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NAMIESTO LAUDÁCIE
Keď sa na historických katedrách začne sprisahanecky šepkať o zborníku pre
XY, je to neklamný znak, že niektorého z našich kolegov čaká niečo, čo sa síce
poeticky nazýva životné jubileum, že sa – voľky-nevoľky- priblížil k niektorému
zo svojich životných míľnikov. Prvým takýmto životným míľnikom, hodným
kolektívnej oslavy, nie však ešte tlačeného zborníka, je, bezpochyby, päťdesiatka, poeticky nazývaná abrahámoviny. Jubilant sa vtedy naozaj raduje a oslavuje,
lebo má stále pocit, že ho ešte veľa v živote čaká a teda môže dosiahnuť ešte
nadostač úspechov a jeho priatelia a známi sa zas môžu utešovať, že majú dosť
času na to, aby k tomu ďalšiemu výročiu pripravili oslávencovi poriadne prekvapenie – jubilejný zborník. Skôr, než sa však nazdajú, roky prebehnú a ďalšie
výročia sa striedajú v rýchlo slede. Z ideálnych predstáv o dostatku času na zostavenie naozaj dôstojného zborníka napokon nezostane nič a pôvodne rozšafní
projektanti takéhoto prekvapenia majú čo robiť, aby dokázali pripraviť a vydať
pamätnú publikáciu skôr, než sa jubilant rozhodne radikálne zmeniť svoj doterajší život a začne si užívať určite zaslúženého dôchodku. Toto všetko (hoci
s istou poetickou licenciou) sa stalo i nám na Katedre archívnictva a pomocných
vied historických Filozofickej fakulty UK – dvakrát sme poriadne oslávili významné výročia nášho kolegu prof. Leona Sokolovského a keď malo nastať to
tretie (65. narodeniny), začali sme nezáväzne uvažovať o zborníku venovanom
nášmu jubilantovi. Priznajme si, čas napokon aj nás zaskočil! Realisti (alebo
skeptici?) preto navrhovali, aby sme zborník odložili až na ďalšie životné jubileum, ale napokon sme si vstúpili do svedomia a rozhodli sme sa za každú cenu
náš podarúnok pripraviť k tomuto výročiu. Kolega Sokolovský je známy svojou
pracovitosťou a publikácia by teda symbolicky vyznačila (hoci len formálne)
v jeho živote onú hranicu, za ktorou si mnohí z nás predstavujú svoj ďalší život
ako dolce far niente. Z konfrontácie našich plánov a predstáv s časovou tiesňou
teda vznikol tento zborník. Keď sme zhromažďovali príspevky, určite sme nahnevali viacerých kolegov a kolegyne, ktorí nám často veľmi otvorene a tvrdo
vyčítali, že sme podcenili časový faktor a tak im znemožnili prispieť svojou
trochou do mlyna. Všetkých sme aspoň uviedli v zozname gratulantov, lebo toto
si od nás (ako dôkaz, že na jubilanta nezabudli) vyžiadali.
O našom kolegovi a druhovi, prof. Leonovi Sokolovskom, netreba určite písať encyklopedický medailón. V archivárskej aj historickej obci je dostatočne

známy a známe je aj jeho vedecké dielo. Stačí vysloviť jeho priezvisko (alebo len
meno) a každý si okamžite spomenie na dejiny správy (najmä na terminologickú
problematiku), Malohont, Kokavu nad Rimavicou, tí bližší aj na zanietenie pre
folklór, saunu a kulinárstvo. Nejednému bývalému študentovi preblesknú mysľou spomienky na náročného, prísneho no extrémne spravodlivého examinátora
a dôsledného prednášateľa. Učitelia katedry ho poznajú ešte dôvernejšie – ako
kolegu, ktorému nič ľudského nie je cudzie, vedia, čo ho nadchne, čo dojme a čo
rozčúli, ba vedia aj o jeho drobných slabostiach, ilúziách a snoch – aj preto ho
považujú za svojho, aj preto im je blízky.
Milý Leon, odpusť nám nevážny tón toho príhovoru, ale či Tvoje jubileum
je našou poslednou možnosťou sa Ti prihovoriť?! Vnímame ho len ako symbolickú métu – vieme, že Tvoj život sa po jej prekročení diametrálne nezmení, že
budeš pokračovať vo svojej práci a že nám umožníš dopovedať všetko, čo sme
dnes nestihli a nestačili pri svojich ďalších výročiach. Tvoj život sa v podstate
(v hodnotovom zameraní) nezmení, no Ty sa meníš v ňom. Vyzrievaš – ako dobré červené víno, ktorého ostré tóny a chute sa časom zaokrúhľujú a zjemňujú,
buket sa zvýrazňuje a samotné víno chuťovo dlho doznieva (kaudálie!) Nech je
Ti teda dopriate dlhé dozrievanie. Ad multos annos!
Juraj Roháč
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RICHTÁR A FIŠKÁL MESTA TRENČÍNA
Z POHĽADU ICH POSTAVENIA
A KOMPETENCIÍ
V STOROČÍ STAVOVSKÝCH NEPOKOJOV
Peter Brindza

Riadenie mestského „organizmu“ bolo v rukách volených zