanický 

16 ŠANR, NŽ I., Kongregačné spisy II., inv. č. 859.
17 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218. Ide o jednoduchý odpis listiny, nesprávne už v 19. storočí 

datovaný do roku 1627 a pripísaný Štefanovi (sic!, správne Petrovi) Pazmáňovi, ktorý však 
nikdy nitrianskym biskupom nebol.

18 ŠANR, NŽ. I., Kongregačné spisy II., inv. č. 746; ŠANR, NŽ. I. Nobilitaria. Súpisy šľachty 
1669 − 1693 (uvádzajú v jednotlivých lokalitách aj slobodníkov).

19 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218 (no. 279). Citované zo slobodníckej listiny biskupa Jána 
Telegdyho pre Michala Klemanoviča z Radošiny (18. 3. 1629).
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26. 5. 1527, a to pre svojho poddaného Václava Kutana z biskupského majetku 
Ostrov pri Piešťanoch.20 V druhom prípade mu mohol takúto (už existujúcu) 
slobodnú usadlosť biskup darovať. Bola udeľovaná dedične. Biskup ju mohol 
udeliť novému slobodníkovi iba vtedy, ak pôvodný slobodník alebo jeho dedičia 
zomreli bez potomkov.21 V tomto druhom prípade už mohol biskup udeliť takúto 
slobodnú usadlosť do dedičného používania aj nemajetnému šľachticovi arma-
listovi, čím vznikla špecifická (a trochu paradoxná) skupina „slobodníkov šľach-
ticov“ (libertini nobiles). Nitrianski biskupi túto druhú možnosť už do druhej 
polovice 16. storočia intenzívne využívali ako mechanizmus na odmeňovanie 
svojich familiárov a hospodárskych úradníkov (zväčša už šľachtického pôvodu). 
Predbežne najstaršie takéto donácie sú známe od biskupa Štefana Fejérkőviho 
(biskup v rokoch 1587 – 1596).22 Oboma spôsobmi sa slobodníci Nitrianske-
ho biskupstva stávali vlastne inskripcionalistami. Držiteľ slobodníckej usadlosti 
mohol takúto usadlosť predať alebo zálohovať, avšak vždy so súhlasom biskupa 
(consensus dominalis), čo sa muselo udiať písomne.23 Treba ešte zdôrazniť, že 
medzi (známymi) udelenými slobodníctvami nitrianskymi biskupmi v rokoch 
1527 – 1824 dominovali predovšetkým poddaní (asi 60 %).

Slobodnícke listiny a s tým spojené práva udeľovali nitrianski biskupi zväč-
ša na vlastnú žiadosť petenta.24 nutné však bolo zrejme aj konkrétne odporú-
čanie.25 Slobodníctvo nitrianski biskupi udeľovali nielen za „preukázané verné 
služby“ v prospech biskupstva a biskupa, ako sa to zdôrazňuje v slobodníckych 
listinách, ale najmä za vykonávanie vojenskej služby. Analyzované slobodnícke 
listiny a aj urbár majetkov Nitrianskeho biskupstva z roku 1626 naznačuje, že 
prvotnou úlohou slobodníkov bola za poskytnuté výhody a osobnú slobodu vo-
jenská služba (tempore necessitatis bene armati Domino Illustrissimo servire vel 

20 ŠANR, SMNB, f. 98, inv. č. 266, no. 45.
21 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218 (no. 282). Porovnaj slobodnícku listinu biskupa Imricha 

Esterháziho pre Gregora Tóta z Nededu, ktorú dostal po vymretí slobodníka Gregora Naďa (10. 
4. 1747).

22 ŠANR, SMNB, f. 95, inv. č. 263 (no. 310). V roku 1591 udelil biskup Štefan Fejérkővi takúto 
slobodnícku usadlosť v Lukáčovciach za „verné služby“ svojmu tajomníkovi, šľachticovi 
Martinovi Ivanócimu, ktorý slúžil biskupstvu nepretržite od 12 rokov a preukazoval verné 
služby už jeho predchodcovi Zachariášovi Mošócimu.

23 ŠANR, SMNB, f. 96a, inv.č. 266a; SMNB, C 122, inv. č. 261 (no. 197)
24 ŠANR, SMNB, f. 95, inv. č. 263 (no. 279): „ad humilem supplicationem providi... singulare-

mque aliorum petitionem pro parte eiusdem factam“. Slobodnícka listina Jána Telegdyho pre 
Michala Klemanoviča (18. 3. 1629). Podobné formulácie sa opakujú aj v iných slobodníckych 
listinách.

25 Porovnaj text arengy slobodníckej listiny pre Jána, Jozefa a Juraja Laurovcov (15. 5. 1692). 
ŠANR, SMNB, f. 95, inv. č. 263 (no. 278): „že my k odporúčaniam niektorých, tak však ako aj 
po zvážení verných služieb“.
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singuli unum equitum dare) s koňom. V prípade potreby (vojenského ohrozenia) 
museli pri vyhlásení všeobecnej alebo čiastkovej insurekcie osobne nastúpiť do 
biskupovho vojska s koňom, alebo takéhoto koňa odovzdať.26 Klauzula o tejto 
vojenskej povinnosti sa stala dôležitou súčasťou znenia všetkých slobodníckych 
listín nitrianskych biskupov až do prvej polovice 19. storočia. V prípade slobod-
níkov nešlo o radových vojakov (pešiakov), ale o jazdcov. Táto vojenská služba 
sa podľa znenia slobodníckych listín vzťahovala aj na všetkých mužských potom-
kov (dedičov) slobodníka (eiusque masculini sexus haeredes). Slobodníci tvorili 
základ jazdeckého vojska Nitrianskeho biskupa, s ktorým vstupoval v časoch in-
surekcie do stoličného vojska. Väzbu vojenskej služby na slobodníctvo dokladá aj 
jedna z (predbežne) najstarších zachovaných slobodníckych listín z roku 1544.27 

Slobodníci vykonávali pre svojho zemepána okrem vojenskej služby aj iné 
typy služieb. Napríklad biskupský slobodník v Istebníku odovzdával pred rokom 
1688 Nitrianskemu biskupstvu v rámci slobodníctva jednu libru šafranu. Ďalšou 
službou boli doručovateľské (poštové) služby, ako sa to už výslovne spomína 
v 18. storočí. Tým, že slobodník získal oslobodenie od platenia daní, poplatkov 
a robôt, získal ekonomické výhody najmä v tom, že všetok úžitok z jeho usad-
losti patril iba jemu a nemusel sa s ním deliť, resp. ho odovzdávať zemepánovi. 
Jeho jedinou povinnosťou v tomto smere bolo len ročne platiť 16 zlatých za celú 
usadlosť (v rámci stolice odvádzali ešte tzv. slobodnícku taxu). Tí, ktorí používa-
li iba polovicu usadlosti, platili o polovicu menej. Táto suma sa nezmenila počas 
celého 17. storočia, ba ani v prvej polovici 18. storočia (podľa urbára 1736). Tre-
ba tiež zdôrazniť, že slobodníctvo, aj keď bolo udeľované dedične, sa neviazalo 
na rod, ale na konkrétnu osobu, resp. osoby a jeho potomkov. Preto v rámci jed-
ného rodu mohli slobodnícke listiny dostať aj iní jeho členovia (takáto situácia 
nastala u Klemanovcov a Laurovcov z Radošiny).28 Slobodnícka listina mohla 
byť takisto udelená členom jedného rodu aj viackrát.29

26 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 152, 188, 195.
27 Týka sa udelenia slobodníckeho práva kláštorom v Hronskom Beňadiku pre poddaného Pavla 

Kováča zo Slepčian v Tekovskej stolici. Kláštor ho po zvážení jeho verných služieb oslobodil 
od všetkých poplatkov vzťahujúcich sa na jeho poddanskú usadlosť a služobných povinností. 
Za tieto výhody od neho požadoval insurgovať v čase vojny s jedným koňom, byť k dispozícii 
kláštoru počas ohrozenia a vykonávať strážnu službu (ac portam dicti eiusdem monasterii dum 
opus erit, pro custodia aptis armis adire). SNA Bratislava, Filmotéka, Autentický protokol 
Hodnoverného miesta pri Konvente v Hronskom Beňadiku, Prot. D, 1551 − 1574, s. 225-226.

28 V rode Klemanovcov z Radošiny získal slobodníctvo najskôr Michal Kleman (Klemanovič) 
v roku 1629 od biskupa Telegdyho a potom Juraj Kleman v roku 1693 od biskupa Blažeja 
Jaklina. V rode Laurovcov z Radošiny získal slobodníctvo Juraj Lauro 9. 9. 1691 od biskupa  
B. Jaklina a Ján, Jozef a Juraj Laurovci 15. 5. 1692 od toho istého biskupa.

29 ŠANR, SMNB, C 122, inv. č. 261: „iam a praedecessoribus quoque nostris libertati et exempti“ 
v slobodníckej listine pre Juraja Bániho z 28. 6. 1691.



98

Slobodnícke listiny, ako už bolo naznačené, udeľovali nitrianski biskupi 
za zásluhy. V arengách nimi vydaných slobodníckych listín zo 17. storočia sa 
konkretizácia týchto zásluhy neuvádza, postavená je len do všeobecnej roviny. 
Keďže ich prvotnou povinnosťou za udelenie slobodníctva bolo poskytovanie 
vojenskej služby s koňom, dá sa predpokladať, že práve vojenské zásluhy tých-
to poddaných mohli byť jedným z hlavných dôvodov, pre ktorý sa uchádzali 
o udelenie slobodníctva. Takýto druh zásluh, konkrétne v Tököliovskom povs-
taní a v bojoch proti Turkom, sa uvádza najmä v slobodníckej listine vydanej 
biskupom Blažejom Jaklinom v roku 1691 (23. 7.) pre poddaného Jána Baloga 
z Močenka30 a pre Jána, Jozefa a Juraja Laurovcov z Radošiny v roku 1692 
(15. 5.).31 Formulácia v slobodníckej listine z roku 1691 (9. 9.) pre poddané-
ho Štefana Kalmára z Nededu „fidelis nostri strenui“ dáva tiež tušiť, že aj on 
získal slobodníctvo za vojenské zásluhy.32 Ďalšou kategóriou „odmenených“ 
tvorili familiári a hospodárski služobníci biskupa, ktorí mohli už pochádzať aj  
z bezmajetného šľachtického stavu (armalistov). K nim patril aj armalista Juraj 
Jankovič, ktorý získal slobodníctvo v Radošine od biskupa Blažeja Jaklina 15. 
8. 1691 a ktorý bol, ako naznačuje arenga jemu vydanej slobodníckej listiny, 
biskupským úradníkom (officialis).33 V tejto súvislosti treba upozorniť najmä 
na aktivity nitrianskeho biskupa Blažeja Jaklina, ktorý patril k najneúnavnejším 
vydavateľom slobodníckych listín spomedzi nitrianskych biskupov v druhej po-
lovici 17. storočia. Podarilo sa nám zozbierať vyše 20 slobodníckych listín, ktoré 
vydal najmä v rokoch 1691 – 1693. Pozoruhodná je jeho aktivita v rozmedzí 
júna a septembra 1691, keď podpísal až 12 slobodníckych listín, z toho až 10 pre 
poddaných z Močenka (Jóža, Naď, Balog, Tót, Guláš, Mesároš, Kováč, Báni, 
Močonoky inak Tót), čo zrejme súvisí s ich vojenskými zásluhami proti Turkom 
a v Tököliovskom povstaní.34

Práve získaná osobná sloboda, poskytované vojenské služby a najmä zábez-
peka odporúčania vplyvného zemepána (nitrianskeho biskupa, ktorý bol aj zá-
roveň hlavným županom) dávali slobodníkom na majetkoch Nitrianskeho bis-

30 ŠANR, SMNB, C 122, inv. č. 261 (no. 99): „oppidorum nostrorum Mochonok praeteritis Tö-
köliano Turcicis temporibus in summo periculi statu constitutum, tam a rebelium, quam etiam 
Turcarum rabie singulari sua dexteritate et industria conservasse perhiberetur“. 

31 ŠANR, SMNB, f. 95, inv. č. 263 (no. 278): „tum in servitiis nostris, tum etiam aliis diversis 
occassionibus tempore etiam generalium insurectionum penes praedecessores nostros, ac fide-
litatem sua Maiestatis sacrassima contra naturalem totius Christianitatis hostem constanter et 
alacriter exhibuerunt“.

32 ŠANR, SMNB, C 122, inv. č. 261. Takáto formulka sa objavuje aj u viacerých jeho rovesníkov 
z Močenka, ktorí získali slobodníctvo v septembri 1691 od biskupa B. Jaklina.

33 ŠANR, SMNB, C 123, inv. č. 262 (no. 43).
34 Vojenské zásluhy v bojoch proti Turkom sa z nich konkrétne uvádzajú len v slobodníckej listine 

pre Jána Baloga z Močenku z roku 1691.
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kupstva výborné podmienky pre získanie nobilitácie.35 Výhodou bolo pre nich 
najmä to, že nitriansky biskup bol zároveň aj županom v jednom, čím sa proces 
získavania odporúčania k nobilitácii od dvoch subjektov (zemepána a stoličnej 
samosprávy) pre nich stával do istej miery jednoduchším. Navyše viacerí zastá-
vali aj funkciu uhorského kancelára, čo mohlo celú cestu slobodníckych rodín 
za armálesom ešte viac uľahčiť (Štefan Fejerkővy, František Forgáč, Valentín 
Lépeš, Štefan Bošňák, Juraj Selepčéni, Tomáš Pálfi, Ján Gubašóci, Peter Korom-
pai, Blažej Jaklin).36 Treba zároveň predpokladať, že nobilitácia týchto poddan-
ských rodov bola vyjadrením dlhodobejšieho procesu rodového postupu, t. j. že 
ju obyčajne dostali tie rody, v ktorých sa slobodníctvo držalo a dedilo dlhšie po 
viacero generácií. V slobodníckom stave sa mohla vyvíjať už aj jedna, dve či tri 
generácie predkov nobilitovaného slobodníka. Predbežne najstaršiu nobilitáciu 
slobodníckeho rodu sa nám podarilo identifikovať v roku 1590,37 keď do šľach-
tického stavu bol povýšený (agilis) Martin Mesároš z Močenka. Ten v postavení 
slobodníka žil v Močenku ešte aj v roku 1626. Spolu s ním získal nobilitáciu Šte-
fan Végi, o ktorom možno tiež predpokladať, že patril k tamojším slobodníkom. 
Jedna z prvých identifikovaných nobilitácií biskupovho slobodníka sa dotýka aj 
Martina Dubnicaia, nešľachtického účtovníka Nitrianskeho biskupstva, ktorý sa 
stal slobodníkom vďaka biskupovi Štefanovi Fejérkővimu. Svoju slobodnícku 
listinu si dal odpísať v roku 1592.38 Je zaujímavé, že sa v nej nehovorí (okrem 
oslobodenia jeho domu v Hornom meste) o povýšení medzi slobodníkov, ale 
predialistov, čím však bola zdôraznená pre obdarovaného vojenská služba s ko-
ňom. Vzápätí po získaní slobodníctva udelil 18. marca 1593 Rudolf II. Martinovi 
Dubnicaiovi inak Repkovi a jeho širšiemu príbuzenstvu erbovú listinu.39

Ak vychádzame z urbáru biskupských majetkov z roku 1626, zistíme, že z 33 
slobodníkov v 11 dedinách biskupstva už 5 mali armáles (u týchto však treba 
predpokladať, že vyšli práve zo slobodníckeho prostredia) a 10 ho získali v na-
sledujúcom období pätnástich rokov (1626 – 1640). Išlo o slobodnícke rody 
Kalina (1609) a Ražný (1636) z Nitrianskych Sučian, Holeš inak Škultéty (1636) 

35 Petentom pre udelenie nobilitácie bol nepochybne vždy sám biskup, ako to vyplýva z odpisu 
žiadosti k udeleniu šľachtictva pre slobodnícku listinu rodu Haluzovcov (pozri heslo), ktorí ho 
v roku 1712 aj získali. Petentom bol v ich prípade nitriansky biskup Ladislav Erdődy. Erbovú 
listinu publikoval RÁBIK, Vladimír. Erbová listina šľachtického rodu Haluz. In Genealogicko 
– heraldický hlas, 2007, roč. 17, č. 1, s. 42-51.

36 EMBER, Gyöző. Az újkori magyar közigazgatás története. Budapest, 1946, s. 113.
37 ŠANR, NŽ. I. Nobilitaria, Odpisy armálesov (ďalej len OA), inv. č. 200.
38 SNA Bratislava, Filmotéka, Autentický protokol Nitrianskej kapituly, num. 38, 1590 – 1593, 

pag. 704.
39 KERESTEŠ, Peter. Lexikón erbov šľachty na Slovensku IV. Nitrianska stolica. Bratislava : Haj-

ko a Hajková, 2010, s. 64-65.
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z Hradišťa, Matejička z Radošiny (1623), Mesároš (1590), Bereck (1618), Šóky 
inak Gašpar (1625), Erdéli (1625) a Báni (dátum nobilitácie neznámy, nieke-
dy medzi rokmi 1627 až 1691) z Močenka, Akáč (1632), Haško (1633), Jóža 
(1633) a Dúc (1632) z Hornej Kráľovej, Üregi inak Moróc (1629) z Jarku a Iléš 
z Čápora (1633). Vyplýva z toho, že odhadom až 50 % zo všetkých slobodníkov 
Nitrianskeho biskupstva získalo do polovice 17. storočia nobilitu. Je to pozoru-
hodné číslo. Najviac nobilitácií slobodníkov Nitrianskeho biskupstva prebehlo 
predovšetkým za biskupa Jána Telegdyho (1619 – 1644), pričom nobilitu získa-
vali najmä slobodníci z Močenka a Radošiny, najvýznamnejších biskupských 
majetkov. Slobodníci na ostatných panstvách biskupstva (Krakovany, Skačany, 
Naštice a Kostolná pri Trenčíne) neboli až takí úspešní. Možno to súvisí s vo-
jenskou službou viazanou na slobodníctvo a skutočnosťou, že práve Močenok 
a Radošina boli priamo vo vojenskom pásme ohrozovanom Turkami. Je pozo-
ruhodné, že v druhej polovici 17. storočia sa získanie nobility pre slobodníkov 
obmedzilo. Nobilitu sa podarilo na základe našej identifikácie získať iba rodom 
Granec (1662), Vicián (1687), Lauro inak Radošinský z Radošiny (1666) a Bako 
z Dvorníkov (1692).

Existovali, prirodzene, aj slobodnícke rody, ktorým sa napriek niekoľkým ge-
neráciám v postavení slobodníka Nitrianskeho biskupstva nepodarilo nobilitáciu 
získať. Možno uviesť Klemanovcov (Klemanovič) z Radošiny. Ich predkovia 
získali slobodníctvo už v roku 1629 od biskupa Jána Telegdyho.40 Hoci sú evi-
dovaní ako slobodníci v Radošine ešte v roku 1787,41 šľachtictvo sa im nikdy 
nepodarilo získať. Podobne je to aj v prípade Mockovcov z Radošiny (slobod-
níctvo získali od biskupa Blažeja Jaklina v roku 1693).42 Rovnako neúspešní boli 
napríklad slobodníci Slivkovci a Sabóovci z Dolných Vesteníc, ktorí slobodníc-
tvo používali celé 17. a 18. storočie. Podobne sa to nepodarilo ani Kutanovcom 
z Ostrova, ktorí držali libertínstvo už od roku 1526. Takýchto „neúspešných“ 
slobodníckych rodov však bolo viac. V druhej polovici 17. storočia a najmä v 18. 
storočí bola pre slobodníkov šanca získať nobilitu už oveľa menšia ako v pre-
došlom období.

Mimoriadne zaujímavé je zistenie, že viacerí slobodníci aj po získaní nobility 
zostávali naďalej v právnom postavení slobodníkov na biskupských majetkoch. 
Išlo o nobilitované rody Kalina (1609), Holeš (1636) a Ražný (1636) z Nitrian-
skych Sučian, Matejička inak Radošinský (1623), Granec (1662) a Lauro (1666) 
inak Radošinský z Radošiny, Bereck (1618), Mesároš (1590), Erdéli (1625)  
z Močenka, Üregi inak Moróc z Jarku (1629), Moróc z Nededu (1629) alebo Akáč  

40 ŠANR, SMNB, f. 95, inv. č. 263 (no. 279).
41 ŠANR, SMNB, C 123, inv. č. 262 (no. 1).
42 ŠANR, SMNB, f. 95, inv. č. 263 (no. 276).



101

(1632), Dúc (1632), Jóža (1633) a Haško (1633) z Hornej Kráľovej. U viace-
rých sa táto kontinuita dá sledovať dokonca v niekoľkých po sebe nasledujúcich 
generáciách. Rody Kalina a Ražný si držali slobodníctvo v Nitrianskych Suča-
noch ešte aj v 18. storočí, hoci už storočie používali aj šľachtictvo na základe 
armálesu, podobne ako rody Matejička inak Radošinai (1623) a Lauro (1666), 
ktorí ako slobodníci žili v Radošine ešte v roku 1787. Slobodníctvo bolo pre nich 
ekonomicky istejšie ako len držba armálesu. Keďže ten nezaručoval pre jeho 
držiteľa ani len najskromnejšie pozemkové vlastníctvo, inštitúcia slobodníctva 
lákala najmä od 16. ale najmä od prvej štvrtiny 17. storočia aj iné bezmajet-
né armalistické rody. Za poskytovanie občasnej vojenskej služby boli armalisti 
ochotní „klesnúť“ do pozície slobodníka, a to z dôvodu, že so slobodníctvom sa 
spájalo dedičné držanie slobodnej usadlosti. Vždy to bola lepšia možnosť ako 
upadnúť až na úroveň poddaných a želiarov. Je to prípad aj chudobného arma-
listického rodu Jankovič, nobilitovaného už v roku 1646. Príslušník rodu, Juraj 
Jankovič, drobný úradník na radošinskom panstve, získal slobodníctvo a slobod-
nú usadlosť v Radošine od biskupa Blažeja Jaklina dňa 15. augusta 1691. Slo-
bodníctvo si jeho potomkovia udržali po celé 18. storočie, hoci im šľachtictvo 
bolo na základe dokumentov riadne uznávané Nitrianskou stolicou.43 Ďalším 
takýmto armalistickým rodom bol rod Kalmárovcov z Nededu, nobilitovaný  
5. apríla 1613 Michalom Kalmárom (spolu s rodmi Jóža, Fazekaš, Naď a Mesár).44 
Slobodníctvo udelil Štefanovi Kalmárovi na poddanskú usadlosť v Nedede  
6. mája 1666 nitriansky biskup Juraj Selepčéni a v roku 1691 ho potvrdil aj bis-
kup Blažej Jaklin.45

Nasledujúce 18. storočie prináša v inštitúcii slobodníctva na majetkoch Nit-
rianskeho biskupstva ďalšie zmeny. Kým v roku 1688 boli slobodnícke usad-
losti rozmiestnené v 24, v roku 1736 už iba v 15 sídlach biskupstva. Hoci došlo 
k redukcii počtu slobodníckych usadlostí, počet slobodníkov paradoxne narástol 
dvojnásobne – z 33 evidovaných v urbári z roku 1626 až na 78 v urbári z roku 
1736. Tento jav spôsobilo rozdrobenie pôvodne celých a polovičných slobodníc-
kych usadlostí na menšie. Takmer polovica slobodníkov hospodárila už len na 
štvrtinovej usadlosti. K tradičným sídlam s najväčšou koncentráciou slobodníkov 
naďalej patril v 18. storočí Močenok (17), najdôležitejší biskupský majetok, Nit-
rianske Sučany (11), Dvorníky (8), Krakovany (6), Radošina (5), Horná Kráľová 
(5), Dolné Vestenice (5). Priradili sa k nim Skalka nad Váhom (8) a Drietoma (4)  
 

43 ŠANR, SMNB, C 123, inv. č. 262 (no. 43).
44 ŠANR, ŽN. I., Nobilitaria, Kalmár, no. 241. Podľa publikačnej poznámky armálesu sa usadil 

jeho rod na území Nitrianskej stolice v roku 1634. Pôvodne išlo zrejme o predialistov Ostri-
homského arcibiskupa.

45 ŠANR, SMNB, f. 264a, inv. č. 96a (no. 40, 46).
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v Trenčianskej stolici. Služobné postavenie slobodníkov Nitrianskeho biskup-
stva sa nezmenilo – ich hlavnou povinnosťou v slobodníckom postavení bola 
naďalej v 18. storočí vojenská služba – v čase ohrozenia insurgovať s koňom do 
bandéria Nitrianskeho biskupa. Táto vojenská povinnosť sa spomína ešte v slo-
bodníckych listinách udelených nitrianskym biskupom Jozefom Kluchom v ro-
koch 1814 a 1824.46 Keď v roku 1824 dostal za svoje zásluhy slobodníctvo pod-
daný (providus) Gabriel Sabó z Nededu, osobitne sa v jeho slobodníckej listine 
uviedlo, okrem toho, že bol dlhoročným kostolníkom a richtárom, v prvom rade 
jeho insurgencia a vojenské zásluhy v napoleonskej vojne v roku 1809 (in bello 
galico).47 Niektorí slobodníci v 18. storočí vykonávali pre biskupstvo aj iné, než 
vojenské služby, ktoré v mierovom 18. storočí už neboli také veľmi potrebné  
– poverilo ich napríklad poštovými a doručovateľskými službami. Osobitne 
sa tieto povinnosti spomínajú v biskupskom urbári z roku 1736 pre libertínov 
v Jarku a Radošine.48 Niektorí boli poverení aj správcovskými úlohami.49 Šká-
la „obdarovaných“ slobodníctvom za preukázané „verné služby“ rástla.50 Z ne-
šľachtického prostredia sa okrem hospodárskych úradníkov (inšpektor, provizor 
a dvorský) na biskupských majetkoch spomínajú medzi nimi napríklad dedinskí 
richtári, kostolníci, dedinskí notári, farár, biskupov kuchár či mäsiar.51

V 18. storočí došlo tiež k potvrdzovaniu slobodníckych privilégií.52 Potvrde-
nie slobodníctva sa uskutočňovalo na vlastnú žiadosť slobodníkov nostrifikač-
nou poznámkou na pôvodnú slobodnícku listinu udelenú ich predkovi, obyčajne 
na dorzálnu stranu takejto slobodníckej listiny. Pod jednotlivé overenia sa pri-
tlačovali pečate biskupov. V niektorých formulkách sa ešte pripomenuli stručne 
práva a povinnosti slobodníkov.

46 ŠANR, SMNB, f. 95, inv. č. 263 (no. 291, 295): „eiusque masculini sexus haeredes, emergente 
regni necessitate in expeditionibus generalibus vel etiam particularibus cum aliis libertinis 
nostris Negyediensibus nostra Nitriensi eques insurgere teneatur“. Slobodnícke listiny pre Jána 
Sabóa z Nededu (3. 11. 1814) a Michala Krajčoviča z Radošiny (22. 6. 1824).

47 ŠANR, SMNB, f. 95, inv. č. 263 (no. 287).
48 ŠANR, SMNB, C 85, inv. č. 219, s. 122, 172: „servitur cum equo portando litteras“; „litteras 

dominales disportare tenentur“.
49 ŠANR, SMNB, C 85, inv. č. 219, s. 75. Slobodník Imrich Dvornikai v Dvorníkoch na Hornej 

Nitre bol poverený starostlivosťou o biskupské lesy na panstve Skačany.
50 Porovnaj napríklad slobodnícku listinu biskupa Františka Xavéra Fuchsa pre Františka Andraš-

koviča, provizora v Krakovanoch, na slobodnícku usadlosť v Ostrove (7. 4. 1800). ŠANR, 
SMNB, f. 895, inv. č. 263 (no. 301).

51 Porovnaj prehľad udelených slobodníctiev v prílohe štúdie, kde sú pri príslušných slobodní-
koch aj citácie archívnych signatúr ich slobodníckych listín.

52 Napríklad Matejičkovci z Radošiny tak v prípade svojej slobodníckej listiny z roku 1623, vyda-
nej biskupom Jánom Telegdym, urobili za biskupa Ladislava Erdődyho (1710), Imricha Esterhá-
ziho (1748) a Jána Gustíniho (1764). Podobne si dali overiť slobodníctvo aj iné slobodnícke rody.
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Výraznú časť slobodníkov tvorili v 18. storočí už spomenutí „slobodníci 
šľachtici“ (libertini nobiles), čo bol výsledok nielen nobilitácií poddanských 
slobodníckych rodov v priebehu 17. storočia, ale aj toho, že o slobodníctvo sa 
naďalej uchádzali aj ďalšie armalistické šľachtické rody.53 Šľachtici boli aj me-
dzi tými obdarovanými, ktorí získali slobodníctvo od biskupov za svoje verné 
zásluhy voči biskupstvu a biskupovi. Najčastejšie išlo o hospodárskych úrad-
níkov (prefekti, provizori), tajomníkov biskupov, ale spomína sa medzi nimi aj 
biskupov kuchár, ktorý sa príkladne staral o biskupa počas nočných hodín. Z 34 
známych udelených slobodníctiev nitrianskymi biskupmi v 18. a začiatkom 19. 
storočia (1726 až 1824) bolo už šľachticmi 11 osôb (32 %). Vyplýva z toho, že 
nové slobodníctvo bolo naďalej udeľované predovšetkým nešľachticom z radov 
biskupských poddaných.

V prípade šľachtického rodu mohlo viesť slobodníctvo aj k doslova „rustika-
lizácii“ šľachtického rodu. Príkladom je šľachtic František Sőlőši, pochádzajúci 
pôvodom zo stredovekého šľachtického rodu Sőlőšiovcov z Dolného Vinodo-
lu, ktorý získal potvrdenie slobodníctva na jeho polovičnú poddanskú usadlosť 
v mestečku Močenok od biskupa Imricha Esterháziho v roku 1743, potom čo sa 
mu predošlá listina na slobodníctvo, ktoré používal už 50 rokov, stratila.54 Jeho 
jedinou povinnosťou, ako sa to zdôrazňuje aj v samotnej slobodníckej listine, 
bolo v prípade potreby spolu s inými slobodníkmi Nitrianskeho biskupstva in-
surgovať do vojska. Jeho potomkovia, ktorí pretrvali v Močenku až do súčasnos-
ti, sa „prechodom“ na slobodníctvo rustikalizovali a dokonca neskôr klesli až na 
úroveň poddaných.

Podobným, no trochu iným príkladom, boli členovia šľachtickej rodiny Kva-
šaiovcov z Kvašovej Lehoty v Trenčianskej stolici. U nich bolo udelenie slo-
bodníctva paradoxne spoločenským vzostupom, a to potom, ako sa príslušník 
rodu Ján Kvašai usadil v Jarku pri Nitre na sedliackom grunte. Sedliakmi zostali 
jarockí Kvašaiovci (medzitým sa spríbuznili aj s miestnymi poddanskými rod-
mi) až do roku 1741, keď nitriansky biskup Imrich Esterházi za preukázané, no 
bližšie nešpecifikované verné služby, udelil Jánovmu synovi Štefanovi Kvašai-
ovi slobodníctvo a jeho poddanskú usadlosť v Jarku vo veľkosti jednej štvrtiny 
oslobodil od platby všetkých poplatkov a daní, od poddanskej roboty a odvá-
dzania naturálnych dávok. Jedinou jeho povinnosťou, podobne ako všetkých  
 

53 Napríklad v Radošine z 10 slobodníkov boli v roku 1787 až 6 členovia šľachtických rodov, 
pričom 2 pochádzali z nobilitovných slobodníckych rodov pôvodom z Radošiny (Matejička 
inak Radošinai a Lauro). ŠANR, SMNB, C 123, inv. č. 262 (no. 1).

54 ŠANR, SMNB, f. 98. inv. č. 266 (no. 30). Jeho sociálny status je aj priamo v slobodníckej 
listine určený ako „nobilis“. K Sölöšiovcom bližšie KERESTEŠ, ref. 39, s. 219-220.
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ostatných „slobodníkov šľachticov“ bola vojenská služba s koňom.55 Uvedené 
slobody mali platiť aj pre Štefanových mužských dedičov (synov Jána, Žigmun-
da a Františka). Kvašaiovci ako slobodníci žili na týchto jarockých majetkoch až 
do prvej polovice 19. storočia. Práve vďaka slobodníctvu sa im podarilo v druhej 
polovici 18. storočia opätovne nostrifikovať aj vlastné šľachtictvo.

Obdobie 18. storočia prinieslo už výrazné obmedzenie nobilitácií slobodníc-
kych rodov žijúcich na majetkoch Nitrianskeho biskupstva. Viedenský dvor za-
čal uprednostňovať úplne iné dôvody na nobilitáciu, navyše vplyv nitrianskych 
biskupov na Viedeň sa v priebehu 18. storočia – oproti stavu zo 16. a 17. storočia 
– minimalizoval. Hoci nitriansky biskup Blažej Jaklin udelil v rokoch 1691 až 
1693 vyše dve desiatky slobodníctiev (azda najviac zo všetkých nitrianskych 
biskupov) a ich udeľovanie bolo početné aj jeho nasledovníkmi v priebehu ce-
lého 18. storočia (najmä biskupom Imrichom Esterházim), skoro ani jednému 
zo slobodníckych rodov, vzišlých z poddanského prostredia, sa nepodarilo zís-
kať nobilitáciu. Podarilo sa nám identifikovať iba jeden jediný slobodnícky rod, 
ktorý ju získal – rod Jána a Martina Haluzovcov z Nitrianskych Sučian, nobili-
tovaných 21. augusta 1712. Petentom pre udelenie šľachtictva preň bol nitrian-
sky biskup Ladislav Adam Erdődy.56 Je to zároveň jediná erbová listina v rámci 
slobodníckych rodov Nitrianskeho biskupstva, v ktorej sa pôvod obdarovaných 
uvádza v podobe „e statu et conditione libertinali“.

Záverom možno urobiť sondu do heraldiky nobilitovaných slobodníckych 
rodov. Problém v tomto smere robí skutočnosť, že z celej plejády nobilitovaných 
slobodníckych rodov poznáme texty znenia ich erbových listín iba u časti z nich 
(u ďalších sú známe len ich publikácie armálesov v kongregačných protokoloch). 
Znenia erbových listín sú známe v prípade rodov Mesároš (1590), Dubnicai inak 
Repka (1593), Kalina (1609), Bereck (1618), Matejička inak Radošinai (1623), 
Erdéli (1625), Iléš (1633), Ražný (1636), Lauro inak Radošinai (1666), Vician 
(1687) a Bako (1692).57 Vzhľadom na to, že veľká časť slobodníkov poddanské-
ho pôvodu dostala slobodnícke výsady za vojenskú službu, dalo by sa predpokla-
dať, že hlavným erbovým symbolom týchto nobilitovaných slobodníkov bude 
vojenský motív. Analýza ich erbových listín však nedáva v tomto smere takú 
jednoznačnú odpoveď. V erboch vyššie uvedených rodov sa stretávame s celou 
škálou rôznorodých symbolov – jednorožec (Mesároš), medveď (Dubnicai inak 
Repka), pegas (Ražný), pelikán (Iléš), lev (Kalina, Erdéli), dva levy držiace špa-

55 ŠANR, NŽ. I. Nobilitaria, Šľachtické spisy, Kvassay, fasc. VI, no. 398.
56 Ako slobodníci žili na majetkoch biskupstva (v Nitrianskych Sučanoch) ešte v roku 1736. K er-

bovej listine Haluzovcov RÁBiK, ref. 35, s. 42-51.
57 ŠANR, NŽ. I. Nobilitaria. Odpisy armálesov, inv. č. 10 (Bako), 21 (Bereck), 53 (Erdéli), 119 

(Kalina), 182 (Lauro inak Radošinai), 200 (Mesároš), 252 (Ražný), 337 (Vicián); NŽ. I. Nobi-
litaria, Šľachtické spisy, no. 340 (Iléš).
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nielsky kríž (Bako), muž štverajúci sa na skalu (Matejička inak Radošinai) alebo 
mladík medzi dvoma skalami (Vician). Výsostne vojenskú symboliku možno 
nájsť len v erbe Bereckovcov z Močenka (ľudské rameno s mečom, vojak v kle-
note štítu), Laurovcov z Radošiny (rytier s mečom na koni) a čiastočne u Dubni-
caiovcov inak Repkovcov (v klenote medveď držiaci meč s napichnutou hlavou 
Turka).

V uvedenom príspevku sme sa pokúsili urobiť sondu do inštitúcie slobodníc-
tva na majetkoch Nitrianskeho biskupstva, jedného z najväčších zemepánov na 
území Nitrianskej stolice (a juhozápadného Slovenska). Inštitúcia slobodnícka 
na majetkoch Nitrianskeho biskupstva sa minimálne od 16. storočia javí ako 
dôležitý mechanizmus tamojších biskupov na odmeňovanie svojich verných, 
a to či už z radov poddaných alebo šľachticov. Slobodníctvo sa udeľovalo ad 
personam dedične a dôvodom na jeho udelenie boli vojenské zásluhy, prípadne 
úradná služba. Udelenie slobodníctva sa viazalo, bez ohľadu na to, či išlo o pod-
daného alebo šľachtica, na poskytovanie vojenskej služby s koňom a v prípade 
potreby na insurekciu do bandéria biskupa. Časť slobodníkov vykonávala pre 
nitrianskeho biskupa aj poštové a doručovateľské služby. Kým v 16. a 17. sto-
ročí sa o slobodníctvo uchádzali najmä poddanské rody, z ktorých viaceré si ce-
zeň zabezpečili nobilitáciu, od polovice 17. storočia sa o slobodníctvo z ekono-
mických dôvodov uchádzali čoraz častejšie aj chudobné armalistické rody, čím 
dochádzalo k vzniku tzv. šľachtických slobodníkov (libertini nobiles). Dospeli 
sme k poznatku, že od záveru 16. storočia do prvej polovice 17. storočia mohlo 
byť nobilitovaných približne 50 % zo všetkých slobodníkov Nitrianskeho bis-
kupstva, pričom k najväčšiemu počtu nobilitácií slobodníkov dochádzalo počas 
episkopátu Jána Telegdyho. Veľká časť nobilitovaných slobodníkov aj napriek 
udelenému šľachtictvu naďalej zostala v právnom postavení slobodníkov na bis-
kupských majetkoch, mnohí až do 19. storočia. Podiel nobilitovaných slobod-
níkov sa však v druhej polovici 17. storočia výrazne znížil a v 18. storočí úplne 
minimalizoval. Posledná nobilitácia je známa z roku 1712, keď do šľachtického 
stavu boli na odporúčanie nitrianskeho biskupa Ladislava Adama Erdődyho po-
výšení slobodníci Haluzovci z Nitrianskych Sučian.
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Príloha 1

nobilitované rody zo Slobodníkov 
nitrianSkeho biSkupStva 

(predbežný Stav)

Akáč

Pôvodne slobodnícky rod z Hornej Kráľovej. Jeho prvým známym členom je 
Štefan Akáč, ktorý sa ako slobodník uvádza v biskupskom urbári v roku 1626.58 
Slobodníctvo držal so svojím príbuzným Jánom Dúcom (→ Dúc). Nobilitácia 
5. októbra 1632 Ferdinandom II., ktorý do šľachtického stavu povýšil Štefana 
Akáča, jeho synov Michala, Štefana, Pavla a Petra a ich príbuzného Jána Dúca. 
Armáles bol publikovaný v Nitrianskej stolici v roku 1634, čo je aj zároveň je-
diná zmienka o šľachtictve rodu.59 V rokoch 1640 – 1641 sa v Hornej Kráľovej 
spomínajú ako armalisti a slobodníci Peter, Štefan a Pavol Akáčovci a naposledy 
v roku 1677 Peter Akáč.60 Rod asi vymrel koncom 17. storočia. Jeho erb nie je 
známy.

Bako

Bakovci boli pôvodne rozvetveným poddanským rodom na biskupskom ma-
jetku Dvorníky pri Novákoch. Biskupský urbár v tejto obci v roku 1626 evido-
val Martina Baka so synmi Michalom a Štefanom.61 Rod získal slobodníctvo až 
v závere 17. storočia, slobodnícka listina však nie je známa. Do šľachtického 
stavu povýšil Leopold I. dňa 12. októbra 1692 Štefana Baka, jeho manželku 
Dorotu Klemanovú, ich deti Štefana ml., Katarínu, Annu a Zuzanu, Štefanovho 
brata Michala Baka, jeho manželku Annu Bránikovú a ich deti Jána a Františ-
ka. Listina bola publikovaná roku 1695 v Nitrianskej stolici.62 Biskupský urbár 
z roku 1736 dokladá, že Bakovci zostali žiť v Dvorníkoch aj naďalej v postave-
ní slobodníkov. Ako slobodníci tam boli evidovaní Štefan Bako ml., František 
Bako st., František Bako ml., Martin Bako a Štefan Bako st., každý hospodária-
ci na 1/4 slobodníckej usadlosti. V roku 1754/1755 členovia rodu investigovali 

58 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 185.
59 ŠANR, NŽ. I. KP-2, s. 734.
60 ŠANR, NŽ. I. Nob. Súpisy šľachty 1640, 1641, 1677.
61 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 63.
62 ŠANR, NŽ. I. Nob. OA-40.
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v Nitrianskej stolici aj svoje šľachtictvo, pričom investigačnej komisii predložili 
aj originál erbovej listiny. Súpis šľachty z roku 1802 evidoval v Dvorníkoch Va-
lentína Baka so synom Františkom. Bakovci sa venovali hospodáreniu na svo-
jich majetkoch, významnejší členovia nie sú medzi nimi doložení. Erb rodu je 
známy z odpisu erbovej listiny. Tvorí ho v modrom poli zo zelenej pažite vyras-
tajúca veža, za ktorou stoja dva proti sebe hľadiace zlaté levy držiace v labách 
zlatý španielsky kríž. Klenotom je kráľovská koruna, spod ktorej vyrastajú zlato  
– červené a zlato – modré prikrývadlá.63

Bereck

Bereckovci bolo rozvetveným poddanským rodom v Močenku. Slobodníctvo 
získali už na konci 16. alebo začiatku 17. storočia, ich slobodnícka listina však 
nie je známa. Do šľachtického stavu boli dňa 27. marca 1618 povýšení Matejom 
II. Benedikt Bereck, jeho manželka Anastázia a deti Peter a Pavol.64 Erbová lis-
tina Bereckovcov bola publikovaná v stolici až v roku 1630.65 Ako slobodníci sú 
v Močenku ešte v roku 1626 evidovaní Štefan a Urban Bereckovci, v postavení 
sedliakov Benedikt a Štefan Bereckovci.66 V roku 1641 sa v Močenku spomí-
nali medzi armalistami Benedikt, Štefan a Valentín, v roku 1669 Pavol a v roku 
1677 Imrich Bereckovci.67 V závere 17. storočia sa rod presťahoval do Ivanky 
pri Nitre, kde sa usadil Vavrinec Bereck. V tejto obci postúpili do kategórie ku-
rialistov. Potomkovia Vavrinca žili v Ivanke pri Nitre aj v čase celokrajinského 
sčítania uhorskej šľachty v rokoch 1754/1755 i posledného sčítania nitrianskej 
šľachty v roku 1847. Vymreli v ženskej línii na začiatku 20. storočia. Členovia 
tejto vetvy Bereckovcov sa uplatnili najmä v nižších stoličných funkciách a ako 
drobní statkári. Do iných uhorských stolíc sa Bereckovci nerozšírili. Z nobili-
tovaných slobodníkov dosiahli v spektre drobnej šľachty azda najvyššie spolo-
čenské postavenie. Erb rodu je známy z odpisu erbovej listiny (1618).68 Tvorí ho  
v červenom štíte na pažiti položené doprava obrátené ľudské rameno držiace dýku 
(krátky meč). Klenotom erbu je červenoodetý holohlavý muž s mečom v pravej 
ruke. Prikrývadlá sú strieborno-červené z oboch strán. Zo zachovaných pečatí 
členov rodu z priebehu 19. storočia vyplýva, že rod si neskôr erb modifikoval  
 

63 ŠANR, NŽ. I. Nob. OA-40.
64 ŠANR, NŽ. I. Nob. OA-21.
65 ŠANR, NŽ. I. KP-2, s. 622.
66 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 178-180.
67 ŠANR, NŽ. I. Nob. Súpisy šľachty 1641, 1669, 1677.
68 ŠANR, NŽ. I. Nob. OA-21.
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– do jeho štítu sa dostáva muž z klenotu, štítové znamenie sa zas opačne dostáva 
do klenotu.69

Dubnicai pozri Repka

Dúc

Pôvodne slobodnícky rod z Hornej Kráľovej. Ján Dúc sa uvádza ako poddaný 
už v urbári Nitrianskeho biskupstva v roku 1626.70 O slobodnícku usadlosť sa delil 
s príbuzným Štefanom Akáčom, s ktorým bol zároveň spoločne povýšený aj do 
šľachtického stavu Ferdinandom II. dňa 5. októbra 1632. Nobilitácia bola vyhlá-
sená v Nitrianskej stolici v roku 1634.71 Rod napriek získaniu šľachtictva zostal 
pri slobodníctve. V roku 1641 – 1677 sa uvádza v Hornej Kráľovej slobodník a ar-
malista Ján Dúc, v rokoch 1693 – 1698 Benedikt Dúc. Benediktovi Dúcovi udelil 
slobodníctvo nitriansky biskup Blažej Jaklin 10. augusta 1691 na jeho usadlosť 
v Hornej Kráľovej, pravdepodobne za vojenské zásluhy (strenuus).72 Rod Dúcov-
cov bol rozvetvený a mal aj poddanské línie, a preto súvislosť Benedikta a Jána 
z armálesu ozrejmí až podrobný genealogický výskum. Ešte v roku 1736 sa ako 
slobodník uvádza v Hornej Kráľovej slobodník Ján Dúc, ako aj iní členovia toh-
to rozvetveného rodu v postavení poddaných. Nobilitovaná časť rodu pravdepo-
dobne ešte v závere 17. storočia vymrela, prípadne upadla na úroveň poddaných. 
Počas investigácií v rokoch 1725, 1731 a 1754/1755 už žiadny člen rodu neinves-
tigoval šľachtictvo na území Nitrianskej stolice. Erb z armálesu nie je známy.

Erdéli

Pôvodne slobodnícky rod z Močenka. V urbári biskupského panstva z roku 
1626 je tam ako slobodník uvedený Ondrej Erdéli, ktorý hospodáril na celej 
usadlosti.73 Ondrejovi a jeho bratovi Jánovi udelil šľachtictvo Ferdinand II. dňa 
3. novembra 1625.74 V roku 1626 bola ich erbová listina vyhlásená v Nitrianskej 
stolici.75 Potomkovia Ondreja sa v druhej polovici 17. storočia vysťahovali na 
Záhorie, kde je v roku 1690 doložený František (Gbely) a Ján (Šaštín – Strá-

69 Pečať Imricha Berecka z Ivanky pri Nitre, prísažného Nitrianskej stolice (1842). ŠANR, NŽ. I. 
Nob. Alföldy, no. 1.

70 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 185.
71 ŠANR, NŽ. I. KP-2, s. 734.
72 ŠANR, SMNB, C 122, inv. č. 261, no. 387.
73 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 180.
74 ŠANR, NŽ. I. Nob. OA-53.
75 ŠANR, NŽ. I. KP-2, s. 475.
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že). Pri investigácii šľachtictva v roku 1731 Juraj, František a Ondrej Erdéliovci 
predložili komisii aj originál armálesu a doložili, že sú vnukmi Jána z armá-
lesu.76 Erb rodu je známy z originálu a odpisu erbovej listiny (1625).77 Tvorí 
ho v modrom štíte na zelenom trojvrší doprava obrátený grif držiaci hviezdu. 
Klenotom je z koruny od pol pása vyrastajúci polovičný lev, ktorý napína luk so 
šípom. Prikrývadlá sú modro – zlaté a červeno – strieborné.

Gašpar pozri Šóky

Granec

Zakladateľom rodu je Juraj Granec, ktorý publikoval erbovú listinu v roku 
1662 v Nitrianskej stolici.78 Predpokladáme, že pôvodne bol slobodníkom v Ra-
došine, kde je v tomto právnom postavení doložený už v rokoch 1669 až 1684.79 
Neskôr sa s členmi tohto šľachtického rodu nestretávame, predpokladáme, že 
rod vymrel. Jeho erb nie je známy.

Haško

V urbári Nitrianskeho biskupstva je v roku 1626 evidovaný ako slobodník 
v Hornej Kráľovej Valentín Haško, ktorý neskôr získal aj nobilitáciu.80 Do šľach-
tického stavu bol povýšený Valentín Haško, jeho manželka Judita Jóžová, ich 
syn Havel a Valentínovi súrodenci Ján a Alžbeta v roku 1633 alebo krátko pred 
týmto rokom. Jediným dokladom o ich nobilitácii je len publikačná poznámka 
v kongregačnom protokole Nitrianskej stolice, znenie ich armálesu sa nezacho-
valo.81 Valentín Haško sa spomína v Hornej Kráľovej ešte v roku 1640, neskôr sa 
tam neeviduje. Rod pravdepodobne vymrel v druhej polovici 17. storočia. Jeho 
erb nie je známy.

Holeš

Holešovci boli pôvodne poddanským rodom z biskupského majetku Dvorní-
ky. V biskupskom urbári z roku 1626 je v tejto obci v postavení sedliaka uvedený 

76 ŠANR, NŽ. I. Nob. Erdélyi, no. 213.
77 Originál je dnes v súkromných rukách. Informácie o ňom poskytla Mgr. Mária Turayová. Odpis 

erbovej listiny v ŠANR, NŽ. I. Nob. OA-53.
78 ŠANR, NŽ. I. KP-3, s. 528.
79 ŠANR, NŽ. I. Súpisy šľachty, šk. 1 (1669, 1677, 1684).
80 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 185.
81 ŠANR, NŽ. I. KP-2, s. 713.



110

Juraj Holeš.82 Hoci slobodnícka listina tohto rodu nie je známa, predpokladáme, 
že Juraj s príbuzenstvom získali krátko na to slobodníctvo v Hradišti. Erbovú 
listinu získali Holešovci v roku 1636 alebo krátko pred týmto rokom, keď ju dali 
publikovať v Nitrianskej stolici. Adresátmi listiny boli Štefan Holeš inak Škul-
téty, nitriansky archidiakon, jeho bratia Juraj a Michal Holešovci, Ján a Ignác 
Vesteniceiovci a príbuzní Michal a Martin Sučáni inak Baka.83 Holešovci aj po 
získaní armálesu naďalej zostali slobodníkmi Nitrianskeho biskupstva, o Ves-
teniciovcoch a Sučániovcov nie sú správy (Súčániovci boli podľa biskupského 
urbára z roku 1626 pôvodne poddanými z Hradišťa). Usadení boli v Hradišti, 
kde sa v rokoch 1669 – 1677 spomínajú Juraj a Ján Holešovci, v roku 1693 
Juraj, vdova Štefana, Ján a Michal Holešovci.84 Najvýznamnejším členom rodu 
bol už jeden zo samotných spoluadresátov armálesu, Štefan Holeš inak Škultéty, 
farár v Dolných Vesteniciach (1637), nitriansky kanonik (1647). Žil ešte v roku 
1655.85 Rod Holešovcov pravdepodobne vymrel v závere 17. storočia, v nasle-
dujúcom období sa už v Hradišti, ani okolitých obciach nespomína. Keďže počas 
18. storočia nedošlo u Holešovcov ani k investigácii ich šľachtictva na území 
Nitrianskej stolice, ďalšie informácie o pôsobení rodu nie sú známe. Erb rodu 
nie je známy.

Haluz

Pôvodne široko rozvetvený poddanský rod z Nitrianskych Sučian. V roku 
1626 sa tam v biskupskom urbári v postavení poddaných sedliakov uvádzajú 
Michal Haluz so synmi Martinom a Ondrejom, Adam Haluz so synom Jánom 
a Ján Haluz so synom Michalom, Martinom a Jurajom.86 Slobodníctvo získali 
ich potomkovia až na prelome 17. a 18. storočia, slobodnícka listina nie je však 
známa. Do šľachtického stavu povýšil dňa 21. augusta 1712 uhorský kráľ Karol 
III. Martina Haluza, jeho manželku Ruženu a deti Juraja, Františka, Martina, 
Štefana, Imricha, Marianu a Helenu, a to na odporúčanie nitrianskeho bisku-
pa Ladislava Erdődyho. Publikácia armálesu sa realizovala 9. novembra 1712 
v nitrianskej stolici.87 Predbežne ide o najmladší nobilitovaný slobodnícky rod  
z majetkov Nitrianskeho biskupstva. Ján a Martin Haluzovci sú ako slobodníci  
 

82 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 66.
83 ŠANR, NŽ. I. KP-2 (1607 − 1640), s. 795.
84 ŠANR, NŽ. I. Nob. Súpisy šľachty 1669, 1677, 1693.
85 VAGNER, József. Adalékok a Nyitrai székes káptalan történetéhez. Nyitra 1896, s. 230.
86 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 32.
87 Erbovú listinu, ktorá sa dnes nachádza v súkromných rukách, publikoval RÁBIK, ref. 35,  

s. 42-51.
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doložení v Nitrianskych Sučanoch aj v biskupskom urbári v roku 1736. V po-
lovici 18. storočia žili príslušníci rodu okrem Nitrianskych Sučian aj v Sobo-
tišti, Preseľanoch a Novákoch.88 V týchto sídlach ich zachytila aj investigácia 
1754/1755, pričom príslušníci rodu predložili komisii aj originál armálesu. Ha-
luzovci ako jedni z mála nobilitovaných slobodníckych rodov sa zaradili medzi 
nitriansku šľachtu. Posledné sčítanie nitrianskej šľachty z roku 1847 evidovalo 
Jozefa, Pavla a Jána Haluzovcov v Čáčove na Záhorí. Erb rodu publikoval Rábik 
(2007) z originálu erbovej listiny. Je ním modrý štít s obtočeným vavrínovým 
vencom v podobe kruhu so zeleným vŕškom, v ktorom stojí biely pelikán kŕ-
miaci svojou krvou tri mláďatá. Klenotom je drak s dohora vyvrátenou papuľou 
a roztiahnutými krídlami, ktorý v pravej labe roztláča červené ovocie. Prikrývad-
lá sú strieborno – červené a zlato – modré.

iléš

Štefan Iléš je v postavení slobodníka Nitrianskeho biskupstva v obci Čápor 
doložený v urbári Nitrianskeho biskupstva z roku 1626, pre ktoré zabezpečoval, 
ako iní slobodníci, vojenskú službu s koňom.89 Do šľachtického stavu povýšil 
Štefana Iléša, jeho manželku Zuzanu Pincéšovú a synov Štefana, Vavrinca a Ur-
bana uhorský kráľ Ferdinand II. dňa 5. októbra 1633.90 Armáles bol v nasledujú-
com roku publikovaný v Nitrianskej stolici. Podľa celokrajinského sčítania uhor-
skej šľachty v rokoch 1754/1755 žili potomkovia rodu v Cabaji a vo Výčapkách 
v okrese nitra.91 Potomkovia rodu žili v Cabaji aj neskôr – v roku 1802 sa tam 
spomína Jozef Iléš so synmi Adamom a Štefanom a Ján so synom Ondrejom. Ilé-
šovci žili v Cabaji aj v čase posledného sčítania nitrianskej šľachty v roku 1847. 
Živili sa roľníctvom, významnejších členov sme medzi nimi nezaznamenali. Erb 
rodu poznáme z odpisu erbovej listiny (1633). Je ním v modrom štíte na zelenej 
pažiti doprava hľadiaci pelikán, kŕmiaci svojou krvou tri mláďatá. Klenotom je 
pelikán zo štítu. Prikrývadlá sú zlato – červené a strieborno – modré.

Jankovič

Jankovičovci pochádzali pôvodne z Radošiny. Ako poddanský rod sú dolo-
žení už v urbári Nitrianskeho biskupstva z roku 1626, v ktorom je evidovaný 

88 ŠANR, NŽ. I. Nob. Haluz, no. 133.
89 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 193.
90 Odpis erbovej listiny v ŠANR, NŽ. I. Nob. Illés, no. 340.
91 ŠANR, NŽ. I. Nob. Illés, no. 340.
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poddaný Tomáš Jankovič so synmi Ondrejom, Jurajom a Jánom.92 Pôvodná slo-
bodnícka listina pre Jankovičovcov sa nezachovala. Do šľachtického stavu boli 
povýšení súrodenci Ján a Juraj Jankovičovci uhorským kráľom Ferdinandom III. 
dňa 28. septembra 1646 za bližšie nešpecifikované zásluhy. Erbová listina bola 
publikovaná v nasledujúcom roku v Nitrianskej stolici. Nové slobodníctvo zís-
kali Jankovičovci vďaka Jurajovi Jankovičovi, nižšiemu úradníkovi (officialis) 
v Radošine, na usadlosť v Radošine dňa 15. augusta 1691 od nitrianskeho bis-
kupa Blažeja Jaklina.93 V Radošine žili potomkovia rodu počas celého 18. a 19. 
storočia v postavení slobodníkov. Pri investigácii šľachtictva v roku 1754/1755 
predložili aj originál armálesu. V roku 1802 boli v Radošine evidovaní Jozef, 
Juraj, Michal a Jakub Jankovičovci. Venovali sa hospodáreniu na svojich majet-
koch, významnejší členovia nie sú medzi nimi doložení. Erb poznáme z odpisu 
erbovej listiny (1646). Je ním v modrom štíte na zelenej pažiti stojaci červeno-
odetý rytier v žltých čižmách držiaci meč s nastoknutou hlavou Turka. Klenotom 
je rytier zo štítu. Prikrývadlá sú modro – zlaté a červeno – strieborné.

Kalina

Kalinovci boli pôvodne poddanským rodom z Nitrianskych Sučian. Rod zís-
kal erbovú listinu už 10. októbra 1609 od uhorského kráľa Mateja II., ktorý do 
šľachtického stavu povýšil Mikuláša Kalinu.94 Erbová listina bola vyhlásená 
v roku 1609 v Nitrianskej stolici. Hoci rod získal armáles, v Nitrianskych Suča-
noch žil naďalej v postavení sedliakov. Biskupský urbár z roku 1626 ako sedliaka 
eviduje v obci Valentína Kalinu so synmi Valentínom, Františkom a Lazarom.95 
Slobodníctvo získali až v polovici 17. storočia, slobodnícka listina však nie je 
známa. Ako slobodníci sú v rokoch 1669 – 1677 evidovaní v Nitrianskych Suča-
noch Lazar a Valentín Kalinovci. Kalinovci si slobodníctvo udržali počas celého 
18. storočia. Počas investigácie v rokoch 1754/1755 sa im podarilo preukázať 
aj svoje šľachtictvo.96 Kalinovci už v 18. storočí patrili medzi široko rozvetvené 
rody. Živili sa hospodárením na svojich majetkoch, spríbuznení boli s poddan-
skými rodmi. Súpis šľachty Nitrianskej stolice z roku 1802 eviduje v Nitrian-
skych Sučanoch už 13 dospelých členov rodu Kalina (Kalinai) s rodinami. Rod 
prežil do súčasnosti. Jeho erb je známy z odpisu erbovej listiny (1609). Je ním  
 

92 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 146.
93 ŠANR, SMNB, C 123, inv. č. 262, no. 43.
94 ŠANR, NŽ. I. Nob. OA-252.
95 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 32.
96 ŠANR, NŽ. I. Nob. 388.
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v červenom štíte na zelenom vŕšku stojaci lev držiaci v predných labách meč (?). 
Klenotom je lev zo štítu. Prikrývadlá sú zlato – červené z oboch strán.97

Lauro inak Radošinai

Išlo o slobodnícky rod, ktorý aj podľa priezviska pochádzal z Radošiny. Slo-
bodníctvo získal asi v polovici 17. storočia. Prvá slobodnícka listina pre rod nie 
je známa. V Radošine sa spomína prvýkrát v roku 1669 Ondrej Lauro. Do šľach-
tického stavu bol povýšený uhorským kráľom Leopoldom I. dňa 10. februára 
1666 spomenutý Ondrej Lauro inak Radošinai, jeho brat Juraj s manželkou Ur-
šuľou a ich dcérou Dorotou a Tomáš Lauro. Publikácia erbovej listiny sa usku-
točnila v roku 1666 v Nitrianskej stolici. Ďalšie slobodnícke listiny boli vydané 
pre Laurovcov nitrianskym biskupom Blažejom Jaklinom – 15. mája 1692 pre 
Jána, Jozefa a Juraja Laurovcov a 9. septembra 1692 pre Juraja Laurovcov.98 
Potomkovia rodu žili v Radošine v postavení slobodníkov počas celého 17. a 18. 
storočia, ako slobodníci sú tam vedení ešte v roku 1787. Niektorí členovia rodu 
vynikli v stoličných službách. Rod sa rozšíril aj do Baraňajskej a Bratislavskej 
stolice. V roku 1802 sa v Radošine spomína František, Vavrinec, Tomáš a vdo-
va Jána. Erb rodu je známy z odpisu erbovej listiny (1666). Je ním v modrom 
štíte na zelenej pažiti doprava cválajúci kôň, na ktorom sedí zelenoodetý vojak 
s mečom v pravej ruke. Klenotom je obrnené rameno držiace meč. Prikrývadlá 
sú modro – zlaté a červeno – strieborné.99 Identický erb sme našli aj na pečati 
Gašpara Laura, slúžneho Nitrianskej stolice, ktorú odtlačil v roku 1786 v Moj-
mírovciach.100 Na pečati Štefana Laura z roku 1731 je na meči v štíte i klenote aj 
nastoknutá hlava Turka.101

Matejička inak Radošinai

Pôvodne slobodnícky rod v Radošine. Ako slobodníci sú tam evidovaní 
v roku 1626 Jakub Matejička s bratmi Jakubom, Matejom a Štefanom.102 Erbovú 
listinu získal pre rod 2. júna 1623 od Ferdinanda II. Michal Matejička inak Ra-
došinai, jeho brat Štefan a synovia Jakub a Michal. Armáles bol 26. septembra 
1623 publikovaný v Nitrianskej stolici. Slobodníctvo a slobodnú usadlosť v Ra-

97 ŠANR, NŽ. I. Nob. OA-252.
98 ŠANR, SMNB, f. 95, inv. č. 263, no. 277; SMNB, C 123, inv. č. 262, no. 26.
99 ŠANR, NŽ. I. Nob. OA-182.
100 ŠANR, Rodový archív Huňady z Mojmíroviec, fasc. XX, no. 2438.
101 ŠANR, Kongregačné spisy II. (fond v rekonštrukcii).
102 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 145.
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došine udelil Michalovi Matejičkovi dňa 17. septembra 1623 nitriansky biskup 
Ján Telegdy, čo však možno považovať iba za potvrdenie ich slobodníckeho 
stavu, v ktorom existovali Matejičkovci už pred získaním armálesu.103 Matejič-
kovci slobodníctvo neopustili ani v 18. storočí. Medzi biskupskými slobodníkmi 
sú evidovaní ešte aj v roku 1787. Michal a Matej Matejička boli však v roku 
1790 obvinení zo spáchania viacerých násilných zločinov (zbili a poranili viace-
ro osôb) a o slobodníctvo prišli.104 Posledné sčítanie nitrianskej šľachty v roku 
1847 evidovalo Jána Matejičku v Nitrianskej Blatnici, Pavla, Ondreja, Štefana, 
Štefana ml. a Jána ml. v Horných Behynciach a Jána v Orešanoch. Rod zväčša 
hospodáril na svojich majetkoch, významnejší členovia nie sú medzi nimi za-
znamenaní. Rod prežil do súčasnosti. V druhej polovici 18. storočia sa Adam 
Matejička vysťahoval do obce Pereg v Peštianskej stolici.105 V 19. storočí sa rod 
rozšíril aj do Šomoďskej stolice. Tamojší členovia rodu si v roku 1884 zmenili 
priezvisko na Mátéfy. Erb rodu je známy. Je ním modrý štít, v ktorom zo zele-
nej pažite vyrastá v jeho pravej časti skala, spoza ktorej vystupuje žlto odeté, 
mečom ozbrojené a doprava obrátené ľudské rameno. Na skalu z pravej strany 
lezie červeno odetý muž v žltých čižmách, ktorý sa ľavou rukou naťahuje sa na 
vrchol skaly, pravou k žltému ramenu. Klenotom je žeriav držiaci v pravej nohe 
kamienok. Prikrývadlá sú červeno – strieborné a čierno – zlaté.

Mesároš

Mesárošovci boli rozvetvenou poddanskou rodinou z Močenka, ktorej členo-
via získali už v druhej polovici 16. storočia slobodníctvo. Do šľachtického stavu 
povýšil členov rodu Rudolf I. dňa 22. januára 1590. Ich erbová listina bola pub-
likovaná v roku 1591 v Nitrianskej stolici.106 Adresátmi armálesu boli Valentín 
Mesároš, jeho brat Benedikt Mesároš so synom Martinom a Štefan Végi. Nap-
riek získaniu nobility členovia rodu zostali pri slobodníctve aj v nasledujúcich 
rokoch. Ako slobodníci sú uvedení v Močenku v biskupskom urbári z roku 1626 
slobodníci Martin Mesároš a Martin Mesároš ml. a v Hornej Kráľovej príbuzný 
Benedikt Mesároš.107 Potomkovia rodu žili v Močenku aj v nasledujúcich ro-
koch. V rokoch 1640 – 1641 sa tu spomína Michal, v rokoch 1677 Štefan, Ján 
a Peter a v roku 1697 Štefan Mesárošovci. Slobodníctvo v Močenku opätovne  
 

103 ŠANR, SMNB, C 123, inv. č. 262, no. 2.
104 ŠANR, NŽ. I. Nob. Matejicska alias Radosnay, no. 535.
105 ŠANR, NŽ. I. Nob. Matejicska alias Radosnay, no. 535.
106 ŠANR, NŽ. I. Nob. OA-200.
107 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 178-180, 185.
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udelil Štefanovi Mesárošovi nitriansky biskup Blažej Jaklin 14. septembra 1691 
za vojenské zásluhy (strenuus).108 Potomkovia rodu pretrvali až do 18. storočia. 
Posledná správa o rode je z roku 1731, keď 80 – ročný Michal Naď dosvedčil, 
že Ján Mesároš z Močenka bol synom Pavla a vnukom Jána st. Mesároša.109 
Mladšie správy o nich nie sú známe. Erb rodu je známy z odpisu erbovej listiny 
(1590). Je ním v modrom štíte na zelenej pažiti stojaci celý jednorožec, ktorý je 
aj klenotom erbu. Prikrývadlá sú strieborno – modré a červeno – zlaté.

Moróc pozri Üregi 

radošinai pozri Lauro

radošinai pozri Matejička

Ražný

Ražní boli rozvetvenou poddanskou rodinou z Nitrianskych Sučian – urbár 
z roku 1626 tam spomína Jána, Mikuláša, Juraja a Michala Ražných. Slobodní-
kom z nich bol Mikuláš Ražný, ktorý mal synom Štefana a Michala.110 Do šľach-
tického stavu bol povýšený Štefan Ražný so synmi Michalom a Štefanom uhors-
kým kráľom Ferdinandom II. dňa 9. mája 1636. Publikácia ich erbovej listiny 
sa uskutočnila v Nitrianskej stolici.111 Príslušníci rodu žili na majetku biskupstva 
ako slobodníci aj po získaní šľachtictva počas celého 17. a 18. storočia. V roku 
1677 sa ako slobodníci spomínajú v Nitrianskych Sučanoch Ján Ražný (Dolný), 
Štefan Ražný, Ján Ražný (Horný) a Juraj Ražný. V roku 1736 bol medzi slo-
bodníkmi v Nitrianskych Sučanoch doložený Ján Ražný. Ražní z Nitrianskych 
Sučian investigovali šľachtictvo v Nitrianskej stolici v rokoch 1731 a 1754/1755 
súrodencami Štefanom, Jánom a Bernardom. Dosvedčili, že boli synmi Štefana, 
syna slobodníka Štefana Ražného st., ktorého evidoval v Nitrianskych Sučanoch 
súpis šľachty v roku 1678. Ražní sa venovali hospodáreniu na svojich majet-
koch, spoločensky patrili medzi najchudobnejšiu uhorskú šľachtu, spríbuznenú 
s poddanými. Erb rodu je známy z odpisu armálnej listiny (1636). Je ním v mod-
rom štíte na zelenej pažiti doprava skáčuci pegas. Klenotom je pegas zo štítu. 
Prikrývadlá sú zlato – modré a strieborno – červené.

108 ŠANR, SMNB, C 122, inv. č. 261, no. 123.
109 ŠANR, NŽ. I. Nob. Meszáros, no. 539.
110 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 
111 ŠANR, NŽ. I. Nob. OA-252.
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repka inak Dubnicai

Tento rod je v odbornej literatúre známy, avšak skutočnosť, že vyšiel práve 
zo slobodníckeho prostredia Nitrianskeho biskupstva, nie. Zakladateľom rodu 
bol nešľachtic Martin Dubnicai, ktorý pôsobil ako účtovník Nitrianskeho hra-
du a bol v službách biskupa Štefana Fejérkőviho. Ten v roku 1590 jeho dom 
v Hornom meste v nitre oslobodil od všetkých platieb a poplatkov a povýšil ho 
medzi svojich „predialistov“, slobodníkov, s vojenskou službou počas insurek-
cie.112 Dňa 18. marca 1593 uhorský kráľ Rudolf II. povýšil do šľachtictva Mar-
tina Dubnicaia inak Repku, jeho manželku Júliu Vámošiovú, brata Jána a prí-
buzných Mikuláša a Gabriela.113 Erbová listina bola publikovaná v Trenčianskej 
stolici, akiste preto, že Martin pochádzal z Dubnice nad Váhom, podľa ktorej si 
upravil aj priezvisko. Potomkovia Martina žili v 17. storočí v Nitre a Ivanke pri 
Nitre, v 18. storočí sa usadili vo Veči (dnes súčasť Šale), kde v roku 1754/1755 
investigovali aj šľachtictvo. Používali už priezvisko v tvare Repkai. Rod žil vo 
Veči aj počas 19. storočia. V roku 1802 sa vo Veči spomína Ján Repkai so synmi 
Štefanom a Jánom a Adam so synmi Martinom a Štefanom. Príslušníci rodu sa 
venovali zväčša hospodáreniu na svojich majetkoch, významnejší členovia nie 
sú medzi nimi doložení. Erb rodu je známy z armálesu (1593). Tvorí ho štít, roz-
delený hrubým strieborným kosmým brvnom na dve časti. Horné pole je dvakrát 
čierno – modro – zlato delené, dolné čierno – červeno – zlato. V brvne doprava 
kráča ku zlatej hviezdičke čierny medveď. Klenotom je doprava obrátený polo-
vičný lev s mečov v pravej labe. Iný variant erbu je známy z pečate Jána Repkaia 
(1770) zo Šale-Veče. Tvorí ho v štíte listová korunka, z ktorej vyrastá medveď, 
sprevádzaný v horných rohoch štítu nebeskými telesami. Klenotom je polovičný 
lev držiaci v labe meč s nastoknutou hlavou Turka.114

Šóky inak Gašpar

V urbári Nitrianskeho biskupstva z roku 1626 je ako slobodník v Močenku 
uvedený Ján Šóky.115 Slobodnícka listina tohto rodu nie je známa. Predpokladá-
me, že Ján je totožný s Jánom Šókym inak Gašparom, ktorý získal nobilitáciu od 
uhorského kráľa Ferdinanda II. dňa 5. novembra 1625, spolu s bratom Františ-
kom a bratrancami Gregorom a Demeterom. Ich erbová listina bola v roku 1627 

112 SNA Bratislava, Filmotéka, Autentický protokol Nitrianskej kapituly, num. 38, 1590 − 1593, 
pag. 704. 

113 KERESTEŠ, ref. 39, s. 64-65.
114 KERESTEŠ, ref. 39, s. 65.
115 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 179.
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publikovaná na zhromaždení Nitrianskej stolice.116 O potomkoch rodu nemáme 
zo 17. storočia prakticky ďalšie správy. Predpokladáme, že rod vymrel, alebo sa 
z Močenka odsťahoval. Na začiatku 18. storočia sa k rodu hlásili istí Šókyovci 
žijúci v meste Gyöngyös v Hevešskej stolici. Erb rodu nie je známy.

Üregi inak Moróc

Michal Üregi je v postavení slobodníka zapísaný v biskupskom urbári z roku 
1626 v Jarku (maďarsky Üreg), podobne ako členovia rodiny Moróc (v postave-
ní poddaných).117 K nobilitácii tohto pôvodne slobodníckeho rodu došlo v roku 
1629, alebo krátko pred týmto rokom, keď v Nitrianskej stolici vyhlásil armáles 
Michal Üregi, jeho manželka Žofia Bogdanová a Michalov brat Ján, ako aj brat-
ranec z matkinej strany Gregor Moróc inak Üregi.118 Ako armalisti a slobodníci 
sú v Jarku evidovaní v rokoch 1641 Michal a v roku 1677 Ján Üregiovci. V Hor-
nej Kráľovej bol v roku 1677 doložený slobodník Štefan Üregi.119 Členovia rodu 
sa spomínajú ešte na začiatku 18. storočia. Šľachtictvo však v 18. storočí v Nit-
rianskej stolici vôbec neinvestigovali, z čoho možno usúdiť, že upadli na úroveň 
poddaných alebo vymreli. Erb rodu nie je známy.

Vihla

Pôvodne široko rozvetvený poddanský rod v Nitrianskych Sučanoch. V bis-
kupskom urbári z roku 1626 sa tam spomínajú Mikuláš Vihla so synom Abrahá-
mom, Michal Vihla so synom Martinom a Adam Vihla so synom Michalom.120 
Dátum nobilitácie tohto pôvodne slobodníckeho rodu nie je známy, no udialo sa 
to niekedy pred rokom 1677 (záznam o publikovaní erbovej listiny sme v proto-
koloch Nitrianskej stolice nenašli). Slobodníctvo rod získal v biskupskom ma-
jetku Opatovce nad Nitrou. V súpisoch šľachty z rokov 1677 – 1693 je už evido-
vaný Michal Vihla.121 Potomkovia rodu žili v Opatovciach aj v čase investigácie 
šľachty v rokoch 1754/1755, kde im bolo uznané šľachtictvo na základe vy-
šetrovania ich šľachtictva Nitrianskou stolicou z roku 1741. Najvýznamnejším 
členom rodu vtedy bol Ján Vihla, farár v Čermanoch, ktorý bol bratom Michala 
zo súpisov z rokov 1677 – 1693 a synom Štefana, syna Michala Vihlu, ktorý bol 

116 ŠANR, NŽ I. KP-2, s. 497
117 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 189.
118 ŠANR, NŽ I. KP-2, s. 588.
119 ŠANR, NŽ. I. Nob. Súpisy šľachty 1641, 1677.
120 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 32.
121 ŠANR, NŽ. I. Nob. Súpisy šľachty 1677 − 1693.
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vraj kedysi šoltýsom v Opatovciach nad Nitrou. Potomkovia rodu žili v tejto 
dedine ešte v roku 1802 (Michal Vihla). Erb rodu nie je predbežne známy.122

Vician 

Predkovia rodu ako biskupskí poddaní žili pôvodne v Radošine. V roku 1626 
je tam v biskupskom urbári v postavení sedliaka evidovaný Mikuláš Vician 
(Vicen).123 Ako slobodník je v Radošine evidovaný v roku 1677 iný Mikuláš 
Vician, najskôr syn predošlého Mikuláša. Do šľachtického stavu bol povýšený 
dňa 10. októbra 1687 uhorským kráľom Leopoldom I. Ján a Michal Vicianovci 
a ich matka Anna Kováčová.124 Rod sa usadil v 18. storočí v Bzinciach neďaleko 
Radošiny. Pri investigácii 1754/1755 preukazoval z tohto rodu šľachtictvo To-
máš Vician, ktorý predložil komisii aj originál armálesu a dosvedčil, že adresát 
armálesu Ján mal synov Štefana, Juraja a Tomáša a druhý adresát Michal synov 
Mateja a Martina. Podľa súpisu nitrianskej šľachty z roku 1802 žilo v Bzinciach 
už 8 dospelých členov tohto rodu. Venovali sa zväčša hospodáreniu na svojich 
majetkoch. Erb je známy z odpisu erbovej listiny (1687). Je ním v modrom 
štíte na skalnatom podloží medzi dvoma skalnými vrchmi stojaci mladý muž 
(adoscelentulus) držiaci v pravej ruke tri pšeničné klasy, v ľavej zlato – striebor-
ný veniec. V horných rohoch štítu sa nachádza zlaté slnko a strieborný polme-
siac. Klenotom je päť zlatých pšeničných klasov. Prikrývadlá sú modro – zlaté 
a červeno – strieborné.125

122 ŠANR, NŽ. I. Nob. Vihla, no. 882.
123 ŠANR, SMNB, C 84, inv. č. 218, s. 147.
124 ŠANR, NŽ. I. Nob. Vician, no. 871.
125 ŠANR, NŽ. I. Nob. OA-337. V literatúre sa v klenote erbu niekedy nesprávne uvádzajú len tri 

pšeničné klasy, v skutočnosti ich bolo podľa odpisu erbovej listiny päť.
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Príloha 2

Viedeň 17. september 1623

slobodnícka listina nitrianskeho biskupa Jána telegdyho 
pre Michala Matejičku inak Radošinaia z Radošiny.

Originál listiny na pergamene, lat., 479 x 296 mm, poškodená pritlačená pečať, 
zachovaný stav. Prvý riadok zvýraznený pozlátenou kapitálkou. Na dorzálnej stra-
ne podrobné potvrdenia slobodníckych výsad od nitrianskych biskupov Ladislava 
Adama Erdődyho (4. 8. 1713), Imricha Esterháziho (8. 4. 1748) a Jána Gustíniho  
(2. 3. 1764) s pritlačenými pečaťami biskupov. Bez záznamov signatúr. 
Štátny archív v Nitre, f. Správa majetkov Nitrianskeho biskupstva, C 123, inv. č. 262, 
no. 2.

nos ioannes Telegdinus, Colocensis et Bachiensis Ecclesiarum Canonicae 
unitarum et archiepiscopus et Episcopus nitriensis, locorumque eourundem 
comes perpetuus ac Sacrae Caesarae Regiaeque Maiestatis Consiliarus. 
Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit 
universis, quod nos attentis et consideratis fidelium servitiorum meritis nobilis 
Michaelis Matejicska alias Radosnyay, quae idem nobis et ecclesiae nostrae 
nitriensis pro locorum et temporum varietate a plurimis annis summa cum 
promptitudine diligentiaque exhibuit et impedit ac imposterum quoque exhibere 
et impedire intendit, gratuita nostra erga eum moti benevolentia, qua erga omnes 
alios fideles et de nobis bene meritos servitores nostros afficimur : totalem et 
integram domum unam seu sessionem colonicalem in possessione Radosnya 
vocata in comitatu Nitriensi existente, cui ab orientali Stephani Hubinszky et 
ab occidentali plagis Thomae Zeőcs providorum domus contigua vicinitate 
adiacerent, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, terris 
arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis foenilibus, pascuis, vineis in territorio 
duntaxat dictae possessionis nostrae Radosniensis adiacentibus ac ad eadem 
sessionem seu domum Radosniensem praecise spectantibus et de iure pertinere 
debentibus (non autem aliis iam forte aquisitis et applicatis vel in futurum 
aquirendis et applicandis) ab omni solutione censuum, nonarum, taxarum 
ordinariarium et extraordinariarium ac quarumlibet muneralium : ab omnibus 
item servitiis, laboribus, oneribus et quibusvis rusticis gravaminibus quacunque 
ratione nobis et dictae ecclesiae nostrae nitriensi de praefata domo seu sessione 
integra colonicali instar colonorum et incolarum nostrorum dictae possessionis 
nostrae Radosinensis praestari et exhiberi debentium, eidem Michaeli Matejicska 
alias Radosnyay, ipsiusque haeredibus masculini duntaxat sexus ex propriis 
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lumbis suis prognatis et progenitis ad nostrum usque beneplacitum libertandis, 
eximendis, supportandisque, ad eandem domum pro libera et exempta in bonis 
nostris et ecclesiae nostrae ex speciali gratia nostra deputandum duximus. imo 
libertamus, eximimus, supportamus et e medio aliarum domorum jobagionalium 
durante, ut praemissum est beneplacito nostro pro libera et exempta deputamus. 
Ita tamen, quod idem Michael Matejicska alias Radosnyay, haeredesque eius 
masculini tantum sexus, more aliorum libertinorum nostrorum nobis ac praetactae 
ecclesiae nostrae Nitriensis fideliter serviant ac ingruente regni necessitate 
in expeditionibus generalibus et etiam particularibus ratione praescriptae 
domus modo praemissa per nos libertatae cum uno equo per se se vel alium 
militarem virum armis et ornamentis militaribus bene instructum, penes nos 
insurgere et semper praesto adesse teneantur et contra nos vel ecclesiam nostram 
praescriptam in aliquam ingratitudinis notam incurrere caveant. nec occasione 
huiusmodi libertationis nostrae ex eadem domo per se vel alios quospiam etiam 
in aulis principum et regum huius regni Hungariae fratres, amicos et fautores 
existentes et degentes per donationem regiam, iurisque regii in eadem domo 
quovis modo habiti aut aliter qualiterumque habendi impetrationem, locorum 
credibilium statutionem superinde fiendam in detrimentum juris nostri et 
praescriptae ecclesiae nostrae, curiam nobilitarem constituere, aut constitui 
facere praesummant, alioquin praemissa exemptio et libertatio nostra in 
omnibus suis ipso facto. Harum nostrarum, quibus sigillum nostrum secretum 
duximus apponendum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum in arce 
nostra nitriensi die decima septima mensis Septembris anno domini millesimo 
sexingentesimo vigesimo tertio.



121

Príloha 3

slobodnícke rody na majetkoch Nitrianskeho biskupstva v roku 1626
(hrubo sú vyznačené nobilitované rody v rokoch 1590 – 1636)

Močenok Štefan Bereck
Ján Šóky
Martin Penzéš 
Martin Mesároš
Ondrej Erdéli
František Literát
Juraj Gábor
Blažej Báni
Urban Bereck
Martin Mesároš st.

Horná Kráľová Benedikt Mesároš
Štefan Akáč
Valentín Haško

Jarok František Bihari
Mikuláš Naď
Michal Üregi inak Moróc
Juraj Sabó

Čápor Štefan iléš

neded Štefan Bán

Radošina Štefan Hubinský
Jakub Matejička
Juraj Klemanovič
Juraj Martišovič
Juraj Kováč

Ostrov Štefan Kutan
Štefan Baranoviech

Dolné Vestenice Ján Krajčovič
Martin Krajčovič
Ondrej Slivka
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Nitrianske Sučany Mikuláš Ražný

Račice Michal Pantovič
Mikuláš Paučo

Dobrašov Pavol Pristaš

slobodnícke rody na majetkoch Nitrianskeho biskupstva v roku 1736 
(slobodnícke rody so šľachtictvom sú vyznačené hrubo)

Močenok Ján Tót 
František Guláš
Juraj Banovič
Štefan Bala
František Balog
Juraj Konc
Jozef Čerei
Michal Barta
Pavol Šebeštén
Pavol Naď
František Kováč
adam turóci
Ján Mešter
Štefan Bertalan
Juraj Jóža
František Tót
Ján Bence

Horná Kráľová Ján Tót
Ján Pintér
Ján Dúc
Juraj Sabó
Pavol Sőke 

Jarok Juraj Čitári
Štefan Kvašai
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Radošina Juraj Lauro
Jozef Lauro
Štefan Moháčik
Michal Jankovič
vdova Klemanová

Nitrianske Sučany Ján Kajaba st.
Ján Kajaba ml.
František Kalina
Štefan Kalina
Ján Haluz
Ján Ražný
Martin Pinka
Lazar Kalina
Martin Haluz
Ján Mikola

Dolné Vestenice Imrich Sabó
Michal Kacina
Ján Slivka
imrich Slivka
Ján Slivka 

Horné Vestenice Ján Schun

Dvorníky Štefan Bako ml.
František Bako st.
František Bako ml.
Martin Bako
imrich Dvornikai
Martin Samko
Štefan Bako st.
Adam Gál

Krakovany František Kemencei
Ján Galbavý
Ján Škarbala
Ján Hohol
Juraj Galbavý
Juraj Radošinský

Trebatice Ján Lipka
Štefan Vlk

Biskupice Ján Naď
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Drietoma Ján Stopka
Michal Stopka
Ján Pikna

Istebník Mikuláš Sončáni

Skalka nad Váhom Juraj Matejovič
Adam Mihál
Ján Matejovič
Adam Molnár
Ondrej Matejovič
Ondrej Novák
Ján Svitel
Ondrej Svitel

Opatovce nad Váhom Štefan Horvát
Juraj Horvát
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Príloha 4

Udelenie slobodníctva „za verné služby“ nitrianskymi biskupmi  
v rokoch 1527 – 1824
(predbežný stav)

Biskup Dátum adresát Lokalita Signatúra Poznámka

Štefan 
Podmanický

26. 5. 1527 
nitra

Václav Kutan Ostrov SMNB*, f. 98, 
inv. č. 266, no. 45

providus

Štefan 
Fejérkővi

7. 4. 1591 
Bratislava

Martin Ivanóci Lukáčovce SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 310

nobilis,
tajomník 
biskupa

Ján Telegdy 17. 9. 1623 
nitra

Michal 
Matejička inak 
Radošinai

Radošina SMnB, C 123, 
inv. č. 262, no. 2

nobilis

Ján Telegdy 18. 3. 1629 
nitra

Michal 
Klemanovič

Radošina SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 279

providus

Ján Telegdy 20. 4. 1644 
nitra

Juraj 
Martinákovič

Krakovany SMnB, f. 98, inv. 
č. 266, no. 96

providus

Juraj 
Selepčéni

6. 5. 1666 
Viedeň

Štefan Kalmár neded SMNB, f. 96a, inv. 
č. 264, no. 46

–

Ján 
Gubašóci

21. 2. 1683 
Trnava

Ján Vidas Trebatice SMnB, f. 98, inv. 
č. 266, no. 139

providus

Blažej 
Jaklin

10. 8. 1691 
Viedeň

Benedikt Dúc Horná 
Kráľová

SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
387

strenuus

Blažej 
Jaklin

28. 6. 1691 
nitra

Juraj Bán Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 58

potvrdenie 
slobodníctva.

Blažej 
Jaklin

28. 6. 1691 
nitra

Ján, František 
a Blažej 
Močonokyovci 
inak Tótovci

Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 60

nobiles 
(egregii)

Blažej 
Jaklin

23. 7. 1691 
Viedeň

Ján Balog Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 99

providus; 
vojenské 
zásluhy 
v bojoch proti 
Turkom  
a Tököliovcom
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Blažej 
Jaklin

15. 8. 1691 
Viedeň

Juraj Jankovič Radošina SMnB, C 123, 
inv. č. 262, no. 43

nobilis 
(egregius) 
officialis

Blažej 
Jaklin

9. 9. 1691 
Viedeň

Štefan Kalmár neded SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
425

strenuus

Blažej 
Jaklin

14. 9. 1691 
Viedeň

Štefan Mesároš Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
123

strenuus

Blažej 
Jaklin

14. 9. 1694 
Viedeň

Pavol Naď Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
135

strenuus

Blažej 
Jaklin

14. 9. 1691 
Viedeň

Blažej Jóža Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 111

strenuus

Blažej 
Jaklin

14. 9. 1691 
Viedeň

Blažej a Ambróz 
Morócovci

neded SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
433

strenui

Blažej 
Jaklin

15. 9. 1691 
Viedeň

Martin a Štefan 
Gulášovci

Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
121

agiles

Blažej 
Jaklin

20. 9. 1691 
Viedeň

Pavol Kováč Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 14; 
f. 98, inv. č. 266, 
no. 26

strenuus

Blažej 
Jaklin

18. 10. 1691 
Viedeň

Ján a Štefan 
Vidasovci

Trebatice SMnB, f. 98, inv. 
č. 266, no. 127 

–

Blažej 
Jaklin

7. 1. 1692 Juraj Torkoš Jarok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
417

providus

Blažej 
Jaklin

21. 4. 1692 
nitra

Benedikt Tót Horná 
Kráľová

SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
354

strenuus

Blažej 
Jaklin

15. 5. 1692
Viedeň

Ján, Jozef a Juraj 
Laurovci

Radošina SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 277

–

Blažej 
Jaklin

9. 9. 1692 
Viedeň

Juraj Lauro Radošina SMnB, C 123, 
inv. č. 262, no. 26

–

Blažej 
Jaklin

20. 6. 1693 
Viedeň

Štefan, Michal 
a Ján Mockovci

Radošina SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 276

providi
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Blažej 
Jaklin

16. 10. 
1693 
Viedeň

Michal Tót Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
151, 155

nobilis 
(egregius)

Ladislav 
Erdődy

15. 9. 1726 
Hlohovec

Martin a Michal 
Morócovci

neded SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 308; 
SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
436

providi

Ladislav 
Erdődy

11. 5. 1732 
Smolenice

Jakub Pataky Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
161

kuchár, richtár 
obce

Ladislav 
Erdődy 

29. 12. 
1734 
nitra

Juraj Konc Močenok SMnB, f. 98, inv. 
č. 266, no. 28; 
SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
173

strenuus

imrich 
Esterházi

22. 8. 1740 
Radošina

František Kürty Radošina SMnB, C 123, 
inv. č. 262, no. 
202

nobilis, 
provizor  
v Skačanoch

imrich 
Esterházi

25. 11. 
1740 
nitra

Štefan Kvašai 
a jeho synovia 
František, Ján a 
Žigmund

Jarok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
409

providus 
(predtým 
používal 
šľachtické 
práva)

imrich 
Esterházi

2. 12. 1741 
nitra

Ján Novák Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
179

agilis

imrich 
Esterházi

13. 3. 1742 
nitra

Ján Beňo Radošina SMnB, C 123, 
inv. č. 262, no. 93

providus

imrich 
Esterházi

21. 3. 1742 
nitra

Ján Galbavý 
a Ján Škarbala

Krakovany SMnB, f. 98, inv. 
č. 266, no. 129

providus

imrich 
Esterházi

20. 2. 1743 
nitra

Štefan Sőlőši Močenok SMnB, f. 98, inv. 
č. 266, no. 30 
SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
187

nobilis

imrich 
Esterházi

30. 10. 
1743 
Galanta

František Maté Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
287

–
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imrich 
Esterházi

10. 4. 1747 
nitra

Gregor Tót neded SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 282; 
SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
442

providus

imrich 
Esterházi

2. 10. 1747 
Bratislava

Juraj Ordódy Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
222

nobilis 
(egregius)

imrich 
Esterházi

12. 4. 1748 
Radošina

Juraj Gál Jarok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
415

providus

imrich 
Esterházi

3. 10. 1749 
Galanta

Pavol Benkovič Horná 
Kráľová

SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 306; 
SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
228

mäsiar

imrich 
Esterházi

28. 12. 
1758 
Galanta

Jozef Jelenčič Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
328

farár  
v Šuranoch

Ján Gustíni 24. 10. 
1763 
nitra

Ján Kotlárik 
a Michal Feranec

Istebník SMnB, f. 98, inv. 
č. 266, no. 161

providi

Ján Gustíni 1. 6. 1767 Juraj a adam 
Adamovičovci

Ostrov SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 161

nobiles

Ján Gustíni 17. 6. 1767 
nitra

Václav Pokorný Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
308

providus, 
mäsiar, 
nájomca 
biskupskej 
jatky

Ján Gustíni 8. 7. 1767 
Lukáčovce

Jozef Mesároš neded SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 302; 
SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
446

notár v Nedede

Ján Gustíni 7. 5. 1770 
Močenok

Ján Valášik Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
352

providus

Ján Gustíni 30. 12. 
1770

František 
Závodský

Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
309

nobilis, 
biskupov lekár, 
starostlivosť 
o biskupa
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Ján Gustíni 20. 12. 
1774 
Radošina

Jozef Beňáci Radošina SMnB, C 123, 
inv. č. 262, no. 
194

–

Ján Gustíni 12. 1. 1777 
Močenok

alexander Kerni Radošina SMnB, C 123, 
inv. č. 262, no. 
102

nobilis 
(egregius), 
aulae nostrae 
capitaneus

anton 
Révai

8. 9. 1782 
Močenok

imrich Hodoši Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
211

nobilis 
(egregius), 
tajomník 
biskupa

František 
Fuchs

14. 4. 1790 
nitra

Ján Frivaldský Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
251

nobilis 
(egregius), 
provizor 
v Chrenovej

František 
Fuchs

20. 9. 1794 
nitra

Štefan Kolenčík Močenok SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 91

providus

František 
Fuchs

30. 11. 
1795 
Radošina

Ján Sluka Horná 
Kráľová

SMnB, C 122, 
inv. č. 261, no. 
408

nobilis 
(egregius), 
provizor 
v Močenku

František 
Fuchs

7. 4. 1800 
nitra

František 
Andraškovič

Krakovany SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 301

provizor 
v Krakovanoch

František 
Fuchs

1. 10. 1803 
nitra

Michal Takáč 
ml.

neded SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 294

–

František 
Fuchs

19. 3. 1804 
Radošina

Anton Polák Močenok SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 292

inšpektor 
majetkov

Jozef Kluch 3. 11. 1814 
Močenok

Juraj Matúš neded SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 290

dedinský notár 
v nedede

Jozef Kluch 3. 11. 1814 
Močenok

Ján Sabó neded SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 291

syndikus 
kostola

Jozef Kluch 9. 3. 1820 
Močenok

Štefan Sabó neded SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 288

providus

Jozef Kluch 18. 8. 1824 
Močenok

Gabriel Sabó neded SMnB, f. 95, inv. 
č. 263, no. 287

vojenské 
zásluhy, richtár 
a kostolník

*SMNB = Štátny archív v Nitre, Správa majetkov Nitrianskeho biskupstva  
(depozitný archívny fond)
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from freemen to nobility.  
the inStitution of freemen and freemen´S letterS in praXiS of 

nitra biShoprie from 16th to 18th century 
(Report to the ennoblement process of villeins) 

Summary

The study deals with the ennoblement process of villeins throught freemen (in Latin 
libertinus) in the property of Nitra bishoprie, which belonged to the largest landlords 
in Nitra county. From 16th to 18th century the institution of freemen in Nitra bishoprie 
appears to be very important machinery of his bishops to recompense feals of their 
villeins, regardless of the fact if it have been granted to villeins or poor noblemen. 
Institution of freemen was granted heritably ad personam. Reasons for his collation were 
military merits or official services for bishops. Collation of liberty was connected with 
provision of military services with horse. In the case of requirement they had to step in 
bishops army. Part of them were also carried out for bishops postal and courier services. 
The institution of freemen was attractive especially for villeins until the age of 16th and 
17th century. In this period many of them were shortly ennobled. Since half past of 17th 
century institution of freemen started to attract increasingly also poor noble families. 
In consequence of this fact was esteblished in the property of Nitra bishoprie special 
social state of so called „noble freemen“ (libertini nobiles). We have reached to the 
fact that since the conclusion from the 16th to the first half of the 17th century could be 
ennobled approximately 50 % of all freemen in Nitra bishoprie. The largest number of 
ennobled families was connected with bishop Ján Telegdy. A great deal of ennobled 
freemen despite of their nobility remained in legal status of freemen settled on bishop´s 
estates, most of them until 19th century. In the second half of 17th century the proportion 
of ennobled freemen was markedly reduced and in 18th century minimized. The latest 
ennoblement of freemen from nitra bishoprie was realized in 1712.
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Zborník FiloZoFickej Fakulty univerZity komenského
ročník Xlviii       historica     bratislava 2014

komunikácia na prelome 16. a 17. Storočia  
na príklade agendy trenčianSkej Stolice

anna masliková

Spôsoby komunikácie v časovom a historickom vývoji menili svoju formu, 
jazykovú a štylistickú výbavu no najmä obsahové zameranie. Od najstaršieho 
obdobia až do súčasnosti však výsledkom komunikácie bol zisk informácií pre 
všetky strany, ktoré do tohto procesu vstupovali. Spočiatku výmena informácií 
prebiehala v ústnej forme. Avšak vynájdením písma v jeho akejkoľvek podobe 
nastala éra písomnej komunikácie a potreby zachytenia dôležitých poznatkov 
pre ďalších prijímateľov.

Písomná komunikácia v období počiatkov novoveku bola už prirodzenou 
súčasťou života nielen vzdelancov, ale aj šľachty, duchovenstva a rozrastajúcej 
sa vrstvy meštianstva. V podstate všetkých, ktorí získali základnú gramotnosť. 
Rozšírené boli najmä listy, ale do popredia sa čoraz viac dostávali podania na in-
štitúcie, ktoré mali vo svojej kompetencii riešenie administratívnych záležitostí 
a súdnych káuz. Tento proces postupného udomácňovania sa potreby zvládnutia 
základnej gramotnosti (písania, čítania a počítania) možno dobre vidieť v stolič-
nej agende. V období novoveku boli stolice jednými z hlavných administratívno-
správnych a súdnych inštitúcií. Ich agenda narastala, čo sa priamo premietalo do 
množstva písomností, ktoré vznikali z ich činnosti.1

Od 16. storočia sa ťažisko písomnej agendy stolíc postupne presunulo na 
kongregačné protokoly, ktoré sa stali najcennejším prameňom na poznanie vý-
voja a správy stolíc v novoveku. Z bohatej písomnej agendy Trenčianskej stolice 
sa hlavným zdrojom pre poznanie jej komunikácie v našom prípade stali prá-
ve kongregačné protokoly. Tieto nám pomáhajú nahliadnuť na proces komu- 
 

1 Štátny archív Bytča (ďalej ŠABY), Trenčianska župa (ďalej TŽ) I, Kongregačný protokol Tren-
čianskej stolice 1604 – 1623, škatuľa 2 (ďalej KP 2).
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nikácie stoličných orgánov a funkcionárov, ktorý prebiehal na rozličných úrov-
niach stoličnej samosprávy.2

Predmetom nášho bádania sa stali kongregačné protokoly Trenčianskej sto-
lice, ktoré vznikli v prvej polovici 17. storočia. Nachádzajú sa v Štátnom archí-
ve v Bytči, vo fonde Trenčianska župa I (1481 – 1849). Vo fonde možno nájsť 
vzhľadom na nami vymedzené časové obdobie dva kongregačné protokoly. Za 
prvý možno označiť Kongregačný protokol Trenčianskej stolice z rokov 1604 
– 1623, ktorý je uložený v škatuli číslo 2. Má koženú väzbu a je v zachovanom 
stave. Obsahuje 1029 strán, ktoré sú paginované. Jeho rozmery sú 31, 5 × 20 
cm. Záznamy sú písané hlavne po latinsky. Druhým je Kongregačný protokol 
Trenčianskej stolice z rokov 1624 – 1653, ktorý je uložený v škatuli číslo 3. Má 
polokoženú väzbu a je tak ako predchádzajúci protokol v zachovanom stave. Ob-
sahuje 1291 strán, ktoré sú paginované. Jeho rozmery sú 32,5 cm × 19 cm. Ako 
v staršom spomínanom protokole aj tu sú záznamy písané latinským jazykom. 
Písacou látkou je u oboch protokolov papier s vodoznakom. Archívna pomôcka 
však nie je vyhotovená ani pre jeden zo spomínaných protokolov.

 Čo sa týka záznamov, v kongregačných protokoloch boli zapisované 
stoličným notárom. Ten do protokolov zaznamenával všetky prijaté písomnosti 
buď v plnom znení, alebo v regeste. Možno medzi ne zaradiť kráľovské dekréty, 
mandáty, nariadenia palatína, miestodržiteľa, uhorskej komory a vojenských ve-
liteľov. Najskôr však boli prerokované na zasadnutí generálnej kongregácie, na 
ktorej sa zúčastňovala všetka šľachta žijúca v stolici. Prostredníctvom slúžnych 
a nižších stoličných úradníkov pôsobiacich v tom-ktorom slúžnovskom okrese 
boli následne zavádzané do života.3

 Okrem týchto sa do protokolov zapisovali i záznamy z úradnej činnosti 
Trenčianskej stolice. Patrili sem rozhodnutia a uznesenia župana a generálnej 
kongregácie. Tiež žiadosti a iné podania stoličnej šľachty, poddanských obcí či 
poddaných. Tak ako aj ostatné stolice v Uhorsku i Trenčianska stolica mohla 
podávať panovníkovi a miestodržiteľskej rade svoje vyjadrenia k návrhom záko-
nov a nariadení, rôzne správy, hlásenia, vysvetlenia, odvolania, žiadosti a sťaž-
nosti.4 Ďalším širokým okruhom zápisov, ktoré sa v kongregačných protokoloch 
nachádzali, boli informácie týkajúce sa ostatných stolíc, miest, mestečiek a de-
dín. Boli to rozličné hlásenia, správy, úradné záznamy alebo oznamy o vykona-
ní úradných úkonov. Zápisy približovali vzájomnú spoluprácu medzi stolicami, 
ako napríklad spoločný postup v celokrajinských záležitostiach, spoločný postup 
proti nepriateľovi, ako aj oznamy o epidémiách, zbehoch, zločincoch, trhoch, 

2 LEHOTSKÁ, D. Príručka diplomatiky. Bratislava, 1972, s. 297.
3 ŠABY, TŽ I, KP 2.
4 Tamže.
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cenách, získaní výsad a podobne. Nakoniec možno do administratívno-správ-
nej agendy Trenčianskej stolice ešte zaradiť podania nižšej a strednej šľachty. 
Cenené sú podania šľachty v rozličných prípadoch, ako aj listiny o šľachtickom 
pôvode, ktoré boli do kongregačného protokolu zapisované v plnom znení alebo 
vo forme regestu na žiadosť samotného šľachtica. Tento zápis im pomáhal pri 
rešpektovaní ich výsad.5 

Súčasťou kongregačných protokolov boli i záznamy zo zasadnutia stoličného 
súdu sédrie. Zápisy zo zasadnutia sédrie nasledovali hneď za tými, ktoré sa týka-
li administratívno-správneho riadenia stolice. Oba druhy záznamov sa zapisovali 
v takom poradí, v akom boli prerokúvané. Nevieme však, ako dlho zasadnutie 
generálnej kongregácie, ktorá bola spočiatku vždy spojená so sédriou, trvali. 
Po otvorení zasadnutia generálnej kongregácie, ktorá je ešte datovaná cirkev-
ným spôsobom, nenasleduje eodem alebo iná pomôcka, ktorá by nám umožnila 
spresniť, kedy sa ktorý záznam riešil. Zápisy nasledujú jeden za druhým, takže 
nemožno povedať, koľko dní samotné zasadnutie trvalo. Na samotných zasad-
nutiach sédrie sa riešili podania, ktoré možno rozdeliť do dvoch vecných okru-
hov. Prvým bol majetkovo – právny okruh. Patrili sem: zálohovanie majetku, 
jeho rozdelenie, neoprávnená činnosť na sporných majetkoch a ďalšie. Taktiež 
sem možno zaradiť vyrovnanie peňažného dlhu, či spory týkajúce sa dedičského 
konania. Druhý okruh zápisov zastrešoval trestné činy. Za najzávažnejšie boli 
posudzované vražda, ublíženie na tele. Ostatné činy boli považované za menej 
závažné. Patrili sem napríklad útoky na susedné majetky, krádeže, podvody, neo-
právnené vyberanie mýta, neoprávnené uväznenie a obvinenie zemana zemanom 
z odvlečenia poddaných. Za trestný čin bol považovaný aj útek poddaného.6 

Rozsudky týkajúce sa spomínaných trestných činov sa odvolávali na Tripar-
titum (Opus Tripartitum iuris constuetudinarii inclytii Regni Hungariae par-
tiumque adnexarum), kráľovské dekréty, zvykové právo, precedensy a štatúty 
stolice.7 Veľakrát sa nám zachovali zápisy o súdnych konaniach a rozsudkoch 
súdnej stolice len v kongregačných protokoloch, pretože spisy, ktoré vznikali 
tak z administratívno-správnej, ako aj súdnej činnosti stolice neboli z hľadiska 
stoličného notára nutné. Ich uloženie, ako aj opatera neboli v centre jeho záujmu, 
vzhľadom na to, že dôležité informácie, ktoré o spore, či stránke, ktoré potrebo-
val vedieť, získal z kongregačného protokolu. Preto je zachovanie spisov i vo 
fonde Trenčianskej župy I (1481 – 1849) veľmi torzovité.8

5 Tamže.
6 Tamže.
7 Tamže.
8 ŠABY, TŽ I, KP 2; ŠABY, TŽ I, Kongregačný protokol Trenčianskej stolice (1624 – 1653), 

škatuľa 3 (ďalej KP 3.).
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Ako je z predstavených zápisov, ktoré sa v kongregačných protokoloch Tren-
čianskej stolice nachádzali, vidno, komunikácia stolice s inými vyššie, rovnako 
alebo nižšie postavenými stránkami prebiehala veľmi často a intenzívne. Je nut-
né si však uvedomiť, že všetky tieto záznamy v sebe ukrývajú aj ducha svojej 
doby. Boli teda ovplyvnené politickými, vojenskými, náboženskými, kultúrnymi 
a ďalšími aspektmi obdobia, v ktorom vznikali. Prvá polovica 17. storočia bola 
zasiahnutá tak domácimi, ako aj zahraničnými problémami. Tie domáce možno 
charakterizovať ako silnejúce centralizačné snahy zo strany Habsburských pa-
novníkov, ktoré sa stretli so silnou opozíciou uhorskej šľachty, ktorá sa snažila 
obrániť svoje privilegované postavenie. Mocenské pnutie medzi oboma „protiv-
níkmi“ sa pretavilo do protihabsburských šľachtických stavovských povstaní. 
Domáca situácia bola ešte podčiarknutá zahraničným dianím. Turecké okupačné 
vojská najprv priamo v pätnásťročnej vojne, neskôr nadviazaním diplomatických 
vzťahov Osmanskej ríše so Sedmohradskými vojvodami ohrozovali kráľovské 
Uhorsko, súčasť habsburskej monarchie. Okrem toho náboženské trenice, ktoré 
sa od druhej polovice 16. storočia čoraz viac vyostrovali, sa pretavili do celoeu-
rópskeho vojnového konfliktu tzv. tridsaťročnej vojny. Jej bitky sa mnohokrát 
odohrávali na území habsburskej monarchie a habsburskí panovníci v nej zo-
hrávali podstatnú rolu. Prvá polovica 17. storočia bola poznamenaná i premenou  
v kultúrnom a umeleckom smere. Humanizmus a renesancia ustupovali novému 
smeru, baroku. Čo sa preukázalo nielen v umeleckom vnímaní, ale aj v potrebe 
zvyšovať mieru vzdelanosti obyvateľstva. Túto potrebu využila vo svoj prospech 
katolícka cirkev a v nej hlavne jezuitský rád, ktorý sa zameriaval na vzdelanie 
a podporu školstva, čím prispieval k napredovaniu rekatolizácie v celej Európe. 
Šľachta odchádzala študovať na kvalitné gymnázia, ktoré jej otvárali dvere na 
zahraničné univerzity. Zveľaďovala svoje knižnice a viedla bohatú korešponden-
ciu, ktorá jej prinášala informácie a novinky zo širokého okolia.9 

Berúc do úvahy predchádzajúce fakty, je možné zrekonštruovať a pochopiť 
komunikáciu, ktorá sa týkala administratívno-správnych záležitostí Trenčian-
skej stolice. Pod vedením podžupana Gašpara Trstianskeho (Trztianski) sa dňa  
16. júna 160410 začalo zasadnutie generálnej kongregácie. Ako prvou záleži-

9 Dějiny evropské civilizace II. Praha : Paseka, 1995, s. 11-51. HOURANI, A. Dějiny arabského 
světa od 7. století po současnost Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 211-261. KOP-
ČAN, V. 1986. Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 
1986, s. 67-150. PARKER, G. – ADAMS, S. The Thirty Year`s war. London : Routledge, 1997, 
316 s. SEGEŠ, V. a kol. Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. Bratislava : 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, tretie vydanie, 2006, s. 212 – 232. VEBER, V. – HLA-
VAČKA, M. – VOREL, P. – POLÍVKA, M. – WIHODA, M. – MĚŘÍNSKÝ, Z. Dějiny Rakous-
ka. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 212-286.

10 „Feria IIII proxima post festum sanctis Trinitatis...“ Na štvrtý deň po sviatku svätej Trojice...
ŠABY, TŽ I, KP 2, f 1.
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tosťou sa kongregácia zaoberala intimátom zaslaným arcikniežaťom Matejom, 
v ktorom žiadal Trenčiansku stolicu o pomoc pre Ostrihomský kapitanát (obr. 1). 
Ako z obsahu záznamu vyplýva, ešte pred týmto intimátom muselo prísť na-
riadenie, ktoré určovalo čiastku, ktorú má Trenčianska stolica poslať. Tieto fi-
nancie, ako intimát spresňoval, mali byť odobraté z peňazí, ktoré stolica mala 
použiť na svoju administratívu a mali ich vybrať z jednotlivých slúžnovských 
okresov11 prísažní prísediaci. Okrem toho v intimáte arciknieža žiadal funkci-
onárov stolice, aby okrem peňazí poslali pracovné sily schopné vyhotoviť zbroj, 
ako aj drevo na koly, taktiež železné tyče všetko na zlepšenie obrany pevnosti 
a povozy. Ďalej arciknieža pravdepodobne reagoval na žiadosť Trenčianskej sto-
lice, pretože poslovia, ktorí budú vyslaní s požadovanými vecami, mali by byť 
opatrení potrebnou ochranou, ktorú im majú zaručiť úradné listy. Tieto listy mali 
byť zaslané arcikniežaťom, „aby sa nič nestratilo alebo neznehodnotilo z toho, 
čo je potrebné pre Ostrihomskú stolicu“.12 

Obr. 1 
Začiatok druhého kongregačného 

protokolu. Po úvodnom zápise 
nasleduje zápis z konania 

generálnej kongregácie pod 
vedením Gašpara trstianskeho. 

Kongregácia sa zaoberala 
intimátom Mateja ii., v ktorom 

žiadal Trenčiansku stolicu o pomoc 
pre ostrihomský kapitanát.13

(foto A. Masliková)

11 Trenčianska stolica mala v období prvej polovice 17. storočia štyri slúžnovské okresy. Boli to 
Horný, Stredný, Dolný a Záhorský slúžnovský okres. ŽUDEL, J. Stolice na Slovensku. Brati-
slava : Obzor, 1984, s. 136-137. 

12 ŠABY, TŽ I, KP 2, f 1.
13 Tamže.
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Ďalšie nariadenie od arcikniežaťa Mateja, ktorý sa v ňom tituluje ako pán 
Uhorska, hovorilo o zvolávaní všeobecnej insurekcie šľachty, ktorá sa mala na 
čele s arcikniežaťom postaviť proti tureckému sultánovi, ktorého vojská ako pri-
nášali zvesti, zaberali čoraz väčšie územie Uhorska a snažili si ho podrobiť.14 
Situácia, ktoré sa nám prostredníctvom týchto zápisov predstavuje, je v časovom 
období pätnásťročnej vojny, keď turecké vojská neustále dorážali na južné záze-
mie kráľovského Uhorska a snažili sa podmaniť si jeho ďalšie územia.

Nadväzujúc na prijatý intimát Mateja II., prebehli rokovania na generálnej 
kongregácii trenčianskej autonómnej šľachtickej pospolitosti, ktorých výsled-
kom bol zápis v kongregačnom protokole. V ňom sa vyjadrili, že už množstvo 
peňazí bolo vynaložených na zlepšenie opevnenia pevností a ťažké práce. Avšak 
nebezpečenstvo je stále prítomné, preto generálna kongregácia nariadila stolič-
ným funkcionárom, aby suma, ktorá bola predtým spomínaná, sa priamo odpo-
čítala z vybratej portálnej dane Trenčianskej stolice. Jej nasledujúcim uznesením 
bolo nariadené, aby bol vymenovaný človek, ktorý tieto peniaze doručí na zhro-
maždenie generálnej kongregácie Ostrihomskej stolice. Spolu s ním by mali byť 
vyslaní robotníci na ťažké práce, drevo a železné tyče spolu s povozmi.15 

Na vykonanie tejto služby, a to v hodnosti posla, ktorý mal odovzdať penia-
ze, bol vybraný Pavol Rakolubský (Rakolupzkii). Mal odovzdať sumu päťdesiat 
zlatých a na to mu mali byť poskytnuté ochranné listy, ako vo svojom intimáte 
spomína arciknieža Matej.16 

Okrem toho sa generálna kongregácia rozhodla zaslať v mene Trenčianskej 
stolice list podžupanovi Ostrihomskej stolice, Štefanovi Grotrajmu (Grottray), 
keďže župan v stolici nebol prítomný. V liste mu bolo oznámené, že „peniaze 
boli odoslané po poslovi zvlášť a ostatné veci, o ktoré ich arciknieža Matej žia-
dal, budú poslané spolu neskôr“. Keďže aj ďalším stoliciam bola adresovaná 
podobná požiadavka, zhodli sa na tom, že „ľudia ako aj povozy a železné tyče 
budú poslané spoločne a naraz. Ušetrili by tak nepríjemnosti nielen pre vzdia-
lenejšie stolice, ale aj pre tie, cez ktoré budú prechádzať“. Ďalej oznamovali, že 
„požadované drevo ešte nie je vyrúbané, ale podľa požiadavky boli klady dreva 
z Oravskej a Liptovskej stolice pripravené a budú spolu s ostatnými privezené“.17 

Zvážiac požiadavku arcikniežaťa Mateja, generálna kongregácia Trenčian-
skej stolice rozhodla vyhlásiť šľachtickú insurekciu. Z osôb, ktoré sa prihlásili, 
boli vybraní jednotlivci, z ktorých bola vytvorená jednotka. Jej členovia boli 
rozumovo zdatní a mali primeraný výstroj a vybavenie na boj, čo súviselo so 

14 ŠABY, TŽ I, KP 2, f 2.
15 Tamže, f 2.
16 ŠABY, TŽ I, KP 2, f 2.
17 Tamže, f 2.
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šľachtickými rodinami, ktoré v stolici žili.18 Ako možno vyrozumieť, majetkové 
rozdiely medzi jednotlivými šľachtickými rodinami v Trenčianskej stolici boli 
veľmi veľké. Okrem magnátskych rodín, ktoré boli schopné postaviť vlastné 
ozbrojené jednotky, existovali šľachtici takí chudobní, že si nemohli dovoliť vy-
strojiť a vyzbrojiť niekoho z vlastnej rodiny, ak si nevzali pôžičku.19

Okrem toho generálna kongregácia ustanovila Žigmunda Zaya (Zaii) za ve-
liteľa posádky v rámci určených hraníc. Trenčianska stolica v pánovi Zayovi 
získala i komisára, ktorý mal plnú moc od arcikniežaťa Mateja, aby vykonal 
všetko, čo v príkazoch a nariadeniach mu bolo ustanovené pre Trenčiansku sto-
licu. Všetky činnosti spojené s vojenskými záležitosťami, ktoré sa prejednávali 
na generálnej kongregácii, sa mali riadiť štatútmi Trenčianskej stolice a nariade-
niami, ktoré jej boli zasielané. Prijaté rozhodnutia, cez podžupana, sa zasielali 
komisárovi Zayovi, ako kráľovmu zástupcovi, jemu boli i zdôvodnené a on ich 
mal v mene panovníka aj potvrdiť.20 Ani on však neostával bez dozoru. Kontro-
la panovníka voči svojim podriadeným sa prejavovala v neustálej komunikácii. 
Príkladom boli požiadavky na zasielanie hlásení a správ spomínaných komisá-
rov o stave vojenských záležitostí v jednotlivých stoliciach.

Nasledujúce zasadnutie generálnej kongregácie Trenčianskej stolice sa kona-
lo 4. júla 160421 a v kongregačnom protokole sa zaznamenalo: „Už spomínaný 
vážený pán Pavol Rakolubský, spolu s peniazmi a robotníkmi, určenými na ťažkú 
prácu, bol vyslaný ešte i s listom, ktorý sa dostal do rúk ostrihomskému kapitá-
novi Adolfovi z Alehmu (Alehmu).“

List nebol jediná korešpondencia, ktorú niesol, pretože bol pripojený ešte 
k listu arcikniežaťa Mateja pre Ostrihomskú stolicu. Arciknieža Matej v ňom 
oznamoval svoje úmysly a prípravy na boj proti tureckým vojskám, na čo poslal 
stolici 400 zlatých. Taktiež po onom poslovi v ústnom príkaze posielal nariade-
nia, ktoré bolo treba do jeho príchodu vyplniť. Pavol Rakolubský ich mal doru-
čiť a zariadiť. Sumu 400 zlatých mal posol vziať so sebou spolu s ďalšími 1400 
zlatými, pripravenými ako výplata robotníkom na ťažkých prácach. Na splnenie 
požiadaviek Trenčianska stolica nariadila, aby z každej porty boli zaslaní dvaja 
robotníci na ťažké práce do Ostrihomskej stolice.22 Okrem toho, ako sa v zázna-
me ešte spomína, každá porta mala prichystať drevenú kladu alebo povoz. Oboje 
sa malo využiť pri zlepšovaní obrany Ostrihomskej stolice.23

18 Tamže, f 2.
19 ŠABY, TŽ I, KP 2.
20 Tamže, f 3.
21 „Feria II proxima post festum visitationis Beatissimae virginis Mariae...“ Dva dni po sviatku 

navštívenia blahoslavenej Márie panny... ŠABY, TŽ I, KP 2, f 3.
22 Tamže, f 4.
23 Tamže, f 5.
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Napokon o mesiac neskôr 16. augusta 1604 sa opäť zišla generálna kongre-
gácia, ktorá na svojom zasadnutí prijala a potvrdila oznámenie. Po výzve na 
šľachtickú insurekciu sa v Trenčianskej stolici vytvorila časť kráľovského voj-
ska a toto bolo pripravené na príkaz arcikniežaťa Mateja hocikedy vyraziť na 
miesto stretnutia všetkých častí kráľovského vojska. Jazda bola pre nedostatok 
miesta odsunutá na dve dĺžky od hradu (pravdepodobne Trenčianskeho hradu). 
Tam sa mala zdržovať podľa rozhodnutia generálnej kongregácie dovtedy, kým 
termín a miesto, kam mala byť vyslaná, nebudú doručené.24 

Povinnosťou Trenčianskej stolice bolo i vyvoliť jednotlivých predstaviteľov 
stoličného vojska. Generálna kongregácia na post kapitána tohto vojska zvolila 
Juraja Barboleho (Barbole) so žoldom 100 zlatých, pričom mal ešte dostať za 
každý začatý mesiac služby 20 zlatých.25 Ako podkapitán bol zvolený Ján Kereš-
kén (Kereskenii) so žoldom 60 zlatých za každý mesiac služby. Na jednoduchší 
prechod a prevoz stoličného vojska, ako sa hovorilo v nariadení svätého cisár-
skeho a kráľovského veličenstva, boli vyslaní komisári. Pre Záhorský okres bol 
vymenovaný Žigmund Zay (Zaii). V Dolnom slúžnovskom okrese to boli Pavol 
Ubinský (Ubinskii) a Juraj Jesenský (Jessenskii). Následne v Strednom slúžnov-
skom okrese boli ustanovení Mihozky (Mihozkii) a Albert Turbinzký (Turbinz-
kii). Nakoniec v Hornom slúžnovskom okrese za komisárov boli vyslaní Štefan 
Maršovský (Marsovskii) a Daniel Suňog (Szuniogh).26

Ako je zrejmé, Trenčianska stolica komunikovala nielen s nadriadenými or-
gánmi, v tomto prípade s kanceláriou arcikniežaťa Mateja, ktorému bolo zverené 
do opatery Uhorsko, pre neustále sa zhoršujúci psychický stav panovníka Rudol-
fa II., ale aj s okolitými stolicami, napr. Liptovskou a Oravskou. Komunikácia 
sa viedla aj v rámci Trenčianskej stolice napríklad so slúžnymi, či komisármi. 
Informácie sa teda vymieňali na rozličných stupňoch, v rôznych spôsoboch šty-
lizovania podľa toho, komu žiadosť, či oznámenie o vykonaní potrebných úprav 
boli adresované.

Stolica okrem administratívno-správnych záležitostí viedla i súdne konania. 
Súdne záležitosti, ako sme už predtým uviedli, možno rozdeliť na majetkovo-
právne a trestné. Výskyt trestných súdnych sporov bol počtom obmedzenejší ako 
majetkovo-právnych, ale za to obsahovo zaujímavejší.

Súdne záznamy zo začiatku 17. storočia, ako možno z preskúmaného Kon-
gregačného protokolu Trenčianskej stolice z rokov 1604 – 1623 badať, mali jed-
noduchú formu. Do protokolu sa zapísal zjednodušený obsah sporu, s ktorým 
stránky prichádzali pred stoličný súd (sédriu). Za opisom nasledovalo rozhod-

24 ŠABY, TŽ I, KP 2, f 13.
25 Tamže, f. 13.
26 ŠABY, TŽ I, KP 2, f. 14.
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nutie súdu, a ak to bolo potrebné, aj opis jeho vykonania. Zápisy zo súdnych 
konaní postupne začínali kopírovať jeho samotný priebeh. V období polovice  
17. storočia v zápise súdnej kauzy možno už nájsť vyjadrenia advokáta, proku-
rátora a sudcu k samotnému priebehu konania. Za nimi nasleduje rozsudok, a ak 
je to potrebné, spôsob a priebeh jeho naplnenia. V týchto zápisoch možno sledo-
vať spôsob a priebeh komunikácie jednotlivých zúčastnených zložiek pri konaní 
súdneho procesu na zasadaní stoličnej sédrie.27

Dňa 31. augusta 1649 sa začalo zasadnutie sédrie Trenčianskej stolice (obr. 2).28 

Obr. 2 
Dátum zápisu 

konania stoličnej 
sédrie29 z dňa 31. 

augusta 1649
(foto A. Masliková)

V tomto období už nebolo zasadnutie sédrie vždy nutne spojené s konaním ge-
nerálnej kongregácie. To len dosvedčovalo fakt, že počet súdnych podaní bol taký 
vysoký, že sa sédria musela schádzať aj mimo zasadnutia generálnej kongregá-
cie, aby stihla vybavovať všetky záležitosti. Na tretí deň zasadania súdnej stolice  
2. septembra 1649 bola prerokúvaná kauza šľachtica Pavla Majtána (Maytheny), 
inak nazývaného i Matešák (Mattessak), proti veľkomožnej pani Sofii, manželke 
šľachtica Mikuláša Petrociho (Petreöczy), za vraždu, na stratu života. Ako advo-
kát veľkomožnej pani Sofie vystupoval Juraj Husár (Hussar), ktorý sa v zápise 
v kongregačnom protokole vyjadril v nasledujúcich intenciách. Veľkomožnú pani 
nemožno odsudzovať, kým nie je vydaný rozsudok touto súdnou stolicou. „Voči 
rozsudku sa je možné odvolať, kým nenadobudne platnosť alebo neuposlúchnuť 
výzvu súdu, či dohodnúť sa medzi jednotlivými stranami účastnými v tomto spo-

27 ŠABY, TŽ I, KP 2 a ŠABY, TŽ I, KP 3.
28 „Feria secunda proxima post festum decolatio beatis Johannis Baptistae ...“ Druhý deň po 

sviatku sťatia svätého Jána Krstiteľa... ŠABY, TŽ I, KP 3, f 932.
29 ŠA BY, TŽ I., KP 3, f 932.
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re, čím by ďalšie konanie v tejto veci stratilo zmysel. Všetky tieto možnosti jestvu-
jú, až kým nie je rozsudok právoplatný. Preto nech sa neodsudzuje veľkomožná 
pani dopredu, kým nie je zistená príčina tohto zločinu.“30

V zápise sa následne nachádzala stať, v ktorej sa konštatovalo, že rozsudok bol 
vynesený, schválený a skontrolovaný tými, ktorí sa aktívne podieľali na súdnom 
konaní. Voči nemu sa pani Sofia odvolala, uvádzajúc, že má vo vlastníctve listy, 
ktoré by zmenili podstatu rozsudku. Sudca teda preskúmal predložené listy na 
ďalšom zasadnutí, ktoré bolo početne navštívené. V listoch sa podľa všetkého 
museli nachádzať určité informácie, ktoré vzbudili pozornosť sudcu natoľko, že 
nariadil preskúmanie prípadu komisiou, ktorá zo svojho vyšetrovania v dôvernom 
liste sudcu oboznamovala, že sa v nich žiadne priznanie k spomínanému trestné-
mu činu nenachádza. Podľa všetkého pani Sofia predložila tieto listy, len aby dala 
do pohybu všetky možné právne úkony, zbavila sa aspoň na čas podozrenia a tým 
oddialila nadobudnutie právoplatnosti rozsudku a jeho vykonanie. Komisia, ktorá 
teda tieto listy preskúmala, a s nimi i možné pochybnosti, ktoré týmto spôsobom 
vznikli, dospela k záveru, že v listoch sa nenachádza nič, čo by žalovanú oslobo-
dzovalo od vykonaného skutku. Preto bol rozsudok vynesený správne.31

Reakciou na toto rozhodnutie bol protest advokáta žalovanej pani Sofie, ktorý 
odmietal poslať vymenovanú na trest smrti obesením. Odsúdená pani Sofia sa 
preto rozhodla obrátiť na iné kráľovské súdne inštitúcie, ktoré taktiež jej spor 
preskúmali s ohľadom na možnosť jej nevinnosti, avšak dospeli k rovnakému 
záveru ako sédria Trenčianskej stolice i komisia, ktorá tento prípad prešetrovala. 
Odporúčali teda, aby stolica prikročila k vykonaniu rozsudku nad odsúdenou.32

V rozsudku tohto súdneho sporu bolo uvedené: „keďže pani požiadala v súd-
nom spore o revíziu, táto bola vykonaná obvyklým spôsobom, čo sa potvrdilo aj 
na kráľovskom zhromaždení, ktoré sa obvykle konalo na oktávu. Táto revízia 
bola teda vykonaná na súdnom zasadnutí.“ Na čo reagoval advokát, ktorý po-
dotýkal, že v tomto novom súdnom konaní sa objasnila príčina vykonania tohto 
trestného činu. Bolo možné predložiť listy, ktoré aspoň z časti pomohli obžalo-
vanej pani Sofii nachýliť rozsudok vo svoj prospech. Všetky zúčastnené strany, 
ako to v tomto období bolo bežné, zasahovali do procesu s menším alebo väčším 
úspechom. Napokon predsedajúci sudca v tejto záležitosti, Štefan Topor, odsúdil 
pani Sofiu na stratu života obesením, za spáchanú vraždu. Rozsudok mal byť 
vykonaný počas tridsiatich dní mesiaca septembra a na vykonanie popravy mala 
byť špeciálne upravená hrada na šibenici, aby urýchlila usmrtenie.33

30 ŠABY, TŽ I, KP 3, f 948.
31 Tamže.
32 Tamže, f 949.
33 Tamže.
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V samotnom zápise sa nenachádzali bližšie podrobnosti o vykonanom čine, 
opisovala sa iba činnosť súdu. Všetci účastníci súdneho konania aktívne zasaho-
vali do jeho diania a neustálou výmenou informácií prostredníctvom tak ústnej, 
ako aj písomnej komunikácie sa snažili misky váh bohyne spravodlivosti priklo-
niť na svoju stranu, či ostať nestrannými v prípade sudcu a jeho pomocníkov.

Trenčianska stolica sa zaoberala administratívno-správnymi, súdnymi záleži-
tosťami, ale i celokrajinskými problémami. Posielala svojich vyslancov i na krá-
ľovský dvor, kde mali prezentovať jej požiadavky a obhajovať jej záujmy pred 
panovníkom. To sa stalo i tentoraz. Stolica vyslala posolstvo na dvor panovníka, 
avšak to sa zdržalo, o čom vypovedá zápis v kongregačnom protokole zo zasada-
nia generálnej kongregácie zo dňa 16. júna 1604. Posolstvo Trenčianskej stolice 
bolo vedené Jánom Jesenským (Jessenskii) do Prahy na dvor panovníka Rudolfa 
II. Po tom, čo posol vybavil všetko, čím bol poverený, chcel sa vrátiť naspäť, 
avšak považoval za svoju povinnosť zaplatiť všetky výdavky, ktoré vznikli po-
čas jeho pobytu v Prahe. Cena na úhradu však bola privysoká, a to spôsobilo 
zdržanie celého posolstva v Prahe. Hoci, ako sa posol domnieval, mohli im skôr 
naznačiť výšku platby za strávený čas a opateru, čím sa mohli vyhnúť neskorším 
ťažkostiam a riešiť ich oveľa skôr. Ako ďalej vo svojom hlásení uviedol, práca 
v zastúpení stoličných záujmov je ťažká a namáhavá. Avšak pri dvore boli vždy 
prítomní mnohí magnáti i z Trenčianskej stolice, ktorí by boli mohli posolstvu 
pomôcť ešte pred týmito ťažkosťami. „Veď stolica určila pána Juraja Turzu 
(Thurzo), aby v Prahe zabezpečil miesto na pobyt posolstiev a do rúk mu boli 
vydané i prostriedky, aby v prípade potreby vyrovnal možné dlhy, ktoré mohli 
vzniknúť pri dlhšom pobyte zástupcov Trenčianskej stolice pri dvore v záujme 
vybavenia jej potrieb.“34

Obr. 3 
Zápis o problémoch 

posolstva pod vedením 
Jána Jesenského 

v Prahe35

(foto A. Masliková) 

34 ŠABY, TŽ I, KP 2, f 3.
35 ŠABY, TŽ I, KP 2, f 3.
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I z tohto záznamu vyplýva, že medzi Trenčianskou stolicou a jej vyslancami 
prebiehala intenzívna komunikácia. V spôsobe zápisu tohto záznamu je možné 
vybadať aj postavenie stolice ako nadriadeného orgánu voči posolstvu. 

Napriek tomu, že formy a štýly komunikácie medzi jednotlivými účastníkmi, 
v tomto prípade Trenčianskej stolice a jej funkcionárov s inými nadriadenými, 
rovnako postavenými a podriadenými stranami, sa neustále menili, ich skúma-
ním a porozumením je možné nahliadnuť na dianie vo vtedajšej Trenčianskej 
stolici, ktorá, patriac do Uhorského kráľovstva, sa musela prispôsobovať politic-
kému, vojenskému, kultúrnemu a ďalšiemu dianiu. V tomto prípade má písomná 
komunikácia neodmysliteľný zástoj v poznávaní regionálnych dejín a kultúr-
nych fenoménov.

interaction at the turn of centurieS 16th and 17th on model of 
the agenda in trenčín county

Summary

Written interaction was in the beginning of modern times the natural part of life not 
only in intellectuals, but also in aristocracies, clergies and accruing rank of bourgeoisies. 
Basically for anyone who acquired basic literacy. In spotlight were getting files. Files, 
that originated in institutions, which have had in jurisdiction administratively affairs and 
legal causes. in this time counties were one of this sort – administrative, government 
and judicial institution. agenda, which was in their competence, grew, what has straight 
reached on quantity of scriptums, which were made from their function.

From 16th century had shifted the centre of a written agenda of county on congregational 
protocols, which becames most valuable source for knowledge about development 
and government in counties. The congregational protocols became main source for 
knowledge of ways for example of the interaction too from the rich written agenda of 
Trenčín county. This information helped us understand the process of communication 
individual county establishments and his magistrates, which was waged through various 
levels of county autonomy.

County notary inscribed in the congregational protocol all received scriptums in 
complete version or in brief abstract. It was especially for these kinds of documents: royal 
decree, mandate, Palatine instruction, viceroy instruction, Ugrian chamber instruction 
and military commander’s instructions. Further in congregational protocols were 
written notes from official agenda Trenčín county (decisions and resolutions of county 
administrator and general congregation, other submissions of county nobility, subjective 
village, lieges etc. a part of congregational protocol was establish from a records from 
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session of county court. On these sessions were resolved applications, which we could 
divide into two fields. The first field was referring to the rights of property and the second 
arched over crimes. County communication with another of advanced, equally or lower 
status waged very often and intense. However all of these records harbored spirit of 
period, in which they originated.

Forms and styles of communication between individual participants, in this report of 
Trenčín county and his magistrates with other superior, equal and inferior parties, have 
still altered. These changes in interaction also her content are objects for our searching 
and consequential understanding course of events in then Trenčín county. County has to 
adapt political, cultural, military and other happenings. Interaction had important part in 
recognition of history for this region and of cultural phenomenon’s. 
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Zborník FiloZoFickej Fakulty univerZity komenského
ročník Xlviii       historica   bratislava 2014

Štatúty ako SpôSob komunikácie  
meStSkej Správy S obyvateľmi

Zuzana nemcová

Samospráva uhorských miest sa vyvíjala v rozdielnych podmienkach, než 
aké panovali v iných európskych krajinách, v ktorých mali panovníci pros-
tredníctvom svojich zástupcov určitú kontrolu nad správou miest. Slobodným 
kráľovským mestám v Uhorsku sa v dôsledku priaznivého vzťahu uhorských 
panovníkov darilo počas dlhého obdobia svojej existencie zachovávať značne 
rozsiahlu formu samosprávy. Mestá sa vďaka tomu vyhli zápasom o rozsah prá-
vomocí orgánov mestskej samosprávy, ktoré poznačili vývoj miest takmer vo 
všetkých krajinách Európy. Korektný vzťah panovníkov k mestám sa prejavil aj 
v tom, že tu nevládla dvojkoľajnosť v samospráve. Vďaka tomu, že v mestách 
neboli delegovaní zástupcovia kráľa, súdnictvo a hospodársko-politická správa 
miest bola v rukách volených orgánov, richtára a mestskej rady.1 

Prvé pokusy habsburských panovníkov o získanie kontroly nad správou 
a predovšetkým hospodárením miest sa začali objavovať už na konci 16. storo-
čia. Ale až v období po porážke Tökölyho povstania v závere 17. storočia boli 
tieto kroky zo strany panovníka konkrétnejšie a realizovali sa prostredníctvom 
vysielania komisárov uhorskej komory, ktorí usmerňovali voľbu do mestských 
orgánov a kontrolovali hospodárenie miest. 

Základom mestskej samosprávy boli všetci mešťania, teda obec. V počiat-
koch vývoja miest volila celá obec mestskú radu a podieľala sa na obsadzovaní 
všetkých úradov v meste. Spolu s nárastom počtu mešťanov a rastúcou potrebou 
rýchlejšie reagovať na každodenné problémy, ktoré život v meste prinášal, sa  
 

1 ČIČAJ, Viliam. Niektoré problémy výskumu miest v období novoveku. In CZOCH, Gábor 
(ed.). Kapitoly z dejín Bratislavy. Bratislava : Kalligram, 2006, s. 29.
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objavila požiadavka na vytvorenie inštitúcie, ktorá by bola schopná dostatočne 
rýchlo riešiť akútne problémy. Vznikol druhý zastupiteľský orgán, vonkajšia ale-
bo širšia rada zahrňujúca určitý počet dôveryhodných mešťanov, ktorí zastupo-
vali záujmy celej obce. Počet členov vonkajšej obce sa v jednotlivých mestách 
líšil. Bratislavská vonkajšia rada mala v roku 1376 dvadsaťštyri členov, neskôr 
sa počet členov zvýšil na šesťdesiat, ako to bolo zaužívané aj v iných mestách.2 
V polovici 17. storočia mala volená obec 103 členov.3 Súdnictvo vrátane práva 
meča a hospodársko-politická správa uhorských miest bola v rukách richtára  
a mestskej rady. Vonkajšia obec sa na riadení podieľala hlavne svojou kontrolnou 
funkciou. K zvýšeniu podielu vonkajšej obce na správe mesta došlo v Bratislave 
v 70. rokoch 16. storočia. Prejavilo sa to hlavne pri schvaľovaní štatútov a ostat-
ných nariadení regulujúcich život v meste. Kým v predchádzajúcom období sa 
na ich tvorbe podieľala len mestská rada, od spomenutého obdobia spolupraco-
vala rada pri schvaľovaní štatútov a iných nariadení s vonkajšou obcou.4

Právo vydávať štatúty (ius statuendi), ktorými sa upravovali vnútorné právne 
pomery, získali mestá už vo svojich základných mestských privilégiách udele-
ných panovníkom.5 Štatúty boli jedným zo spôsobov, ktorý mestská rada využí-
vala pri komunikácii s obyvateľmi mesta. Stali sa vhodným nástrojom pri riešení 
vnútorných záležitostí miest a majú potenciál odzrkadliť ich každodenný život 
a spôsob fungovania najvyšších mestských orgánov. Zaujala nás možnosť kom-
parácie spôsobu využívania tohto komunikačného nástroja pomocou obsahovej 
analýzy štatútov vydaných orgánmi dvoch významných miest bývalej Bratislav-
skej stolice v určitom časovom období. Predmetom porovnania sa stali štatúty, 
ktoré vydali mestské orgány mesta Bratislavy a Trnavy v období po roku 1526 
do roku 1600. Ide o sondu do obdobia prelomu stredoveku a novoveku, obdobia 
akútneho tureckého nebezpečenstva a organizácie obrany, územnej straty štátu, 
nástupu novej dynastie na uhorský trón a s týmito skutočnosťami súvisiace zme-
ny v postavení miest, predovšetkým Bratislavy, ktorá sa stala hlavným mestom 
Uhorska. Zámerom bolo zistiť, akú vypovedaciu hodnotu majú vydané nariade-
nia, či a do akej miery reflektujú vplyvy vonkajšieho prostredia na život v meste. 

2 LEHOTSKÁ, Darina. Mestská správa a bratislavské meštianstvo do konca 14. storočia. In His-
torické štúdie, 1969, roč. 14, s. 204.

3 KÚKEL, Ján. Štatúty schvaľované volenou obcou mesta Bratislavy. In RAGAČOVÁ, Júlia 
(ed.). Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Bratislava : MVSR − odbor archívov a re-
gistratúr, 2005, s. 192.

4 KÚKEL, ref. 3, s. 190.
5 LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : IURA EDITION, 2002,  

s. 79.



146

Prvé štatúty boli v Bratislave vydané v roku 1371 a týkali sa práv a povinnos-
tí židovského obyvateľstva.6 V roku 1376 nasledovali štatúty určené pre peká-
rov, mäsiarov a obuvníkov. Vydavateľom bola mestská rada spolu s 24-člennou 
vonkajšou radou, zvolenou „všetkými mešťanmi, chudobnými i bohatými“, prí-
padne len mestská rada s celou obcou.7 V podobnom duchu sú spísané aj ďalšie 
štatúty vydané pre krajčírov (1411), pravidlá pre čapovanie a šenkovanie z roku 
1497 a štatúty pre ďalších remeselníkov (murárov, tesárov, rybárov, obuvníkov).8 

Od štatútov vydaných v staršom období sa líšia veľmi rozsiahle štatúty z roku 
1457. Ich obsahom sú obecné nariadenia, schválené celou obcou. Týkajú sa všet-
kých oblastí, na ktoré sa vzťahovala mestská právomoc. Jednotlivé časti predpi-
sujú postup pri súdení, riešia problematiku remeselníkov, určujú rôzne poplatky 
a odmeny za práce spojené s manipuláciou so sudmi, predpisujú hmotnosť pe-
kárenských výrobkov. Osobitne je vyčlenená časť týkajúca sa mestskej správy. 
Prvýkrát sa objavuje záznam o voľbe šesťdesiatich členov volenej obce s doži-
votným členstvom. Nachádza sa tu aj podrobný opis ich povinností a stanovené 
sú aj kritériá, ktoré musia spĺňať kandidáti na členstvo v rade a v najvyšších 
mestských funkciách.9 

V prvej tretine 16. storočia boli vydané štatúty pre rybárov a spoločné pre 
murárov a tesárov, ktoré sú zaujímavé tým, že ako vydavatelia v nich vystu-
pujú richtár, mešťanosta a mestský pisár s uvedením ich mien a priezvisk.10  
V roku 1516 bola richtárom, mešťanostom a mestskou radou schválená 5-člán-
ková úprava pre obuvníkov a ich tovarišov.11

Napriek výrazným zmenám, ktoré postihli Uhorsko v roku 1526, nie je v edí-
cii štatútov Corpus statutorum municiarium zaznamenané až do roku 1545 žiad-
ne nariadenie alebo štatút mestskej rady a obce. Až po období 29 rokov je pub-
likovaný predpis cien pre mäsiarov z 19. júna 1545 a v podstate takmer totožný 
záznam z 24. apríla 1547.12 Pri oboch predpisoch absentuje zmienka o vydavate-
ľovi. V nasledujúcom roku 1548 boli mestskou radou a obcou (Rat und gemain 
beschlossen) vydané dve úpravy, jedna riešila okrem iného režim otvárania brá-
ny sv. Vavrinca a výčapu, druhá stanovila nové ceny pre hovädzie, teľacie a jah-

 6 KÚKEL, ref. 3, s. 192.
 7 KOLOSVÁRI, Sándor – ÓVARI, Kelemen. Corpus statutorum. Tomus 4/2, Statuta et articuli 

municipiorum Hungariae cis Danubianorum. Budapešť : Editio Academiae scienciarum hunga-
ricae, 1897, s. 4-7.

 8 KOLOSVÁRi, ref. 7, s. 32, s. 48-52. 
 9 KÚKEL, ref. 3, s. 192-193.
10 KOLOSVÁRI, ref. 7, s. 52-53. Richtár Hans Lachenperger, mešťanosta Fridrich Fojt (Voytt), 

mestský pisár Fridrich Grun.
11 KOLOSVÁRI, ref. 7, s. 55-56.
12 KOLOSVÁRi, ref. 7, s. 89.
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ňacie mäso.13 Z roku 1549 pochádza len jedna cenová úprava určená znova pre 
mäsiarov.14 Určovanie cien mäsa a úprava pravidiel pri jeho výseku sa opakovali 
najčastejšie v nariadeniach prijatých mestskou radou a obcou. Častokrát bola pri 
nich vymedzená aj časová platnosť cenového predpisu, napríklad od Veľkej noci 
po Turíce bola povolená o 1 denár vyššia cena za funt mäsa, v predvečer sviatku 
mala znova klesnúť na pôvodnú hodnotu. Regulácii cien nepodliehali len mäsia-
ri, ale predpisy mestskej rady sa zaoberali aj predpisovaním hmotnosti pekáren-
ských výrobkov a cien za jednotlivé druhy chleba a pečiva. Mestská rada a obec 
predpisovali aj ceny vína, ktoré sa predávalo v meste a pravidelne sa publikoval 
aj cenník výrobkov debnárov.

V sedemdesiatych rokoch 16. storočia sa nariadenia s určením cien pre rôzne 
remeslá prijímali a aktualizovali tri až štyrikrát do roka. Bývali stručné a ako vy-
davatelia vystupovali rada a obec. V niektorých prípadoch bol záznam doplnený 
o informáciu, že zvýšenie ceny bolo povolené na základe sťažnosti mäsiarov, 
ktorí zaznamenali veľké škody pre nízke ceny mäsa (22.1.1575).15 V nariade-
niach prijatých v roku 1579 je uvedené, že zmena cien jahňacieho mäsa sa po-
voľuje preto, lebo budínsky paša nepovolil dovoz oviec a cena vína sa mení 
v dôsledku malej a nekvalitnej úrody hrozna.16 

V polovici 16. storočia bol richtárom, mešťanostom a radou mesta s vedo-
mím členov volenej i celej obce (Richter, Burgermaister und Rathe dieser Stadt 
Prespurg haben mit Vorwissen der Gennanten...) prijatý bližšie nedatovaný Po-
žiarny poriadok. Obsahoval 15 článkov, v ktorých sú veľmi podrobne opísané 
opatrenia v prípade vypuknutia požiaru v meste a povinnosti jednotlivých mest-
ských úradníkov a obyvateľov mesta.17 

V roku 1578 boli obcou prijaté a schválené 28-bodové štatúty upravujúce 
rôzne oblasti života mešťanov. Mestská rada venovala pozornosť udržiavaniu 
poriadku v meste a nariadila obyvateľom vyčistiť priekopu a kanál pred svoji-
mi domami. Úprava sa týkala tiež dohľadu nad činnosťou mlynárov a pekárov. 
Štatút určil povinnosti pre trhového sudcu, komorníka, nariadil viacerým úradní-
kom povinnosť podávať vyúčtovanie. Predpisy sa týkali aj udržiavania ciest, po-
riadku a používania správnych overených mier.18 nariadenia prijaté v 80. rokoch 
16. storočia boli opäť veľmi stručné a stereotypné. Dva až trikrát do roka určila 
mestská rada s volenou obcou ceny, najčastejšie pre mäso a produkty pekárov. 

13 KOLOSVÁRi, ref. 7, s. 90.
14 KOLOSVÁRi, ref. 7, s. 91.
15  KOLOSVÁRI, ref. 7, s. 162.
16 KOLOSVÁRI, ref. 7, s. 176.
17 KOLOSVÁRi, ref. 7, s. 91-94.
18 KOLOSVÁRi, ref. 7, s. 172-175.
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V marci 1582 bola stanovená denná mzda pre kopáčov vo viniciach. Pre mužov 
určili výplatu vo výške 11 denárov a pre ženy 7 denárov.19 V máji roku 1600 bola 
mzda pre veľkú drahotu zvýšená pre mužov na 14 denárov a ženy 10 denárov.20 
Na zhoršenú finančnú situáciu v meste upozorňujú štatúty prijaté v januári 1596, 
keď bola z dôvodu volieb vyrúbená mimoriadna daň a v decembri bolo naria-
dené mimoriadne zdanenie obchodníkov.21 Predpisy z novembra 1597 zakázali 
nákup vína a mäsa od obyvateľov Zuckermandla a Schlossbergu. V súvislosti 
s konaním snemu mal každý majiteľ domu ponechať jednu izbu voľnú a ponúk-
nuť ju hosťom, ktorí sa na sneme zúčastnia. Mešťanom sa tiež nariadilo, aby 
upratali pred svojimi domami, vyčistili odpad a blato, lebo s volskými povozmi 
nie je možné prechádzať ulicami. 22 

Z analýzy záznamov štatutárneho charakteru, uverejnených v edícii štatútov 
Corpus statutorum (Statuta et articuli municipiorum), vyplýva niekoľko skutoč-
ností. Všetky záznamy sú písané v nemčine, od roku 1548 je ich vydavateľom 
rada a obec, ktoré rozhodli v určitej záležitosti. Väčšina zápisov štatutárneho 
charakteru má skôr operatívny charakter a ich platnosť je dočasná. Sú reakciou 
na situáciu, ktorú bolo potrebné v krátkom čase riešiť. Ide skôr o nariadenia, 
ktorými sa mestské orgány snažili čo možno v najkratšom čase vyriešiť nejaký 
problém v meste. Vydávané boli aj niekoľkokrát v roku, podľa toho, ako si to 
situácia vyžadovala. Bývali stručné, obsahovali 2 až 8 článkov, ale časté boli aj 
nariadenia v rozsahu jedného paragrafu. Najčastejšie išlo o úpravu cien mäsa, 
hmotnosti a ceny výrobkov pekárov a iných remeselníkov. Najviac nariadení sa 
týkalo určenia cien mäsa a mäsových výrobkov, v sledovanom období bolo vy-
daných 31 úprav cien mäsa oproti deviatim úpravám cien pekárenských výrob-
kov a ôsmim nariadeniam, venovaným vinárom. Dôvodom preferovania proble-
matiky mäsiarov pri rokovaniach mestskej rady môže byť skutočnosť, že mäsiari 
a obchodníci s mäsom patrili k veľmi vplyvným predstaviteľom mesta, ktorí sa 
pravidelne podieľali na správe mesta. Koncom 16. storočia bol členom mestskej 
rady a richtárom mäsiarsky majster a obchodník s mäsom Zachariáš Götzel.23 

Štatúty v pravom slova zmysle bývali rozsiahlejšie, schvaľovali sa v nepra-
videlných intervaloch a platili dlhodobo až do novelizácie celého textu alebo 
jednotlivých paragrafov. Na skutočnosť, že ide o štatúty, sa mohlo upozorňo- 
 

19 KOLOSVÁRi, ref 7, s. 184.
20 KOLOSVÁRi, ref. 7, s. 230.
21 KOLOSVÁRi, ref. 7, s. 219.
22 KOLOSVÁRi, ref. 7, s. 220-221.
23 FEDERMaYER, Frederik. Rody starého Prešporka. Bratislava : Monada atelier, s. r.o., 2003, 

s. 60. Členom mestskej rady bol v rokoch 1577 – 1598, richtárom bol v rokoch 1589 – 1591, 
1596 – 1598. 
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vať priamo v úvodnej formulke (napr. počestná obec spísala nasledujúce články 
z roku 1578). Obsahom štatútov boli predpisy pre mestských funkcionárov a za-
mestnancov, nariadenia s dlhodobejšou platnosťou týkajúce sa pravidiel výčapu 
a šenkovania, budovania studní, stráženia mestských brán a podobne. Niekedy 
sa schválili len články, ktoré boli pozmenené. Na ich vydaní sa podieľala volená 
obec, ktorá ich prostredníctvom rečníka predložila na potvrdenie mestskej ra-
de.24 Skutočnosť, že z obdobia rokov 1526 až 1545 sa nezachovali záznamy šta-
tutárnej povahy, možno vysvetliť nedochovaním jedného zväzku magistrátneho 
protokolu z rokov 1506 – 1539.25

Z produkcie mestskej správy mesta Trnava je v edícii štatútov v období rokov 
1526 až 1600 zaznamenaných 25 štatútov. Pokrývajú roky 1557 až 1561 a 1570 
až 1577.26 Na rozdiel od bratislavských záznamov sú trnavské písané po latinsky. 
Ich vydavateľom je mestská rada a volená obec predstaviteľov troch národností, 
žijúcich v Trnave. Už na prvý pohľad je zrejmé, že trnavské záznamy sú rozsiah-
lejšie. V roku 1557 to ešte nie je také očividné, lebo sa zachovali len dva predpi-
sy, zaznamenané v júni a v júli 1557. Týkali sa stanovenia povinnosti odvádzať 
dane aj pre kňazov, ak predávajú víno a iné komodity a odvádzania desiatku.27 
Z nasledujúceho roku 1558 sa zachovalo šesť štatútov, ktoré pokrývajú mnohé 
aspekty života mesta. Viaceré sú značne rozsiahle a vydané boli v mesiacoch 
január, marec, apríl, máj, október a november. Mestská rada spolu s volenou 
obcou v takmer pravidelných intervaloch vydávala rozhodnutia v záležitostiach, 
ktoré vyžadovali rýchlu reakciu. Išlo o určenie cien pre rôzne komodity, kontrolu 
remeselníkov, používaných mier a váh a pod. Rozhodnutia sú väčšinou uvedené 
slovami „decretum est“ alebo „facta sunt decreta“. Iný charakter má rozsiahly 
štatút z novembra, ktorý je uvedený názvom „Statuta communibus totius Se-
natus et Civitatis sufragiis“. Zdá sa, že aj pre trnavskú štatutárnu prax platí, 
že štatúty prinášajúce operatívne riešenia s krátkodobejším horizontom by bolo 
vhodnejšie nazvať nariadeniami a len tie, ktoré sú vydávané zriedkavejšie a pri-
nášajú rozhodnutia s dlhodobou platnosťou, by sme mali považovať za štatúty 
v pravom slova zmysle. Spomínaný štatút schválený 25. novembra 1558 riešil 
viacero problémov. Mešťanom bolo povolené prevádzkovať v meste dvadsať 
viech, pričom víno smeli kúpiť len od mesta. Nariadilo sa vykonanie súpisu vína  
 

24 Na rozdiel medzi štatútmi v pravom slova zmysle a nariadeniami vydanými orgánmi mesta 
upozornil KÚKEL, ref. 3, s. 188-197.

25 BODNÁROVÁ, Katarína. Novoveká bratislavská mestská kancelária v rokoch 1526 – 1574 
v zrkadle bratislavských mestských kníh. Dizertačná práca. Bratislava : FFUK, 2009, s. 118.

26 ŠKODOVÁ, Eva. Štatúty kráľovských komisárov z mesta Trnavy v rokoch 1690 – 1747 ako 
historický prameň. Diplomová práca. Bratislava : FFUK, 1970, s. 16.

27 KOLOSVÁRI, ref. 6, s. 108.
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u mešťanov a zapísanie zistených skutočností do registra. V dôsledku obáv zo 
šírenia moru bolo zakázané čerpať vodu z rybníka pre potreby pivovaru.28 

Z nasledujúceho obdobia je pomenovaním „statuta“ označených ďalších päť 
rozhodnutí mestských orgánov. Sú to štatúty z októbra 1559 a z roku 1570, ob-
sahujúce informáciu o prísahe volených mešťanov troch národností.29 nasledujú 
štatúty z roku 1573 a dva štatúty z roku 1574. Záznam z apríla 1574 je označený 
ako edikt a obsahuje pravidlá a pokuty pre členov mestskej rady, ktoré im hrozia 
pri absenciách na zasadaniach.30 Štatút z júna 1573 riešil vymenovanie kontroló-
rov vyúčtovania mestského komorníka.31 Zaujímavú problematiku nastolil štatút 
schválený vo februári 1574. Toto maďarsky písané rozhodnutie je namierené 
proti richtárovi, ktorý bol zaviazaný zaplatiť pokutu za to, že pri súdení postupo-
val protiprávne.32 Posledné štatúty z roku 1574 sa venujú viacerým problémom. 
Reagujú na prax niektorých mešťanov, ktorí v prípade nespokojnosti s vyrie-
šením svojho sporu obchádzali tavernícku stolicu a obracali sa na kráľovský 
dvor. Štatútom bol takýto postup zakázaný a v prípade porušenia mal byť vinník 
pokutovaný až do výšky 100 zlatých. Ďalším závažným problémom, ktorým sa 
v štatúte mestská rada zaoberala, boli nadávky používané obyvateľmi mesta na 
verejnosti. Príslušné nadávky sú v zázname uvedené hneď v troch jazykových 
mutáciách: maďarsky, slovensky (použité pomenovanie „bohem“) a nemecky. 
Mestská rada rozhodla, že na vykonanie nápravy je potrebné postaviť kríž, pre-
vinilcov pri prvom prichytení na osem dní zavrieť a po druhýkrát, ak by sa nepo-
lepšili, zavesiť na štyri hodiny na kríž.33

Ostatné normy, vydané trnavskou mestskou radou a obcou v skúmanom 
období po roku 1526 do roku 1600, sa svojím charakterom radia podobne ako 
v Bratislave medzi nariadenia, ktoré riešili bežné problémy, ktoré prinášal život 
v meste. 

Z porovnania štatútov a nariadení vydaných v Bratislave a Trnave v rovna-
kom období vyplynul určitý rozdiel. Trnavské štatúty boli rozsiahlejšie, v jed-
nom štatúte riešili zvyčajne viacero problémov. Omnoho častejšie sa zaoberali 
rozsahom kompetencií mestských úradníkov, v prípade pochybenia ich neváhali 
pokutovať. Tým, že v mestskej rade boli zastúpení predstavitelia troch národnos-
tí žijúcich v meste, fungovali kontrolné mechanizmy, ktoré dokázali eliminovať 
pochybenia jednotlivých úradníkov. 

28 KOLOSVÁRI, ref. 6, s. 112-114.
29 KOLOSVÁRI, ref. 6, s. 117, s. 148-149.
30 KOLOSVÁRI, ref. 6, s. 157.
31 KOLOSVÁRI, ref. 6, s. 155.
32 KOLOSVÁRI, ref. 6, s. 156.
33 KOLOSVÁRI, ref. 6, s. 157-159.
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V Bratislave v 16. storočí neexistoval akútny problém s emancipáciou ná-
rodností pri správe mesta. Zásadné problémy správy a fungovania mestskej sa-
mosprávy sa riešili v dlhodobejšom horizonte a prijaté štatúty platili aj niekoľko 
rokov. Nariadenia, ktorými sa riešili cenové limitácie a daňové predpisy, boli 
prijímané podľa potreby niekoľkokrát do roka. Obsahová analýza preukázala 
schopnosť záznamov štatutárnej povahy zachytiť každodenný život obyvateľov 
mesta a problémy, ktoré riešila mestská rada. Vplyv udalostí celoštátneho cha-
rakteru, ako bolo turecké nebezpečenstvo a zmena panujúcej dynastie, nebol pri 
prijatých rozhodnutiach mestskej rady na prvý pohľad zjavný. Prejavoval sa pri 
zdôvodnení prijatých rozhodnutí, napríklad upozornením na zlú hospodársku 
situáciu, slabú úrodu, zhoršené zásobovanie mäsom v dôsledku tureckého ne-
bezpečenstva, zvýšením miezd kopáčov z dôvodu chudoby, či vypísaním mimo-
riadnej dane pre neúnosnú zhoršenú finančnú situáciu v meste.

StatuteS aS a way of communication between municipal 
adminiStration and city inhabitantS

Summary

Statutes has been an effective tool in dealing with the internal affairs of towns and 
have had the potential to reflect daily life and show the way the highest municipal 
authorities operated. The author of this study examines the this communication tool in 
the cities of Bratislava and Trnava in the period between 1526 and 1600 through the 
content analysis and comparison of statutes. It is a probe into the period of the end of the 
Middle ages and beginning of the new age, the period of the Turkish endangerment, 
formation of a new dynasty on the Hungarian throne and a probe into the facts related to 
the changes in the status of towns, especially Bratislava, which became the capital of the 
Hungarian Empire. The aim of this study is to find out the informative value of issued 
regulation and whether, or not and to what extent they reflect influences of the external 
environment on life in the city.

When comparing the statutes and regulations issued in Bratislava and Trnava in the 
same period, certain differences can be seen. Statutes from Trnava are more complex, 
usually with several problems being solved in one statute. They more frequently deal 
with the scope of competences of municipal officials and are often used to penalize these 
officials for misconduct. By means of the City Council that consisted of representatives 
of three nationalities living in the city, there were control mechanisms that helped to 
eliminate errors of each official. 

Major issues of the city administration in Bratislava in the 16th century were being 
solved for long term and adopted statutes were valid for several years. Statutes solving 
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price limitations and tax regulations were being adopted as needed several times  
a year. The content analysis demonstrates the ability of the records of statutory nature to 
capture daily lives of urban residents and the problems that were being solved by the City 
Council. The impact of events of nationwide character such as Turkish endangerment or 
the change of the reigning dynasty on the decisions of the City Council was not apparent 
at first. However, it was reflected in reasoning of City Council decisions by pointing on 
bad economic situation, poor harvest, decreased supply of meat and increase in wages 
due to poverty; and in imposing extraordinary taxes due to unbearable worsened financial 
situation of the city.
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liSty adreSované trnave a trnavčanom  
na začiatku novoveku

„Prudentes et circumspecti ...“

juraj roháč

Najobvyklejšou formou výmeny informácií v stredovekom a ranonovove-
kom meste na našom území bola, prirodzene, verbálna komunikácia. Hovorené 
a počúvané slovo bolo dôležitou súčasťou každodenného života mestskej komu-
nity a pomáhalo vytvárať v mestskej pospolitosti dôležité spoločenské kontak-
ty a vzájomné väzby. Istú čiastkovú predstavu o takejto komunikácii si možno 
urobiť na základe jej občasného doslovného zaznamenávania v písomnej forme 
– predovšetkým v rôznych zápisoch zo súdnych konaní, predovšetkým súdenia 
trestných činov. V konkrétnych fázach súdneho procesu sa často verne, naozaj 
od slova do slova, zaznamenávali výpovede obžalovaných či svedkov. Vzhľa-
dom na sociálny status účastníkov procesov (najmä vinníkov) a skutočnosť, že 
obvyklou súčasťou takéhoto vypočúvania bolo aj mučenie, je však výpovedná 
hodnota takýchto zaznamenaných výpovedí výrazne limitovaná. 

Hovorené slovo malo v dobovej spoločnosti veľkú dôležitosť a závažnosť, 
bolo citlivo vnímané, čo dosvedčuje aj prísne trestanie verbálnych prečinov  
– urážok, nadávok, zlorečení a ohovárania (tie sa dosť často vyskytovali). Ob-
vyklú rečovú komunikáciu možno rekonštruovať však len veľmi hypoteticky, 
na základe rôznych úradných zápisov a záznamov, ktoré ju však zachytávajú už 
v parafrázovanej podobe a prispôsobujú štandardným formuláciám a požiadav-
kám úradného jazyka. 

Slovná komunikácia sa však neobmedzovala len na samotnú mestskú pospo-
litosť a neuzatvárala sa do mestských hradieb či chotára. Aj naozaj dôležité zá-
ležitosti – žiadosti a ponosy –, s ktorými sa mesto obracalo na vyššie inštancie, 
cirkevných a svetských hodnostárov a aj na samotného panovníka, sa najčastej-
šie realizovali vo verbálnej forme. Adresáta o príslušnej kauze ústne informoval 
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vyslaný poverený zástupca (posol) alebo často reprezentatívna delegácia, zosta-
vená z najvýznamnejších zástupcov mestskej komunity (richtára a prísažných  
– obvykle v nej nechýbal mestský notár, ktorý mohol vznesené argumenty vhod-
ne podporiť prinesenými písomnými dokladmi). 

Písomné dorozumievanie bolo v tomto období (na konci stredoveku a začiat-
ku novoveku) spočiatku obvykle výrazne jednosmerné a predstavovali ho do 
mesta prichádzajúce písomnosti od nadriadeného vydavateľa vo forme rôznych 
privilégií a mandátov. Korešpondencia obyvateľov mesta s vyššie postaveným 
prijímateľom alebo s inými mestskými či obecnými komunitami a ich členmi 
bola veľmi zriedkavá, čo, bezpochyby, súviselo aj s celkovou kultúrnou úrovňou 
vtedajšej spoločnosti, najmä s jej gramotnosťou. Náznaky istej zmeny tradičné-
ho spôsobu komunikovania mestského obyvateľstva sa začali objavovať už na 
konci 15. storočia. Zvýšila sa dostupnosť vzdelania a nárast písomnej komu-
nikácie prispel k rozšíreniu informovanosti a spoznávaniu vzdialeného sveta. 
Prostriedkom intenzívnej výmeny rozličných informácií a aj zaznamenávania 
názorov, postojov a pocitov sa stal list, ktorý síce nemal právnu silu, záväznosť  
a význam listiny, no napriek tomu sa zapojil aj do administratívneho procesu 
a stal sa tiež neodmysliteľnou súčasťou úradného konania.1 List mal teda na 
začiatku novoveku v živote vtedajšej spoločnosti (a to nielen mestskej) nezaned-
bateľný význam.

Zachovaná korešpondencia miest má mimoriadnu výpovednú hodnotu pre 
poznanie dejín každodenného života v kontexte turbulentných politických, so-
ciálnych a aj kultúrnych zmien, ktoré sa odohrávali na našom území na začiatku 
novoveku. Potvrdzujú to aj listy adresované Trnave a jej mešťanom predovšet-
kým od 16. storočia, ktoré sa stali súčasťou mestskej registratúry. Napriek ob-
javeniu sa fenoménu list a jeho uplatneniu v komunikačnom procese si však 
mestská pospolitosť stále zachovávala v tejto komunikácii mimoriadnu citlivosť 
a vnímavosť pre hovorené slovo. Osobne vypovedaná a vypočutá informácia sa 
považovala za závažnejšiu a snáď aj za hodnovernejšiu. Dokazujú to viaceré lis-
ty, v ktorých vydavateľ vlastne len vyzýva adresáta (trnavskú mestskú radu), aby 
dôveroval tomu, čo jej povie konkrétny doručiteľ listu – podstatná informácia 
teda nebola v liste vôbec uvedená, ale bola potom verbálne tlmočená. 

Začiatok 16. storočia bol pre Trnavu a Trnavčanov mimoriadne významným, 
ale aj zložitým obdobím. Spôsob komunikácie, poskytovania a prijímania infor-
mácií a poznatkov výrazne poznamenal život tunajšej mestskej komunity. Práve 
v 16. storočí bol historický vývoj Trnavy a jej obyvateľov podstatným spôsobom 
ovplyvnený dôležitými udalosťami, ktoré vyústili do nevyhnutnej živej komu-
nikácie medzi jednotlivými skupinami mestského obyvateľstva. V dôsledku ob-

1 LEHOTSKÁ, D. Príručka diplomatiky. Bratislava : Slovenská archívna správa, 1972, s. 88 a n.
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sadenia južných území Uhorska osmanskými vojskami došlo v krajine k inten-
zívnej vnútornej migrácii, ktorá sa dotkla aj Trnavy. Migranti významne zmenili 
etnickú i konfesionálnu skladbu tunajšej mestskej komunity, k čomu prispeli 
i pohyby a pobyty žoldnierskych vojsk a aj rýchle šírenie reformácie.2 

Tieto zmeny sa prejavili nárastom napätia medzi mestským obyvateľstvom, 
ktoré neraz vyústilo až do rôznych prejavov diskriminácie, ba aj násilia. Ab-
sencia vzájomnej komunikácie a porozumenia tu bola evidentná a túto situáciu 
bolo treba riešiť. Problematickejšie sa rodila komunikácia medzi jednotlivými 
etnikami v meste. Na konci stredoveku sa v Trnave (po predchádzajúcich kon-
fliktoch) zrodil akýsi modus vivendi medzi tunajším nemeckým a slovenským 
obyvateľstvom, a to nielen v dôsledku rázneho zásahu uhorského panovníka Ma-
teja I. (mandáty z roku 1486)3, ale aj z iniciatívy niektorých vplyvných mešťa-
nov (predovšetkým mestského kapitána a neskoršieho kráľovského tridsiatnika 
Pavla Holého z Hradnej), ktorým sa podarilo nájsť vzájomnú dohodu a poro-
zumenie.4 Toto spolužitie narušila potom migrácia obyvateľov z južných častí 
Uhorska. Proti maďarským prisťahovalcom sa – ruka v ruke – spoločne postavili 
tak trnavskí Nemci, ako aj Slováci, bránili sa ich usádzaniu v meste, usilovali sa 
obmedziť ich aktivity (fakticky šlo o istú diskrimináciu, no treba uviesť i to, že 
migranti sa odmietali prispôsobiť tunajším zvyklostiam a často nerešpektovali 
práva a najmä povinnosti trnavských mešťanov) a k zmieru došlo až roku 1551 
po prezieravom zásahu Ferdinanda I., ktorý rozhodol o paritnom zastúpení všet-
kých troch etník v orgánoch mestskej samosprávy.5 

Výrazne konfliktnejší priebeh a najmä vyústenie mala komunikácia medzi 
konfesiami žijúcimi v tomto čase v Trnave. Mimoriadne dramaticky sa vyvíjal 
vzťah a komunikácia so židovskou minoritou, ktorá bola napokon po vykonštru-
ovanom a monštruóznom procese (Židia boli obvinení z rituálnej vraždy) z mes-
ta vyhnaná.6 ani tieto a ani iné dramatické a tragické udalosti, ktoré sa potom 
odohrávali v meste alebo jeho bezprostrednom či vzdialenom okolí, však pod-
statnejšie a dlhodobejšie nenarušili obvyklú vzájomnú každodennú komunikáciu 

2 KAZIMÍR, Š. Trnava v rokoch 1526 – 1848. In Dejiny Trnavy I. Ed. J. Šimončič. Trnava : 
Mesto Trnava, 2010, s. 154 a n.

3 ROHÁČ, J. Stredoveká Trnava. In Dejiny Trnavy I. Ed. J. Šimončič. Trnava : Mesto Trnava, 
2010, s. 127 a n.

4 ROHÁČ, J. Armalista Pavol Holý z Hradnej. In Erbové listiny. Ed. M. Šišmiš. Martin : SGHS, 
2006, s. 34 a n.

5 ROHÁČ, J. Ferdinand I. a Trnava. In Politický zrod novovekej strednej Európy (500. výročie 
narodenia Ferdinanda I. – zakladateľa habsburskej monarchie). Eds. J. Baďurík – K. Sládek. 
Bratislava : Centrum pre európsku politiku, 2005, s. 85-86. 

6 ROHÁČ, J. Židia v dejinách Trnavy. Problém interpretácie falza o vyhnaní Židov. In Judaica et 
holocaustica 3. Ed. V. Múcska. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 100 a n.
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medzi obyvateľmi Trnavy. Dosvedčujú to i zmienky v správach, ktoré posielali 
svojim predstaveným do Ríma trnavskí jezuiti – tunajší ľud bol podľa nich síce 
drsný, nevzdelaný a jednoduchý, ale voči sebe sa obyvatelia správali príveti-
vo a vzájomne sa na uliciach zdravili.7 Táto zdvorilosť sa formálne prejavuje 
aj v písomnom kontakte – najmä v dochovanej korešpondencii.8 V archívnom 
fonde mesta sa nachádzajú predovšetkým prijaté listy (je tu iba niekoľko kon-
ceptov odoslaných listov z mladšieho obdobia), ale obdobná formálna skladbu 
a zdvorilostná štylizácia v rôznych variantoch sa uplatňovala aj vo vydávaných 
listoch. V prijatých listoch sa Trnavčania (resp. trnavský richtár a mestská rada) 
často oslovujú ako Prudentes et circumspecti domini et amici nobis honorandi, 
Mudrzi a opatrni pani przatele a susede nassy mily, Ersam namhafft besonder 
lieb Freunde. Takéto úctivé oslovenie sa dokonca vyskytuje aj v tých listoch, 
v ktorých sa odosielateľ sťažoval na konanie mešťanov, či proti nemu protesto-
val. Po zdvorilom oslovení niekedy nasledoval ešte krátky formálny pozdrav, ale 
častejšie sa už išlo in medias res – teda uvádzala sa informácia či dotaz, ktoré 
podnietili vydavateľa k napísaniu listu.

Listy adresované Trnave sú zaujímavou sondou do mikrosveta tunajších meš-
ťanov a do aktuálnej problematiky ich života. Nie vždy okamžite a najmä nie 
náležite odzrkadľujú prebiehajúce dejinotvorné udalosti – tie zvyčajne mali na 
život mestskej pospolitosti skôr sprostredkovaný, nepriamy a oneskorený vplyv. 
Potvrdzuje to i obsahová analýza časti dochovanej korešpondencie z rokov 1526 
– 1535 (9. 9. 1526 – 8. 4. 1535) – spolu 265 listov. Z dnešného pohľadu najvýz-
namnejšia udalosť tohto obdobia – vpád osmanských Turkov a následné pre-
puknutie dlhoročnej vojny – sa v listoch spomína pomerne oneskorene a skôr 
len okrajovo. Roku 1527 sa protiturecké vojská objavili pri Trnave a rozložili tu 
svoj tábor. S mestskou radou korešpondovali vojenskí velitelia – gróf Mikuláš zo 
Salmu,9 najvyšší poľný veliteľ brandenburský markgróf Kazimír10 a Ján Katzia-
ner, ktorý bol v tom čase trnavským kapitánom.11 Keď sa Katzianer stal neskôr 
najvyšším poľným veliteľom, viac ráz žiadal zo svojich táborov Trnavu o dodáv-
ky výzbroje, predovšetkým pušného prachu a guliek a aj o prevoz kanónov.12 ak-
tuálnu tureckú hrozbu si však mešťania určite dobre uvedomovali. V Trnave sa  
 

 7 LUKÁCS, L. – POLGÁR, L. Documenta Romana historiae Societatis Iesu in Regnis olim Co-
rona Hungarica unitis I. 1550 – 1570. Romae : Rotaprint Curia Gener. S. I., 1959, s 80.

 8 MV SR, Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava (ďalej ŠABA, pob. TT), fond Magistrát 
mesta Trnavy 1238 – 1922 (1928), Missiles (ďalej f. MG TT – M).

 9 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 80.
10 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 81.
11 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 82.
12 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 93, 96, 98.
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už roku 1527 na svojom úteku zastavili karmelitáni z Kláštora Milosrdnej Matky  
v budínskom podhradí a uložili si tu dokonca svoje cennosti a klenoty (v hodnote 
600 zlatých), ktoré najskôr žiadal vrátiť ich prior Leopold Kraytl13 a potom aj 
vikár karmelitánov v Rakúsku, Štajersku a Uhorsku, Wolfgang Kraucken.14

V marci 1528 informoval Trnavčanov o Osmanoch kastelán budínskeho hra-
du andrej Šaršon15 a roku 1529 bratislavský kapitán Wolf Oder.16 Neskôr udr-
žiavalo mesto písomný styk s vojenskou radou vo Viedni.17 Aktuálne informácie 
poslal v októbri 1529 mešťanom aj Trnavčan Martin Holý (syn známeho repre-
zentanta trnavských Slovákov Pavla Holého z Hradnej), ktorý slúžil ako kapitán 
v kráľovskom vojsku a zúčastnil sa dramatických bojov o Viedeň.18 

Trnavčania sa obávali možného spoločného útoku osmanských vojsk a Jána 
Zápoľského a dožadovali sa poslania vojakov na obranu mesta.19 Boli to opráv-
nené obavy – Turci viac ráz vyplienili okolie mesta. Potvrdzuje to aj prípad Lu-
cie, manželky Martina Horneka z Modranky, ktorú spolu s deťmi roku 1531 
Turci odvliekli do zajatia.20

V tom istom roku sa Trnavčanom podarilo zadržať skutočne veľkú rybu – vy-
zvedača Jána Zápoľského, ktorý sa vracal z nemeckých krajín. Leonard, barón 
z Felsu, najvyšší poľný prelát, žiadal hneď mešťanov, aby mu tohto zajatca tajne 
poslali do Bratislavy.21 

Nemalým trápením pre trnavských mešťanov a aj ostatných obyvateľov zá-
padného Slovenska bola, bezpochyby, aj prítomnosť žoldnierskych vojsk. Hlo-
hovský provizor roku 1529 Trnavčanov presviedčal, že pobyt husárov v ich pod-
danských dedinách nespôsobí žiadnu ujmu, lebo ich hradný pán (Ujlaky) hodlá 
premiestniť.22 Realita však bola celkom iná – roku 1529 bratislavský župan Ján 
Zalai konštatoval, že kráľovi ľudia (vojaci) spôsobili trnavským poddaným ne-
jaké škody, ktoré budú zisťovať dvanásti vyberači diky.23 

O vzťahu civilného obyvateľstva k vojsku vypovedá aj list Bratislavskej ka-
pituly z júla 1529, ktorá požiadala mesto, aby prichýlilo jej poddaných zo Zelen- 
 

13 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 85.
14 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 86.
15 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 88.
16 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 160.
17 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 166.
18 VaRSiK, B. Slovenské listy a listiny z XV. a XVI. storočia. Bratislava : SAV, 1956, s. 139.
19 Tamže, s. 139 – 141.
20 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 201.
21 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 204.
22 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 159.
23 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 147.
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ča aj so svojím majetkom, pretože na okolí Trnavy sa má onedlho rozmiestniť so 
svojím vojskom Ján Katzianer24 (ten sa však ešte v auguste 1529 stále zdržiaval 
v Trenčíne).25 

Keď majiteľka brančského panstva Dorota Orságová v júni 1532 interveno-
vala u Trnavčanov za svojho poddaného – istého Krcha – a žiadala pre neho od-
pustenie nejakej platby, poukazovala v liste na chudobu a škody, ktoré spôsobili 
obyvateľstvu Španieli a husárske vojsko.26 

Husárske vojsko bolo ubytované v roku 1532 aj v Trnave.27 Španielski voja-
ci – žoldnieri – potrápili aj Trnavčanov, ktorí sa potom snažili domôcť splatenia 
všetkých ich dlhov. Vojenský pokladník kapitána Španielov im v júni optimis-
ticky prisľúbil, že všetky dlhy uhradí, keď dostane peniaze od kráľa.28 Ladislav 
Móre de Chula na žiadosť svojho brata Antona z Lošonca (de Lossoncz) v roku 
1529 uisťoval Trnavčanov, že zabezpečí potraviny pre 40 husárov, ktorí sa uby-
tovali v Ružindole.29 

V napätej situácii sa intenzívnejšie prejavovali aj kriminálne živly. Hlohov-
ský provizor a kastelán Ambróz Dolgoš v máji roku 1529 informoval o vylúpení 
drahovského kostola. Kalich z tohto lupu sa ocitol v Trnave a provizor sa doža-
doval jeho vrátenia.30 

Bratislavský podžupan Martin z Čeloviec zas v júni toho roka žiadal Trnav-
čanov, aby mu zo svojho väzenia vydali zbojníka – vraha Jána Čika (Chyka).31 

Nárast kriminality v tomto regióne dosvedčujú i početné žiadosti majiteľov 
okolitých panstiev, aby im mesto poskytlo svojho kata. V júni 1529 o to žiadal 
majiteľ korlátskeho panstva Žigmund z Bučian, ktorý sa dokonca postaral o jeho 
bezpečný príchod.32 Menší problém sa však potom vyskytol s úhradou katovej 
práce. Žigmund mu za popravu dvoch zbojníkov zaplatil 6 zlatých, no kat pýtal 
až 16 zlatých. Korlátsky pán mu túto sumu vyplatil, postaral sa mu o ochranný 
sprievod do Trnavy a mestskej rade oznámil, že je ochotný katovi platiť aj tzv. 
suché dni (štyri pôstne dni na začiatku každej zo štyroch častí cirkevného roka).33 
V júli 1529 si kata z Trnavy vyžiadal do Bohdanoviec červenokamenský kaste-

24 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 139.
25 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 146.
26 ŠABA, pob. TT, f. MG TT – M, č. 233.
27 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 241.
28 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 235.
29 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 165.
30 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 124.
31 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 128.
32 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 129.
33 VaRSiK, ref. 18, s. 137.
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lán.34 Trnavský kat v auguste 1529 popravil na dobrovodskom hrade zbojníkov, 
ktorí olúpili poddaných z brančského panstva.35 Mystra anebo správcze zlych 
lydy si od Trnavčanov žiadal poslať na Plavecký hrad v septembri roku 1532 
svätojurský a pezinský gróf Wolfgang (samozrejme, kat mal prisľúbenú odmenu 
a zabezpečený ochranný sprievod).36 

Mesto a úradníci hradných panstiev sa vzájomne informovali o vyčíňaní 
zbojníkov, ktorých lákali predovšetkým rušné a bohaté jarmoky a trhy. Gašpar 
Cobor písal v auguste 1530 zo Šaštína Trnavčanom, že sa dozvedel o polapení 
zbojníka Chomlolyho, ktorý mu so svojimi spoločníkmi spôsobil veľké škody, 
a preto posiela do Trnavy svojich ľudí, ktorých majú mešťania o tomto informo-
vať.37 Potom požiadal mešťanov, aby sa postarali o druhov a komplicov lapeného 
zločinca.38 Trnavčania na jar roku 1535 varovali pred zbojníkmi beckovského 
úradníka Štefana Čóku z Kykeházu a ten ich vo svojom liste z apríla toho roku 
zase upozornil na vystrájanie zbojníkov na vážskonovomestskom jarmoku.39

V nepokojných časoch dochádzalo aj k útekom poddaných a zbehnutiam 
z vojska. František Forgáč z Jelenca vo februári roku 1529 informoval o úteku 
svojho poddaného Barnabáša Vereša, ktorý sa dopustil nejakých zlých skutkov.40 
Vo februári roku 1535 sa trnavskí mešťania sporili s beckovským panstvom kvôli 
istému poddanému z Pečeniad, ktorého Trnavčania zadržali ako svojho poddané-
ho (onen Pečeňadčan totiž viac ráz zmenil svojho pána). Úradník panstva Štefan 
Čóka sa odvolával na uhorské právo a mešťanov upozornil, že ak budú naďalej 
takto konať, aj on sa potom zmocní ich ľudí.41 Z Bratislavského hradu zas v júni 
1529 zbehol a do Trnavy sa uchýlil trubač.42 Hlohovský provizor a kastelán Am-
bróz Dolgoš si v auguste toho roka sťažoval na istého kopáča rybníkov (nazýval 
ho hanlivo zbojníkom – latro), ktorý utiekol z panstva do Trnavy.43 Časté boli 
zrejme aj úteky z vojska. Vojenská rada prikázala v novembri roku 1529 vojen-
ských zbehov – nemeckých pešiakov – popraviť.44 Nie všetky prečiny však boli  
 

34 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 138.
35 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 150.
36 VARSIK, ref. 18, s. 156.
37 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 192.
38 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 194.
39 VaRSiK, ref. 18, s. 170-171.
40 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 119.
41 VARSIK, ref. 18, s. 167-168. Zadržaným Pečeňadčanom bol pravdepodobne istý Gašpar, kto-

rého spomína beckovský úradník vo svojom ďalšom liste z 22. 2. 1535 – Tamže, s. 169.
42 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 133.
43 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 149.
44 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 166.
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takto tvrdo potrestané – v júli 1532 bol na základe intervencie Magdalény Se-
kéliovej, miestodržiteľovej manželky, prepustený v Trnave zadržiavaný Michal 
z mestečka Kupel, syn Gregora Cokora de Dobra Kuchya, pod podmienkou, že 
sa nebude chcieť pomstiť.45

Viaceré spory, ktoré vznikli medzi trnavskými poddanými a poddanými či 
služobníkmi z iných okolitých panstiev, sa neraz končili násilnými činmi. Roku 
1529 Ružindolčania (táto dedina bola poddanským majetkom Trnavy) vážne 
zranili služobníkov červenokamenského panstva a (ako o tom informoval vo 
svojom liste zo septembra toho roku rozhorčený kastelán Matúš Heuc) dvaja 
z nich dokonca svojim zraneniam podľahli.46 V Ružindole mal predtým problé-
my aj istý poddaný z Čeklísa, ktorého tam v septembri 1528 údajne bezdôvodne 
zadržal tamojší farár.47 Svojich poddaných sa pred Trnavčanmi zastávali roku 
1529 aj kasteláni hradov Ostrý Kameň48 a Smolenice.49 Ladislav Orság mešťa-
nom zas v apríli roku 1530 prisľúbil, že dobrovodskí kasteláni nebudú bezdô-
vodne trápiť trnavských poddaných.50 Zo šintavského hradu písal v máji 1532 
Trnavčanom provizor a kastelán Juraj Turzo z Betlanoviec vo veci poddaného 
Andreja Bata z Čierneho Brodu, ktorému trnavský mestský kapitán vzal štyri 
voly a teraz žiada od neho 15 zlatých.51 Turzo sa v júni toho roku prihováral aj 
za manželku Ladislava Vereša, ktorú v Trnave zadržali a na záruku prepustili, ale 
jej majetok, kúpený sud vína, si ponechali.52 

Otázka kúpy a predaja vína bola v Trnave vždy mimoriadne citlivá – v júni 
1533 Ladislav Móre z červenokamenského hradu vyzval mešťanov, aby ochrá-
nili poddaného z panstva a aj jeho víno, pretože ten inak pôjde tam, kde neutrpí 
škodu.53 Okolité mestečká sa obvykle snažili riešiť spory svojich obyvateľov 
s mešťanmi Trnavy zmierom. V decembri 1531 žiadali Chtelničania, aby Tr-
navčania poslali k nim istého Šeba, ktorý sa sporí pre majetok s nejakou Chtel-
ničankou a ubezpečovali ich, že mu neukrivdia – ak by bol s ich rozhodnutím 
nespokojný, môže sa obrátiť na trnavskú mestskú radu.54 Trnavskí mešťania sa 
niekedy stávali (ako tretia strana) aj účastníkmi cudzích sporov – napr. v januári 
roku 1532 ich ostrokamenský kastelán Juraj z Malženíc žiadal, aby poskytli sve-

45 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 238.
46 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 153.
47 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 102.
48 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 163.
49 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 164.
50 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 181.
51 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 230.
52 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 234.
53 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 152.
54 VaRSiK, ref. 18, s. 153-154. 
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dectvo majiteľovi panstva v spore Baltazárom Bánfim, ktorý mu zabral nejaké 
dediny a majetky na podhorí.55 O rozhodnutie sporu červenokamenského podda-
ného s poddaným Alexeja Turzu požiadal roku 1528 Trnavčanov kastelán hradu 
Červený Kameň Matúš Heucz potom, ako bol jeho poddaný zadržaný.56 Trnav-
čania boli aj svedkami významného vnútroštátneho konfliktu kráľa Ferdinanda 
I. so stúpencami Jána Zápoľského – v januári 1530 najvyšší veliteľ Mikuláš zo 
Salmu z Trnavy korešpondoval s majiteľmi (Coborovcami) a kastelánom hradu 
Ostrý Kameň, aby od nich získal záväzok poslušnosti kráľovi Ferdinandovi.57 

Ideálne vzťahy neboli ani medzi samotnými Trnavčanmi. Na svojich spolu-
mešťanov sa v septembri 1526 kráľovskému pokladníkovi, rábskemu biskupovi 
Jánovi, sťažoval Trnavčan Holý.58 (Bol to pravdepodobne už zmienený syn Pav-
la Holého, Martin. Trnavčania určite neskôr svoj vzťah k nemu prehodnotili, čo 
dosvedčuje už jeho prv spomenutý list z roku 1529, v ktorom ich informoval 
o vývoji protitureckých bojov pri Viedni).59 Trnavský mešťan Juraj, ktorý žil 
v Budíne, žiadal v marci roku 1534 trnavskú mestskú radu, aby ho, kvôli tomu, 
že neobýva svoj dom, ktorý má v Trnave, neodsudzovali.60

Veľmi veľa trnavskej korešpondencie sa týka vymáhania dlžôb, zadržaných 
vecí a majetku. Vo februári 1529 informoval trhový sudca peštianskeho jarmoku, 
ktorý sa konal na sviatok sv. Petra v okovách (1. 8.), že súkenník Fabián z Trna-
vy bol pre dlžobu predvolaný pred kráľovského tridsiatnika a prisľúbil svoj dlh 
– 200 zlatých – zaplatiť na sviatok Narodenia Panny Márie (8. 12.).61 

V Pešti zadržali na jar roku 1530 troch Trnavčanov, a to pre veci, ktoré vzal 
nejakým peštianskym mešťanom Alexej Turzo. Napokon trojicu Trnavčanov 
síce prepustili, ale bez ich majetku, ktorý im hodlali vydať až potom, keď mesto 
Trnava bude intervenovať u Turzu za vrátenie zadržaného majetku Pešťanov.62 

Zadržanie osôb a majetku ako rukojemníkov pre dlžobu niekoho iného ne-
bolo v tom čase vôbec výnimočné. Na žiadosť trnavskej mestskej rady prisľúbil 
v marci 1527 prefekt a provizor šurianskeho hradu pomôcť kupcovi Pavlovi Šan-
tovi, ktorému pobrali nejaké veci.63 Pomoci Trnavčanov svojim spolumešťanom 
sa v prvej polovici 16. storočia viac ráz dovolávali aj Viedenčania.64

55 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 228.
56 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 105.
57 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 169, 170.
58 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 72.
59 VaRSiK, ref. 18, s. 139.
60 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 264.
61 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 118.
62 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 180.
63 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 74.
64 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 104,108, 172, 178.215,217, 219, 224, 251, 253.
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Samotní Trnavčania sa tiež pokúšali využiť napätú situáciu v Uhorsku po 
roku 1526 vo svoj prospech. Červenokamenský kastelán im už v máji roku 1527 
vyčítal, že chcú meniť staré zvyky a dohody, ktoré sa týkajú poplatkov z viníc.65 
Roku 1530 zas mešťania kúpili tajne nejaké orešianske víno bez vedomia červe-
nokamenského zemepána.66 Trnavčania roku 1527 bezostyšne vyrúbali aj háj na 
ostrokamenskom panstve.67 O drevo mali mešťania veľký záujem – potrebovali 
ho v tom čase na obnovu mesta, ktoré sa začalo pripravovať aj na hroziaci vojen-
ský konflikt s osmanskými vojskami. Roku 1529 požiadali Orságovcov, aby im 
dovolili ťažiť drevo v lesoch dobrovodského panstva.68 

Svoje záujmy si Trnavčania presadzovali niekedy naozaj nevyberavo – roku 
1534 ich pre prepadnutie Martina Čeleia (Cheleia) na jeho majetku v Dolnej 
Krupej predvolal na príkaz župana slúžny Bratislavskej stolice na najbližšiu ge-
nerálnu kongregáciu pred stoličný súd.69 Trnavskí mešťania nerešpektovali ani 
privilégiá Skaličanov, ktorých vo februári 1529 prinútili (napriek tomu, že sa pre-
ukázali písomným dokladom) zaplatiť mýto.70 Ani takéto správanie sa Trnavča-
nov však u nich nenaštrbilo dôveru k ich právu – roku 1534 požiadali Skaličania 
trnavskú mestskú radu, aby ich poučila v spore ich mešťana s istým holíčskym 
Židom.71 So žiadosťou o posúdenie komplikovaného sporu (či sa pri jeho rozsú-
dení nezmýlili) sa na trnavskú mestskú radu obrátili aj Topoľčanci – roku 1531 
to bolo pre dlžobu ich mešťana, mäsiara Adama, ktorý medzičasom zomrel,72 
a roku 1533 im mali Trnavčania zas pomôcť pri riešení kuriózneho majetkového 
sporu – spasenia šafranu na poli v Kovarciach.73 Na Trnavu sa obrátila v decem-
bri 1533 aj mestská rada v Budíne a požiadala, aby jej mesto poslalo písomne 
svoje stanovisko, či môže mešťan slobodne dovážať cudzie víno do mesta, alebo 
či musí mať na to povolenie mestskej rady. Budínčanov totiž trápilo, že kanonici 
Kostola Blahoslavenej Panny Márie (predtým sv. Žigmunda) začali, v rozpore 
s budínskymi právami, do mesta importovať víno.74 S trnavskou mestskou radou 
sa chcela v januári 1534 poradiť aj Banská Štiavnica.75 

65 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 77.
66 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 168.
67 VaRSiK, ref. 18, s. 127.
68 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 155.
69 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 260.
70 VaRSiK, ref. 18, s. 134-135.
71 VARSIK, ref. 18, s. 163-164.
72 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 227.
73 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 258.
74 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 254, 255.
75 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 259. 
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Už od osemdesiatych rokov 15. storočia sa v Trnave začalo čoraz viac prob-
lematizovať spolužitie s tunajšou židovskou minoritou. Príčinou narastania ne-
vraživosti bolo zadlžovanie sa mešťanov u židovských úžerníkov a následné 
odopieranie splácania úrokov.76 Židov sa viac ráz zastal uhorský kráľ Matej I. 
Korvín a potom aj kráľovná – vdova – Beatrix.77 Neskôr ich chránila Hedvi-
ga Zápoľská, ktorá mala mesto v zálohu.78 Napätie znova vzrástlo v máji roku 
1529 a židovského obyvateľstva sa ujal palatín a miestodržiteľ Štefan Bátori, 
ktorý zakázal, aby v meste dochádzalo k takým násilným javom, aké sa stali na 
panstve svätojurských grófov79 (v Pezinku práve v roku 1529 upálili 30 Židov 
obvinených z rituálnej vraždy a na procese s nimi sa zúčastnili aj zástupcovia 
trnavskej samosprávy).80

V prvej tretine 16. storočia pokračovali Trnavčania v prenájme desiatkov od 
Ostrihomskej kapituly – potvrdzujú to potvrdenia vyberača desiatkov, kanonika 
magistra Petra, z roku 1528 o prevzatí finančnej hotovosti za prenájom (za rok 
1527 to bolo 110 zlatých)81 a potom kanonika Pavla (200 zlatých). Bratislavský 
vikár, kanonik Imrich de Papócz vo svojom liste z marca 1531 (či skôr 1537) 
spomínal veľkonočného baránka a katedratikum od trnavskej farnosti pre brati-
slavské prepošstvo.82

V listoch adresovaných Trnave sa objavujú občas aj informácie, ktoré do-
pĺňajú predstavy o kultúrnej úrovni a spôsobe života spoločnosti na začiatku 
novoveku. Žofia zo Záblatia (manželka svätojurského a pezinského grófa Wolf-
ganga) informovala v októbri 1531 Trnavčanov listom z Plaveckého hradu, že 
svoj dom zálohovala za 20 zlatých v minciach ševcovi Jánovi a ten ho môže 
používať, pokiaľ mu ona nevráti poskytnutú sumu.83 Michal Šalgai písal v au-
guste 1532 zo Serede kvôli nejakým sochám, ktoré mali Trnavčania za 9 zlatých 
opraviť a poslať späť.84 Dobrovodský kastelán sa v októbri 1532 zastával pod-
daného panstva, ktorý pálil alkohol, a preto bol pre zemepána veľmi potrebný 
(valde necessarium).85 Ladislav Orság z Gutu sa v apríli 1533 dožadoval, aby  
 

76 ROHÁČ, ref. 6, s. 103.
77 Tamže.
78 VARSIK, ref. 18, s. 98; ROHÁČ, ref. 3, s. 138.
79 ŠABA, pob.  TT, f. MG TT – M, č. 123.
80 ROHÁČ, ref. 6, s. 106.
81 ŠABA, pob.  TT, MG TT –M, č. 97.
82 ŠABA, pob.  TT, MG TT – M. č. 205.
83 ŠABA, pob.  TT, MG TT – M, č. 222.
84 ŠABA, pob.  TT, MG TT – M, č. 239.
85 ŠABA, pob.  TT, MG TT – M, č. 242.
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Trnavčania dovolili istému Pavlovi Boregethew odísť do Čachtíc.86 Podľa mena 
šlo možno tiež o páleníka. Šintavský provizor a kastelán Tomáš Vízkelety sa vo 
svojom liste z marca 1534 zmieňuje aj o dare od Trnavčanov, ktorý mu odovzdal 
istý Šibrik (Sybrik) – boli ním hodiny.87 Keď koncom novembra 1530 červeno-
kamenský kastelán Matúš Heuc vyzýval Trnavčanov, aby vyslali v istej spornej 
veci do Častej svojho richtára a a archivára (conservatorem) Žigmunda, neza-
budol na dorzo listu pripísať, aby mu richtár priniesol aj dobré ryby, pretože tie 
teraz na Červenom Kameni nemajú.88 Problém s rybami však mali aj samotní 
Trnavčania, čo potvrdzuje list šintavského provizora z marca 1531.89 

Pestrá mozaika rozličných informácií excerpovaných z listov adresovaných 
Trnave a jej mešťanom potvrdzuje neobyčajnú výpovednú hodnotu tohto písom-
ného prameňa, ktorá doposiaľ nebola v plnom rozsahu využitá. Zároveň demon-
štruje skutočnosť, že údaje získané z dochovaných listov sa nevyhnutne musia 
interpretovať v historickom kontexte a dopĺňať a aj konfrontovať s ostatným 
pramenným materiálom (zápisnicami a spismi orgánov mestskej samosprávy)  
– inak by prezentovali každodennú minulosť mestskej spoločnosti iba ako na-
vzájom nesúvisiaci náhodný sled rôznorodých udalostí.

Hoci sa diplomatická kategória list definuje ako oznámenie bez právnej sily, 
neupiera sa mu hodnovernosť, a preto sa list mohol v novoveku transformovať 
z písomnosti skôr pôvodne dôverného a súkromného charakteru na prostriedok 
umožňujúci pomerne rýchly a pružný úradný kontakt a komunikáciu. Striktné 
rozdeľovanie listov na súkromné a úradné (podľa vydavateľa alebo adresáta 
a najmä podľa obsahu) je na začiatku novoveku dosť problematické – listy ad-
resované inštitúcii (mestskej rade) alebo konkrétnym funkcionárom samosprá-
vy (richtárovi) sa často zaoberajú súkromnými záležitosťami. Obsah listov je 
spočiatku monotematický, neskôr sa v jeho kontexte objavuje i viac rozličných 
informácií. List na začiatku novoveku však nemožno vnímať z hľadiska požia-
daviek, potrieb a nárokov súčasnej spoločnosti. Historická korešpondencia ne-
predstavuje žiadne novodobé diskusné fórum a ani nemá ambície utvárať so-
ciálne siete. List vznikol vtedy, ak na to existoval závažný dôvod a podnet, ak 
sa konkrétna záležitosť nedala (z rôznych príčin – najmä kvôli dištancii odosie-
lateľa a adresáta – či už reálnej, alebo aj sociálnej) riešiť verbálne. Je to teda len 
povestná špička očiam ukrytého obrovského ľadovca, ale aj vďaka nej si možno 
urobiť istú predstavu o tom, čím žila dobová spoločnosť a akým spôsobom dopĺ-
ňala a nahrádzala dovtedy dominujúcu slovnú komunikáciu.

86 ŠABA, pob.  TT, MG TT – M, č. 250.
87 ŠABA, pob.  TT, MG TT – M, č. 261.
88 ŠABA, pob.  TT, MG TT – M, č. 199.
89 ŠABA, pob.  TT, MG TT – M, č. 203.
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the letterS addreSSed to trnava and itS citizenS at the 
beginning of the modern timeS

Summary

The most common way of information exchange in a medieval and early modern 
times town in our territory was verbal communication. The spoken and heard word was 
an important part of the daily life of an urban community and helped create important 
social contacts and mutual relations in it. in that period, written communication was at 
first usually distinctively one – way and it was represented by written materials coming 
from a superior issuer to a town in the form of various privileges and mandates. Hints 
of a certain change of the traditional way of communication of citizens began to appear 
only at the end of the 15th century. 

Accessibility of education and an increase in written communication contributed to 
the spread of awareness and cognition of the remote world. a means of both an intensive 
exchange of different information and recording of views, attitudes and feelings became 
the letter that had no legal power, binding character and importance of a deed, but despite 
that it joined the administrative process and became inseparable part of the official 
proceedings. at the beginning of the modern times, the letter was not of negligible 
importance in the life of the society (and not only of the urban one) of those times. 
The preserved correspondence of towns has an extraordinary information value for the 
cognition of history of the daily life in the context of the turbulent political, social and 
cultural changes taking place in our territory at the beginning of the modern times. It 
is confirmed by the letters addressed to Trnava and its citizens first of all from the 16th 
century that became part of the urban registry. 

The letters addressed to Trnava are an interesting probe in the micro world of the 
local citizens and in the topical problems of their lives. It is also documented by a content 
analysis of a part of the preserved correspondence from 1526–1535 (9 September 1526 
– 8 April 1535) – together 265 letters. A varied patchwork of different information 
excerpted from the letters addressed to Trnava and its citizens confirms the unusual 
information value of this written source that has not been fully utilised so far.
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Zborník FiloZoFickej Fakulty univerZity komenského
ročník Xlviii       historica   bratislava 2014

Stredoveké viedenSké karty  
a ich komunikačné poSolStvo

vladimír segeš

Komunikácia medzi ľuďmi má i mala mnoho podôb. Popri tradičných for-
mách verbálnej – hovorovej i písomnej – komunikácie, ľudia oddávna komuni-
kovali aj prostredníctvom gest a posunkov, rituálov a obradov, symbolov a zna-
kov. Pri získavaní, prenose a výmene správ a informácií na diaľku sa uplatňovalo 
viacero vizuálnych aj zvukových signálov. Komunikácia prostredníctvom ohňa 
či dymu poskytovala však len jednoduché a vopred dohodnuté odkazy, najmä 
výstrahy. Stredoveký človek síce dobre rozumel posolstvu zvonov, bubnov, trúb 
či píšťal, no taktiež bola pritom potrebná znalosť konvencie či zvyklostí. Svoj-
ským komunikačným prejavom bola aj hra.

Hravosť je oddávna súčasťou ľudskej prirodzenosti. Náchylnosť na hru člo-
veka sprevádza nielen v detstve, ale aj v neskoršom veku. Hra prináša človeku 
predovšetkým potešenie a zábavu, môže však prerásť až do patologickej formy 
v podobe hráčskej vášne a závislosti. V hre je teda aj čosi iracionálne, čo očivid-
ne prekračuje rámec ľudských potrieb, biologickej i fyzickej činnosti. 

Hra je spoločenským javom, no jej existencia – ako na to poukázal holandský 
historik Johan Huizinga – sa neviaže na žiaden stupeň kultúry, na žiadnu for-
mu svetonázoru. „Prítomnosť hry“ – podľa jeho slov – „opätovne potvrdzuje ... 
nadlogickú povahu našej situácie v kozme... My sa hráme a vieme, že sa hráme, 
takže sme viac než rýdzo rozumné bytosti, lebo hra je nerozumná.“1 Zdá sa však, 
že Huizingov názor by sa mohol doplniť či poopraviť v tom zmysle, že hra ne-
musí byť výslovne nerozumná, môže mať logiku, ktorú náš rozum nemusí vždy 
chápať, no môže ju vytušiť intuitívne. Preto aj ten, kto má lepšiu intuíciu, je 
lepší hráč. Nevieme však, či sa aj kartové hry v stredoveku vnímali ako rozumné 
spojenie náhody s premyslenosťou.

1 HUiZinGa, Johan. Jeseň stredoveku. Homo ludens. Bratislava : Tatran, 1990, s. 224.
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Historici i etnológovia postrehli, že stredovek bol obdobím rastúceho výz-
namu hry.2 Jedným z faktorov, ktorý významne prispel k rozmachu vtedajšej 
hravosti, bola aj skutočnosť, že stredovek – podľa názoru viacerých medievistov 
– bol epochou s dominanciou vekovo mladej populácie.3 Stredoveká spoločnosť 
si síce svoju juvenalitu sotva uvedomovala, nemala ju totiž s čím porovnať, ne-
bolo to však pre ňu azda ani podstatné, lebo ľudia v stredoveku zväčša nepoznali 
svoj presný vek.4

Významnou a vlastne jedinou novinkou v škále stredovekých hier v Európe 
boli karty. Napriek nejasným okolnostiam ich pôvodu možno s určitosťou kon-
štatovať, že neboli európskym vynálezom. Hracie karty sú produktom ázijského 
kultúrneho okruhu, na krajinu ich vzniku sa však názory rôznia, takže nemožno 
s určitosťou povedať, či to bola Čína, Kórea alebo India. Do Európy prenikli hra-
cie karty dakedy v 13. – 14. storočí, pravdepodobne vďaka križiakom vracajúcim 
sa z výprav v Svätej zemi.5 Zakrátko si získali značnú popularitu aj napriek odmie-
tavému postoju cirkvi, ktorá karty – rovnako ako ostatné zábavné hry – oficiálne 
vyhlasovala za stelesnené zlo či dokonca za výplod diabla. Symbolickým vyjadre-
ním tohto postoja je napríklad dodnes používaný frazeologizmus čertove obrázky.

V systéme hier patrí kartám špecifické postavenie. Ich osobitosť a príťažli-
vosť spočíva v tom, že jednak skĺbujú princíp náhody a šťastia a jednak plnia 
kombinatorickú i prognostickú funkciu. V kombinačnej hre dominuje súťaživý 
aspekt, vo vykladacích kartách sa zdôrazňuje mimetický (pripodobňovací) mo-
ment, takže môžu slúžiť aj ako orákulum, čiže hmotný nosič veštby. 

Pre stredoveké kartové hry i vlastné karty bola príznačná rozmanitosť. Neria-
dili sa síce jednotným modelom, k charakteristickým znakom však patrilo skĺbe-
nie obrázkových a číselných kariet rozdelených spravidla na štyri znakové série. 

2 LE GOFF, Jacques – SCHMiTT, Jean-Claude. Encyklopedie středověku. (Heslo Hra, autor Je-
an-Michel Mehl) Praha : Vyšehrad, 2002, s. 195-203. Výborný prehľad európskeho i uhorského 
vývoja a typológie hier v stredoveku s cennými ilustráciami podáva ENDREI, Walter – ZOL-
NAY, László: Társasjáték és szórakozás a régi Európában. Budapest : Corvina, 1986. 

3 „Stredoveká spoločnosť nepoznala gerontokraciu.“ – LE GOFF, Jacques. Kultura středověké 
Evropy. Praha : Odeon, 1991, s. 297. O juvenalite stredovekej spoločnosti ďalej pozri GU-
REVIČ, Aron J. Kategorie středověké kultury. Praha : Mladá fronta, 1972, s. 96-97. Aspoň 
ilustratívne možno na tomto mieste poukázať aj na tzv. Toskánsky kataster z roku 1427, ktorý 
zahrňuje celé územie stredovekého Toskánska a eviduje viac ako 260 – tisíc ľudí, čiže takmer 
všetko laické mestské i vidiecke obyvateľstvo vrátane detí, pričom zaznamenáva vek zapísa-
ných osôb a podrobne charakterizuje zloženie a majetok jednotlivých domácností. Rozbor vý-
sledkov tohto výnimočného historicko-demografického prameňa sumarizuje HORSKÁ, Pavla 
– KUČERA, Milan – MAUR, Eduard – STLOUKAL, Milan. Dětství, rodina a stáří v dějinách 
Evropy. Praha : Panorama, 1990, s. 212-242. 

4 NODL, Martin. Člověk stárne, čas utíká. Vnímání věku a stáří ve středověku. In Dějiny a sou-
časnost, 2004, 26, č. 2, s. 8-11.

5 ZSOLDOS, Benő. Játékkártya és története. Budapest : Gondolat, 1980, s. 9-30.
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Takýmto typom je aj kompletná séria 48 gotických kariet, ktoré znázorňu-
jú viacero postáv stredovekého sveta s dôrazom na dvorskú spoločnosť. Kar-
ty sa ako súčasť niekdajšej habsburskej cisársko-kráľovskej zbierky dostali do 
viedenského Umeleckohistorického múzea (Kunsthistorisches Museum Wien, 
Sammlung für Plastik und Kunstgewerbe). V odbornej literatúre sa podľa miesta 
uloženia a pravdepodobne aj pôvodu najčastejšie označujú ako viedenské dvor-
ské karty.6 Jednotlivé obrázky kariet, či presnejšie ich čierno – biele alebo fareb-
né reprodukcie sú vďačným ilustračným doplnkom mnohých medievistických 
či kunsthistorických prác. Ako zaujímavý a komerčne úspešný počin možno 
hodnotiť, že renomovaná kartová firma Piatnik vo Viedni sprístupnila verejnosti 
tieto karty vo faksimilnom vydaní.7

Funkciu štyroch základných farieb plnia štyri erby: rímsko-nemecký – čier-
ny orol na zlatom poli, uhorský – striedavo červené a strieborné pruhy, český  
– v červenom poli strieborný dvojchvostý zlato korunovaný lev a francúzsky  
– tri zlaté ľalie na modrom poli. V súlade s módou i obľubou 15. storočia je pre-
važná väčšina štítov na kartách polokrúhla, len miestami možno vidieť aj variant 
dole mierne zahrotený, ktorý sa čiastočne ponáša na trojuhlý štít, obľúbený v 14. 
storočí. Z hľadiska umeleckého slohu ide v oboch prípadoch o neskorogotické 
štíty.

Najvyššou kartou v každej farbe je kráľ, po ňom nasleduje kráľovná a potom 
od číselnej hodnoty X po I je v rámci všetkých sérií spodobnených ďalších 27 
predstaviteľov, či presnejšie prototypov dvorských hodností, povolaní či remesiel. 

Dvorských hodnostárov predstavujú štyria dvormajstri (X), štyria maršali 
(IX), francúzska dvormajsterka, čiže prvá dvorná dáma (VIII), uhorský kancelár 
(VIII). V hierarchii ostatných dvoranov sú zastúpení: nemecký kaplán (VIII), 
český lekár (VIII), uhorský kuchynský majster (VII), nemecký stolník (VII), 
francúzsky pohárnik (VII), český komorník (VII), štyri dvorné dámy (VI). 

Dvorské nižšie služobníctvo a povolania vrátane remeselníkov reprezentu-
jú: nemecký pivničiar (V), francúzsky kuchár (V), český sokoliar (V), uhorský 
a český trubač (IIII), francúzsky stajník či koniarnik (IIII), nemecký barbier (IIII), 
český herold (III), uhorský rybár (III), francúzsky krajčír (III), nemecký posol 

6 V odbornej literatúre sa viedenským dvorským kartám venoval a poprvýkrát ich kompletne (v 
nefarebnej verzii) publikoval FRANZENSHULD, Ernst H. E. Ein höfisches Kartenspiel des 
XV. Jahrhunderts. In Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiser-
hauses. 1. − 2. Bd. Wien 1883, 1884, s. 101-115, 96-110. 

7 Ambraser Hofämterspiel. Piatnik Edition Nr. 2856. (Sine dato). Spolu so 48 kartami v krabico-
vom balení je priložená sprievodná brožúra s názvom Hofämterspiel, ktorá obsahuje 5 kratších 
odborných štúdií (v nemeckej a anglickej jazykovej mutácii), venujúcich sa nielen samotným 
vydaným kartám, ale aj dvorskej spoločnosti a kartovým hrám všeobecne. Piatnik Wien. 1976 
(1. Auflage), 1991 (2. Auflage). 131 s.
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(II), uhorský pekár (II), francúzsky lovec (II), česká hrnčiarka (II). Stredovekých 
bojovníkov predstavuje jednak uhorský strelec z kuše (V) a jednak nemecký 
poloťažký jazdec s kušou (III). V tej či onej miere však vojenské povinnosti mali 
aj ďalšie už spomenuté postavy, ako napríklad posol, herold, trubač, koniarnik, 
maršal, ktorý však s dnešným maršalom má len pramálo spoločné, dvormaj-
ster a napokon aj kráľ, ktorý bol hlavným veliteľom vojska. Všetky štyri karty 
najnižšej hodnoty (I) znázorňujú šašov, respektíve presnejšie dvorných bláznov, 
v nemeckej a českej sérii sú to muži, v uhorskej a francúzskej sérii ženy.

Čas vzniku viedenských dvorských kariet nie je presne známy, no väčšina 
bádateľov karty datuje do obdobia okolo polovice 15. storočia. Je viac než prav-
depodobné, respektíve viaceré indície v mnohom naznačujú, že karty patrili do 
každodennej kolekcie uhorského a českého kráľa Ladislava V. (1440 – 1457), 
známeho pod prímením Pohrobok. Bol synom uhorského, českého a rímsko-
nemeckého kráľa Albrechta Habsburského a Alžbety Luxemburskej. Ladislav 
ako dvojročný celkom osirel, potom vyrastal vo Viedni na dvore svojho strýka 
Fridricha III. Už v skorej mladosti viedol ľahtikársky život, no jeho tútori dbali 
o jeho všestranné vzdelávanie. Na Ladislavovu výchovu dohliadal aj známy hu-
manista Eneáš Silvius Piccolomini, neskorší pápež Pius II. 8

Škola hrou je dávno osvedčenou výchovnou metódou, poznali ju aj v stredo-
veku. A práve z tohto hľadiska sú karty z viedenského dvora jedinečným pros-
triedkom, v ktorom sa spája a prelína hravá zábava s edukatívnym prvkom, čiže 
príjemné s užitočným. V rámci hry s uvedenými kartami si mohol ktokoľvek, 
a teda aj kráľovský mládenec a dvorská mlaď osvojiť základné princípy spolo-
čenskej hierarchie a subordinácie, ale aj spoznať pestrú škálu reálií, počnúc ob-
lečením cez pracovné náčinie či atribúty rôznych sociálnych skupín a povolaní 
až po typický, neraz výrazne štylizovaný výzor jednotlivcov. 

Drevorezové matrice viedenských dvorských kariet vytvoril s najväčšou 
pravdepodobnosťou rakúsky majster. Bol to zdatný i erudovaný umelec, ktorý 
veľmi dobre ovládal a aj stvárnil české a najmä uhorské reálie. Karty s priemer-
ným rozmerom zhruba 14 x 10 cm vznikli odtlačením týchto matríc na kartón. 
Keďže išlo o základný čiernobiely vzor, ďalej sa ručne vymaľovávali vodovými 
farbami, vrátane erbov a začierneného rubu kariet. Aj názvy príslušných figúr 
a rímske číslice sa na každú kartu dopisovali ručne. Písmom je pomerne ťarba-
vá gotická kaligrafická kurzíva. Paleografický rozbor naznačuje, že pisár nemal 
dostatočnú pisársku zbehlosť ani krasopisné nadanie. Jedenkrát sa pomýlil, keď 
v nemeckej sérii pri hodnote VI vynechal koncové  – e v slove Junckfrawe. 

8 Biografický portrét Ladislava Pohrobka prináša SEGEŠ, Vladimír a kolektív. Kniha kráľov. 
Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. (4. vyd.). Bratislava : Slovenské pedagogické na-
kladateľstvo, 2010, s. 167-172.
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Raz nebol dôsledný, keď vo francúzskej sérii pri hodnote IX napísal Marschalck 
(namiesto trikrát uvedeného Marschalk). V jednom prípade (pri slove Kuchen-
meister) použil konvenčnú skratku za koncové  – er. O praktickom využití a po-
užívaní viedenských kariet svedčí to, že na viacerých z nich sú zjavné stopy 
opotrebovania či poškodenia. 

Karty z kráľovského viedenského dvora v skratkovitej a štylizovanej podobe 
odzrkadľujú množstvo celkov i detailov dôležitých pre poznanie reálií stredove-
kej spoločnosti a jej života. Z tohto hľadiska sú teda jedinečným prameňom tak 
z historického, ako aj umeleckohistorického, etnologického a sociografického 
hľadiska. Treba však zdôrazniť, že či už kráľ alebo ktorákoľvek iná postava na 
kartách je len symbolickým prototypom. Žiadne zobrazenie kartových figúr ne-
možno vnímať ako portrét. Faktor imaginárnosti je zreteľný v prípade atribútov 
kráľovskej moci: koruny, žezla a jablka. Ani v jednom prípade dané zobraze-
nie nereflektuje ich reálnu a súčasníkom známu podobu, čo je obzvlášť vypuklé 
napríklad v prípade uhorskej kráľovskej koruny, ktorá sa ničím nepodobá tzv. 
svätoštefanskej korune.

Z hľadiska ďalšieho vývoja kartových hier si nepochybne mimoriadnu po-
zornosť zasluhujú karty najnižšej hodnoty zobrazujúce bláznov. Tí sú zaujímaví 
preto, že v stredoveku skutočne bláznov neraz považovali priam za osoby nada-
né vešteckým duchom, takže vo funkcii groteskných radcov a arbitrov nechýbali 
na žiadnom panovníckom dvore. Múdri blázni či komickí šašovia však vždy boli 
len akýmsi fetišom slúžiacim predovšetkým na pobavenie.9 

Je pozoruhodné, že na hodnotovej stupnici v rámci kartových hier sa dvorní 
blázni a šašovia postupne prepracovali na tromf, stali sa žolíkom, čiže univerzál-
nou kartou najvyššej hodnoty.

Dnes nevieme a zaiste už ani nezistíme, aké pravidlá platili pri hre s vieden-
skými dvorskými kartami. Možno sa len domnievať, že sa hralo buď na štichy, 
keď vyššia karta brala či prebíjala nižšiu a vyhrával ten, kto získal viac kariet, 
alebo podstatou hry bolo zbieranie kvartet rovnakej číselnej hodnoty či postu-
piek v rámci jednej farby.

Záverom možno konštatovať, že viedenské dvorské karty predstavujú ne-
všedný druh stredovekého artefaktu a imaginačného prameňa, v ktorom sa snú-
bi obraz, znak a písané slovo. Komunikačné posolstvo viedenských dvorských 
kariet možno vidieť vo viacerých rovinách. V prvom rade ide o aspekt tran-
sponovaný do minulosti, čiže stredoveké súdobé viacvýznamové komunikač-
né posolstvo medzi vtedajšími používateľmi, čiže hráčmi alebo aj divákmi hry. 
Prostredníctvom kariet si osvojovali zásady hierarchickej subordinácie vtedajšej 
spoločnosti a zároveň spoznávali aj princípy vzájomných spoločenských väzieb 

9  LE GOFF, ref. 3, s. 302-303.
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a integrácie alebo determinácie jednotlivca či príslušníkov rovnakého postavenia 
v rámci istej society. Pre dnešného súčasníka sú karty predovšetkým historicko-
semiotickým posolstvom o reflexii stredovekej spoločnosti a jej konvenciách  
v kruhoch dvorskej mocenskej elity. Karty sú v neposlednom rade aj svedectvom 
toho, že hravosť bola integrálnou súčasťou stredovekej každodennosti.

Viedenské dvorské karty sú významným zdrojom informácií pre viaceré ved-
né disciplíny; v prvom rade pre historiografiu a pomocné vedy historické, najmä 
paleografiu a heraldiku, ďalej pre historickú sociografiu, semiotiku a ikonografiu 
a napokon pre dejiny umenia a odievania, dejiny vojenstva z hľadiska vývoja 
výzbroje a výstroja, ako aj dejiny remesiel z aspektu pracovného náčinia.

medieval vienna playing cardS and itS 
communication legacy

Summary

Human communication have had many shapes. Apart from traditional verbal forms 
(spoken or written) people used also different gestures, rituals, ceremonials, symbols and 
signs for communication. a game could be counted as a mean of communication, too.

Playing cards were something new in the scale of medieval games in Europe. Despite 
negative attitude of the Church claiming it to be a devil´s spawn cards were very popular.

A complete series of 48 gothic cards created at around half of the 15th Century are  
a unique artefact. These playing cards depict several medieval characters putting stress 
on the courtly society. These cards are most often called Vienna Court Cards in scholarly 
literature. Four coat of arms fulfil the function of the four basic colours: Reich German  
– black eagle on a golden field, Hungarian – red and white stripes (so called Árpád 
stripes), Czech – silver lion with a golden crow on a red field and French – three golden 
lilies on a blue field. Highest ranking card in every colour is the king, followed by the 
queen and then numerical values “X” to “I”. In these series another 27 representatives 
or prototypes of courtly officials, professions or crafts are depicted. All four cards of the 
lowest value (“I”) depict jesters, courtly fools.

Playing cards from the Vienna court in a short and stylized version mirror many 
information important for understanding medieval society and its life. These cards are 
unconventional mean of medieval imaginative source that include picture, sign and 
written word. Its communication legacy could be seen on several levels. For contemporary 
man these cards bring predominantly historical – semiotic legacy of reflecting medieval 
society and its conventions within circles of courtly elite. And finally cards testify the 
fact that playfulness was an integral part of medieval every day life.
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formy vnútornej a vonkajŠej  
komunikácie Stolíc

leon sokolovský

V porovnaní s okolitými historickými krajinami sa Uhorské kráľovstvo 
z hľadiska verejnosprávneho usporiadania jeho územia vyznačovalo jednou vý-
raznou osobitosťou. Boli ňou samosprávne šľachtické stolice. Ich funkcionári 
a úradníci mali pri plnení svojich úloh k dispozícii na jednej strane objektívne 
existujúce dobové komunikačné možnosti a nástroje, ale na druhej strane museli 
ich využívanie prispôsobovať stoličným špecifikám. Z nich najmä faktu, že čle-
novia jednotlivých stoličných pospolitostí žili v priestore pomerne rozsiahlych 
regiónov. (Na rozdiel napríklad od miest, ktoré predstavovali v podstate uzavreté 
sídliskové lokality.)

Tieto skutočnosti zohrávali svoju úlohu už v období vzniku a formovania 
šľachtických pospolitostí počas 13. a 14. storočia v rámci pôvodných hradských 
(Nitra, Tekov, Hont, Novohrad, Gemer, Zemplín atď.), prípadne dvorských (Tu-
riec, Orava, Liptov a pod.) španstiev. Prvé šľachtické zoskupenia sa totiž vytvá-
rali práve v rámci týchto územných útvarov, ktoré celkom prirodzene navodzo-
vali určité pocity spolupatričnosti tam žijúcich šľachticov. Prispievala k tomu aj 
skutočnosť, že mnohí z nich tu pôsobili v rámci hradskej správy už pred svojím 
povýšením do privilegovaného stavu. K posilňovaniu spoločného povedomia 
významne prispievalo tiež stretávanie sa šľachticov, pôvodne označovaných ako 
služobníci kráľa (servientes regis), ba aj niektorých k nim sociálne blízkych ne-
šľachticov (jobagiones castri, filii jobagionum regis) na vidieckych palatínskych 
súdoch (congregatio palatinalis). Tieto zhromaždenia im poskytovali vhodnú 
príležitosť na priamu osobnú komunikáciu – a teda aj na spoznávanie viac-menej 
rovnakých problémov, ktoré ich trápili. Vyplývalo to z ich rovnakého sociálneho 
postavenia a mnohých podobných okolností, v ktorých žili, ako boli napríklad 
spory a útlak zo strany susedných veľmožov, domáhanie sa spravodlivosti na 
kráľovských súdoch a pod. 



175

Zrejme pri týchto stretnutiach dospeli k poznaniu, že zlepšenie svojho posta-
venia a zhodných cieľov dosiahnu ľahšie a efektívnejšie, keď sa o to budú usi-
lovať a konať spoločne, organizovane. V záujme tejto stratégie sa začali v jed-
notlivých pospolitostiach dostávať do popredia osobnostne zdatnejší, autoritu 
požívajúci muži z ich stredu. Takých si spočiatku volili napríklad ako svojich 
zástupcov za prísediacich už na spomínaných palatínskych súdoch. A práve im 
sa od 30. rokov 13. storočia postupne darilo získavať od kráľa právo súdiť aj 
bez prítomnosti palatína, teda sudcovskú samostatnosť. Keďže ich právomoci sa 
vzťahovali predovšetkým na príslušníkov vlastných pospolitostí, označovali sa 
za sudcov služobníkov kráľa (judices servientium regis), slúžnodvorských, slúž-
nych. Od 14. storočia sa ich pomenovanie zmenilo na sudcov šľachticov (judices 
nobilium, judlium).

Slúžni sa stali jadrom tvoriacich sa jednotlivých pospolitostí. Okolo nich 
sa združovali najmä drobní šľachtici so silnejúcim povedomím príslušnosti  
k záujmovému a regionálnemu spoločenstvu označovanému ako stolica (comi-
tatus, vármegye). Uvedené latinské aj maďarské termíny pre stolice dokladajú, 
že šľachtické stolice sa konštituovali v hraniciach staršej, kráľovskej organizácie 
hradských španstiev. V tejto súvislosti treba hľadať aj dôvod, prečo kráľ ustano-
vil ako dozorcov a správcov nad týmito, o autonómiu sa usilujúcimi pospolitos-
ťami im miestne príslušných hradských špánov – županov (comes civitatis, co-
mes castri, comes comitatus), patriacich spravidla do vyššej, veľmožskej vrstvy 
uhorskej feudálnej spoločnosti.

V naznačenej prvej fáze konštituovania stoličných pospolitostí mohli v ich 
mene vystupovať zrejme všetci ich členovia, no v prvom rade slúžni. S týmto 
cieľom využívali rozličné príležitosti. Najvýznamnejšie a najvhodnejšie na to 
boli celokrajinské zhromaždenia za prítomnosti kráľa a najvyšších dvorských, 
respektíve krajinských hodnostárov, ako napríklad súdne dni v Stoličnom Be-
lehrade, alebo snemy na Rákošskom poli, prípadne inde. Tu však musíme pred-
pokladať aj dohody predstaviteľov stoličných pospolitostí o tom, ktorí z nich 
a ako budú presadzovať ich spoločné záujmy. Tieto vystúpenia mali na tú dobu 
najbežnejšiu formu komunikácie – oficiálne reči prednesené pred publikom, sku-
pinové diskusie a isto aj neformálne rozhovory medzi účastníkmi zhromaždení. 
Písomnú formu, napríklad v podobe súpisov požiadaviek alebo rozličných ná-
vrhov, predpokladáme v tom čase len vo veľmi ojedinelých prípadoch. A ak sa 
vyskytli, boli adresované predovšetkým kráľovi.

Na úrovni jednotlivých stolíc muselo nevyhnutne vzniknúť komunikač-
né prepojenie medzi každou šľachtickou pospolitosťou a jej príslušným, krá-
ľom prideleným županom. Táto komunikácia mala dve hlavné formy, a to buď 
osobným kontaktom medzi županom a zástupcami, spočiatku najmä slúžnymi, 
tej-ktorej šľachtickej pospolitosti, alebo prostredníctvom županovho zástupcu 
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– podžupana (vicecomes), ktorý pôvodne v organizácii hradského španstva fun-
goval ako dvorský špán (comes curialis). Vzhľadom na to, že župani viacerých 
stolíc vykonávali súbežne aj iné funkcie (napríklad na kráľovskom dvore), ale 
aj z ďalších rozličných dôvodov sa často a dlhodobo zdržiavali mimo svojich 
stolíc, v mnohých prípadoch prenechávali komunikáciu so stolicami svojim pod- 
županom. Aj táto komunikácia bola takmer výlučne ústna, teda pri osobných 
kontaktoch župana prípadne podžupana so slúžnymi a ostatnými členmi stolič-
ných pospolitostí. Azda len v zriedkavých prípadoch sa župan obracal na stolicu 
písomne, s použitím rozpoznávacej a overovacej funkcie svojej osobnej pečate.

Najvhodnejšou oficiálnou príležitosťou a priestorom na osobnú komunikáciu 
župana alebo podžupana so všetkými členmi šľachtickej pospolitosti (universitas 
nobilium) boli spočiatku autonómne súdne zasadania (sedes judiciaria, sedria) 
a neskôr celostoličné, prípadne čiastkové zhromaždenia (congregatio generalis, 
congregatio particularis). Tieto príležitosti sa, samozrejme, v plnom rozsahu 
využívali aj na vzájomnú mnohostrannú informovanosť či riešenie aktuálnych 
otázok týkajúcich sa celej stoličnej pospolitosti, rovnako ako aj medzi jednot-
livými jej členmi navzájom. Pokým sa kauzy riešené na stoličnom súde alebo 
iných fórach vybavovali len ústne, tak sa aj výkon na nich prijatých rozhodnutí 
zabezpečoval a kontroloval určenými členmi stoličnej pospolitosti (slúžnymi, 
prísažnými, svedkami) osobne – prítomnosťou, nestrannou účasťou na daných 
právnych aktoch. Aj správy o ich priebehu, vykonaní a podobne sa podávali 
ústne. 

Ústne konanie malo však svoje subjektívne aj objektívne nedostatky. Nie-
kedy osobnostne, morálne mohli zlyhať ľudia poverení príslušnými úlohami, 
niekto mohol mať tiež problém s pamäťou. Svedectvo založené na svedectve 
človeka sa však definitívne strácalo jeho odchodom zo života. S ohľadom na 
jednoznačne hodnovernejšie písomné záznamy zo súdnych vyšetrovaní a rieše-
nia súdnych káuz, ako aj často ich dlhodobý, neraz až generácie pretrvávajúci 
priebeh, výskyt týchto písomností narastal, až sa napokon stali úplne bežnými 
a v pravde nenahraditeľnými. Išlo o postupný proces, na začiatku ktorého sa 
objavovali najskôr len listiny. Doklady na ne sa zachovali už z druhej polovice 
13. storočia. Vyhotovovali ich spravidla pisári – notári v službách županov. Ako 
najstarší z nich je známy pisár zvolenského župana Detrika pôsobiaci okolo roku 
1262.1 Listiny, ktoré obsahovali konečné rozhodnutia (rozsudky) stoličných sú-
dov, boli totiž v každom prípade najdôležitejšie. Popri týchto súdnych listinách 
sa časom spisovali aj listiny s iným obsahom. Niektoré z týchto listín boli overe-
né len pečaťou župana, od konca 13. a potom v priebehu 14. storočia sa ustálila 

1 LEHOTSKÁ, Darina. Príručka diplomatiky. Bratislava : Slovenská archívna správa, 1972,  
s. 293.
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prax, podľa ktorej sa po stranách k jeho pečati (alebo k pečati podžupana) pridá-
vali aj pečate slúžnych.2 

V prípade listín len s pečaťou župana si však treba všímať ich intitulácie. 
Pokým sa v nich popri županovi nespomínajú slúžni, prípadne iní samosprávni 
funkcionári, potom sa takéto listiny nemôžu považovať za stoličné písomnosti. 
Takto napríklad spišský župan Baldus vydal v roku 1294 metačnú listinu speča-
tenú iba jeho pečaťou, evidentne z pozície svojej vtedy ešte aj jeho pretrvávajú-
cej funkcie spišského hradského špána.3 Naopak, listina bratislavského župana 
Mikuláša z roku 1467 je síce tiež iba s jeho pečaťou, ale v intitulácii uvádza aj 
nemenovaných (!) slúžnych, na základe čoho možno túto listinu označiť v pra-
vom zmysle slova za stoličnú.4

Obr. 1 
List s piatimi pečaťami 

stoličných funkcionárov 
(podžupana a slúžnych) 

Turčianskej stolice  
z r. 15045

Overovanie stoličných listín a listov pečaťami župana, respektíve podžupana 
a slúžnych sa pre tento typ stredovekých písomností stalo doslova charakteristic-
ké. Podľa tohto formálneho prejavu ich už na prvý pohľad rozpoznávali súdobí 
príjemcovia, podľa neho ich rozpoznávame aj v súčasnosti.6 Z toho dôvodu bola 

2 K tomu pozri aj: SOKOLOVSKý, Leon. Pečate a znaky stolíc na Slovensku. Bratislava : Filo-
zofická fakulta UK, 2010, s. 18.

3 Slovenský národný archív, Bratislava (ďalej SNA), Stredoveké listiny (ďalej SL), fond (ďalej 
f.) Hodnoverné miesto Jasovský konvent, fasc. 1. nr. 22.

4 SNA, SL, f. Amade, lad. 22, fasc. 13, nr. 2563 (nová sign. 43).
5 Slovenský národný archív, Bratislava. Stredoveké listiny, Benický, E, fasc. 1, nr. 6 (nová sign. 

93).
6 O konkrétnych spôsoboch umiestňovania týchto pečatí a ich tvaroch in SOKOLOVSKý, ref. 2, 

s. 18-24.
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pri pečatení stoličných písomností dôležitá účasť všetkých s právom pečatenia, 
čo sa však nie vždy darilo zabezpečiť. Preto v čase núdznej absencie niekto-
rých pečatili len prítomní funkcionári. Takmer neprekonateľný problém mohol 
vzniknúť vtedy, ak stolica (ako napríklad Spišská či Abovská) používala peča-
te tvoriace spolu jej na časti rozdelený názov.7 Pečate stoličných funkcionárov 
umiestňované na uzavretých listoch (litterae clausae) plnili popri rozpoznávacej 
a overovacej funkcii aj funkciu uzavieraciu.

Spísomňovanie rozličných záležitostí nadobudlo na intenzite od 16. storočia, 
keď sa zvýšil význam stoličných zhromaždení, na ktorých sa za vyžadovanej 
osobnej prítomnosti všetkých členov stoličnej pospolitosti prerokúvali dôležité 
veci týkajúce sa celej stolice, jednotlivých šľachticov, ako aj na jej území žijú-
cich ostatných obyvateľov, sa rokovalo (diskutovalo) ústne. Netreba pochybo-
vať, že neraz sa pritom objavovali aj rozličné emócie. Najmä počas volieb (sedes 
restauratoria), prípadne pri skladaní účtov na konci funkčných období (sedes 
valedictoria), sa prejavovali individuálne aj skupinové záujmy. Čítali sa tiež roz-
ličné verejné dokumenty, hlavne listiny (rozličné privilégiá, napr. jarmočné, do-
nácie, povyšovanie do šľachtického stavu), tiež zákony, mandáty, listy, oznamy 
a podobne.

Viditeľné zmeny sa prejavili na listinách a listoch vydávaných stolicami od 
polovice 16. storočia. Vyplývali zo zákonného článku 62 schváleného krajin-
ským snemom v roku 1550, ktorý stoliciam prikazoval, aby zaviedli do použí-
vania pečate s vlastnými znakmi. O ich udelenie v podobe erbových privilégií 
(armálesov) mali požiadať kráľa. Väčšina stolíc tak učinila, no niektoré (ako 
napríklad Gemerská alebo Spišská) nie.8 Napriek tomu do konca 16. storočia už 
väčšina z tých stolíc, ktoré ležali na území dnešného Slovenska, mali svoje zna-
kové typáriá k dispozícii. Výnimkou bola len Bratislavská stolica, ktorá si dala 
takéto pečatidlo vyhotoviť iba na prelome 17. a 18. storočia. Turčianska stolica 
dostala síce erbovú listinu v roku 1557, ale podľa nej vyrobené pečatidlo začala 
vo svojej administratívnej praxi aplikovať až okolo roku 1640.9

7 nOVÁKOVÁ, Veronika. Vývoj správy a spísomňovania v Abovskej stolici do roku 1526. In 
Slovenská archivistika, 1992, roč. 27, č. 2, s. 65; ŽIFČÁK, František. K vývoju pečatí a erbu 
Spišskej stolice v 16. storočí. In SOKOLOVSKý, Leon. (ed.). Zborník Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského HISTORICA, 45. Pamätnica k 50. výročiu študijného odboru archívnictvo 
a pomocné vedy historické na FiF UK v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2002, 
s. 239-240; SOKOLOVSKý, ref. 2, s. 127.

8 SOKOLOVSKý, ref. 2, s. 35.
9 SOKOLOVSKý, Leon. „Stratené“ armálesy Turčianskej a Trenčianskej stolice. In ŠiŠMiŠ, 

Milan (ed.). Erbové listiny II. Martin : SGHS, ... (v tlači).
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Obr. 2 
Listina so stoličnou 

pečaťou Abovskej 
stolice z roku 160910

Pokým ide o písomnú produkciu stolíc, tak pre ich vnútornú potrebu, alebo 
inak povedané pre ich vnútornú komunikáciu, od 16. storočia, popri kongregač-
ných protokoloch, do ktorých sa okrem zápisníc z rokovania ich samosprávnych 
a súdnych orgánov, zapisovali a prepisovali aj obsahovo iné materiály, nado-
búdala narastajúci význam ďalšia diplomatická kategória, a to spisy. Pre von-
kajšiu komunikáciu sa stali najintenzívnejšie využívaným médiom listy. Práve 
ich prostredníctvom sa stolice obracali na krajinské inštitúcie (Miestodržiteľská 
rada, Uhorská komora) či najvyšších krajinských hodnostárov (palatín, krajinský 
sudca), niekedy na dvorské úrady vo Viedni (Uhorská dvorská kancelária, Dvor-
ská komora, Dvorská vojnová rada) či priamo na panovníka.

10 Archív mesta Košíc, KK – Szölösy – num. 5.
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Obr. 3 
Listina s pečaťou Gemerskej stolice z roku 170011

Pomerne dôležitá z hľadiska výkonu samosprávnych funkcií stolíc bola aj ich 
listová komunikácia so županmi, ktorí sa vo väčšine prípadov trvalo zdržiavali 
mimo území týchto stolíc. Viacerí z nich pôsobili totiž zároveň v službách a fun-
kciách na kráľovskom dvore, na krajinských úradoch, či žili vo svojich rodových 
sídlach v iných častiach krajiny. V dorozumievaní sa medzi stolicami a župan-
mi hrali dôležitú rolu aj ich zástupcovia – prokurátori, od konca 18. storočia 
označovaní aj ako županskí miestodržitelia, respektíve administrátori. Oni sa 
osobne zúčastňovali v mene príslušných županov aj na zhromaždeniach stolíc, 
zasadaniach stoličných súdov (sédrií), či pri iných príležitostiach. Vystupovali 
a postupovali tam podľa županových pokynov, ale vyskytovali sa aj prípady, keď 
svoje postavenie zneužívali a konali svojvoľne.

Popri listovej komunikácii sa v 18. storočí zintenzívnili aj kontakty pred-
staviteľov stolíc, z nich najmä osobitných komisárov, s vojenskými veliteľmi, 
prípadne ďalšími dôstojníkmi cisársko-kráľovských plukov. Na spoločných 
stretnutiach operatívne riešili najmä problémy spojené s pobytom a prechodom 
vojsk cez územie stolice, s odvádzaním rozličných, takpovediac tylových slu-
žobností a dávok (ubytovanie, zásobovanie potravinami a krmivom, poskytova-
ním povozov a poťahov), ale aj s násilnými činmi vojakov, náhradami za utrpené 

11 Štátny archív, Banská Bystrica, GeŽ I. , šk. 29, 1700/bez č.
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škody atď. O výsledkoch tejto komunikácie potom spätne informovali vedúcich 
funkcionárov a na zhromaždeniach aj ostatných členov stoličnej pospolitosti.

Bežná bola aj korešpondencia medzi stolicami navzájom. Najintenzívnejšia 
so susednými stolicami. Ale zvláštnosťou neboli ani listové kontakty so značne 
vzdialenými stolicami. Záviselo to vždy od konkrétnej veci, ktorú tá-ktorá sto-
lica riešila. Také boli napríklad najmä po roku 1608 žiadosti jednotlivých stolíc 
predkladané na rokovania krajinského snemu, pre ktoré sa hľadala širšia pod-
pora, čo možno vnímať ako istú formu lobizmu, a podobne. Svojím spôsobom 
špecifickým nástrojom komunikácie medzi stolicami boli tzv. obežníky. Obsa-
hovali rozličné výzvy, návrhy, stanoviská, ktoré jednotlivé stolice rozposielali 
ako podnety a požiadavky na ohlasy a stanoviská ostatným stoliciam v Uhorsku. 
Takýmto obežníkom bol napríklad pamätný spis Turčianskej stolice z roku 1707 
adresovaný Onódskemu snemu, známy pod skráteným názvom Memorialis, ku 
ktorému sa pripojili aj niekoľké ďalšie stolice.12 V prípade potreby však stolice 
neváhali listami oslovovať aj slobodné kráľovské mestá či zemepanské mestá, 
ležiace či už na ich územiach, alebo aj mimo nich

Obr. 4 
List s pečaťou Trenčianskej stolice z roku 170313

12 KOVAČKA, Miloš – aUGUSTínOVÁ, Eva (ed.). Memorialis – historický spis slovenských 
stolíc. Martin : Slovenská národná knižnica, 2008, 390 s. 

13 Magyar országos levéltár, Budapest, A 27 Cancellaria Hungarica, Litterae comitatuum,  
C. Trencséniensis, 301/1703.
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Pred rokom 1608 mali povinnosť osobnej účasti na snemoch všetci šľachti-
ci. No mnohí túto povinnosť obchádzali tak, že sa nechávali zastupovať inými 
účastníkmi snemu z ich vlastných šľachtických pospolitostí. Nebolo to však in-
štitucionálne zastúpenie jednotlivých stolíc. Takže tieto ani nemohli oficiálne 
ovplyvňovať rokovanie snemu. Napriek tomu sa dá predpokladať, že niektorí 
účastníci na snemoch brali vo svojich vystúpeniach a ďalších aktivitách na zreteľ 
aj mienku väčšiny členov svojich stoličných pospolitostí, prejavovanú individu-
álne alebo deklarovanú spoločne na stoličných zhromaždeniach.

Práve po roku 1608, keď sa uskutočnila zmena vnútornej organizácie a bol 
zavedený zastupiteľský systém na krajinskom sneme, objavila sa aj nová for-
ma komunikácie medzi stolicami a ich vyslancami na snemových zasadaniach. 
Predstavovali ju tzv. inštrukcie. Bol to v podstate súpis stanovísk schválených na 
stoličných zhromaždeniach k jednotlivým bodom ohláseného programu aktuál-
ne zvolaného snemu. Vyslanci (tzv. ablegáti) každej stolice boli potom povinní, 
tieto inštrukcie rešpektovať a presadzovať. Zároveň svoje stoličné pospolitosti 
informovali o priebehu snemového rokovania. Stolice následne zaujímali k ich 
postupu odobrujúce alebo kritické stanoviská. V druhom prípade posielali svo-
jim vyslancom doplňujúce inštrukcie. 

Úradné dokumenty stoličnej proveniencie boli až do začiatku 90. rokov 18. 
storočia písané takmer výlučne po latinsky. Latinčinu v korešpondencii s uhor-
skými stolicami prostredníctvom miestodržiteľskej rady akceptoval ešte aj Jozef 
II., ktorý inak pre komunikáciu v pôsobnosti verejnosprávnych inštitúcií v celej 
habsburskej ríši presadzoval nemčinu. Dokazujú to aj ním oktrojované pečate 
stolíc s latinskou legendou.14 Situácia sa v tomto smere začala meniť po jeho 
smrti a obnove samosprávnych kompetencií stolíc. Viaceré z nich vtedy nahradi-
li latinský jazyk svojej administratívy maďarským. Jednu z výnimiek predstavo-
vala napríklad Trenčianska stolica, v ktorej prevažovalo zemianstvo slovenskej 
národnosti. Tento trend legalizoval uhorský krajinský snem v roku 1836 prijatím 
zákonného článku číslo 3 O maďarskej reči. Na jeho základe sa potom v 30. 
a 40. rokoch 19. storočia prakticky vo všetkých stoliciach stala úradnou rečou 
maďarčina. Táto situácia sa pochopiteľne odrazila aj na dovtedajších stoličných 
typáriách s latinskými kruhopismi, ktoré boli vymieňané za pečatidlá s maďar-
skými kruhopismi.15

14 SOKOLOVSKý, ref. 2, s. 31.
15 Podrobnejšie o tomto výmennom procese pozri SOKOLOVSKý, ref. 2, s. 38.
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Obr. 5 
Kreslá s erbami Hontianskej, Oravskej a Trenčianskej stolice16

Doteraz sme sa zaoberali formami a prostriedkami vnútornej a vonkajšej ko-
munikácie stolíc v oblasti ich verejnosprávnych a súdnych kompetencií (auto-
nómie). Komunikáciu založenú na prezentácii vlastných symbolov však stolice 
uplatňovali aj v iných sférach života. Jednou z prvých a aj relatívne najdlhšie 
využívaných bola ich účasť na vojnových aktivitách. Väčšina strednej a nižšej 
šľachty (zemianstva) si už od 13. storočia plnila svoju hlavnú povinnosť – ob-
raňovať územie Uhorského kráľovstva – účasťou v stoličných vojenských od-
dieloch, tzv. bandériách. Symbolom aj taktickým stredobodom týchto bandérií 
boli vexilá, najskôr zrejme v tvare korúhiev. Napriek tomu, že zo stredoveku sa 
žiadna stoličná korúhva nezachovala, ich existenciu možno považovať za viac 
než pravdepodobnú. Trochu lepšia je situácia s poznaním novovekých stoličných 
zástav. Popri zmienkach v dobových prameňoch sa niekoľko z nich zachovalo 
fyzicky alebo aspoň v kresbe. Z územia Slovenska poznáme doteraz zástavy 
Liptovskej, Gemerskej Novohradskej, Oravskej či Zvolenskej stolice. Okrem 
vojenských činností sa tieto zástavy využívali aj pri niektorých slávnostných prí-
ležitostiach, ako napríklad pri uvítaní kráľa na území stolice, inaugurácii nového 
župana a podobne.

V súvislosti s bojovými symbolmi stolíc je pozoruhodná informácia, podľa 
ktorej boli počas známeho útoku prívržencov kniežaťa Františka II. Rákociho 

16 Novohradské múzeum a galéria, Lučenec. (Pôvodne v inventári haličského zámku.)
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na kuruckom sneme 7. júna 1707 v Onóde proti zástupcom Turčianskej stolice 
zničené nielen jej pečatidlo a zástava, ale aj bubon a trubka.17 To naznačuje, 
že aj tieto „bojové“ hudobné nástroje by sa v istom zmysle dali považovať za 
komunikačné médiá používané v rámci stoličnej symboliky, a to či už vo sfére 
vojenskej, alebo civilnej. Ich vzťah ku konkrétnej stolici hlásali, rovnako ako na 
pečatiach či zástavách, na nich umiestnené stoličné znaky.

Obr. 6 
taška na náboje s erbom Liptovskej 
stolice18

Svoje znaky, respektíve erby situovali stolice aj na iných rozličných predme-
toch a miestach. Z právneho hľadiska boli najvýznamnejšie zobrazenia týchto 
znakov na armálnych listinách (tzv. miniatúry). Úradnú silu a hodnovernosť mali 
na pečatiach. Ich ostatné využívanie bolo už viac ilustratívne a z praktického 
hľadiska veľmi rôznorodé. Nachádzame ich na už spomínaných zástavách, na 
mobiliári (napríklad na kreslách), na uniformách stoličných hajdúchov (z ich 
výstroja napríklad na kapsičkách pre náboje) a podobne. Dôležitá bola taktiež 
ich reprezentatívna funkcia vo výzdobe vnútorných priestorov, ale aj na vonkaj-
ších priečeliach stoličných domov. Vo všetkých uvedených a mnohých ďalších 
podobných prípadoch stolice týmito znakmi deklarovali a vymedzovali sféry  
a priestor ich mocenskej (verejnosprávnej, súdnej) a tým aj komunikačnej prí-
tomnosti.

Záverom možno teda zhrnúť, že spôsoby vonkajšej aj vnútornej komunikácie 
stolíc zodpovedali vo všeobecnosti daným dobovým podmienkam, no do určitej 
miery boli determinované aj vlastnými špecifikami. Formy tejto komunikácie 

17 MÉSZÁROS Kálmán. Novšie pohľady a pramene k dejinám turčianskej „vzbury“. In (ed.) 
KOVAČKA, Miloš – aUGUSTínOVÁ, Eva. Memorialis – historický spis slovenských stolíc. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2008, s. 141.

18 Liptovské múzeum, Ružomberok.
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boli v podstate trojaké – ústne, písomné a obrazové. Ústnu podobu mali verejné 
prejavy a osobné rozhovory. V písomnej podobe sa využívali prakticky všetky 
hlavné diplomatické kategórie, to znamená listiny (svedecké, súdne), listy (špe-
cifiká komunikácia s dvorskými a krajinskými orgánmi, s ostatnými stolicami, 
obežníky, inštrukcie vyslancom na krajinskom sneme), spisy (kongregačné spi-
sy), účtovný materiál (napríklad zo skladania účtov samosprávnych funkcioná-
rov po skončení ich funkčného obdobia atď.). Obrazovú podobu mali znakové 
pečate a pečiatky, ako aj týmito znakmi opatrené písomnosti, hnuteľné veci, in-
teriéry a exteriéry budov. Špecifickým obrazovým symbolom stolíc boli aj ich 
bojové, respektíve slávnostné zástavy.

formS of internal and eXternal communication  
between countieS

Summary

in general, the modes of internal and external communication between individual 
counties corresponded with the given period conditions; however, they were also 
determined by their own specific features. The forms of communication were essentially 
of three types: oral, written and pictorial. Oral communication concerned public speeches 
and interpersonal conversations. The written communication covered all main diplomatic 
categories, i.e. papers (of witnesses and courts of justice), letters (involving specific 
communication with court and land institutions and other counties as well as circulars 
and instructions for the deputies to the land diet), documents (congregation papers), 
various accounting papers (e.g. account status reports produced by functionaries on 
completing their term of office). The pictorial forms of communication were represented 
by emblematic designs on seals and stamps as well as a variety of documents, moveable 
things, and interiors as well as exteriors of buildings to which they were affixed. Specific 
pictorial symbols of the counties were represented by their war or ceremonial flags. 
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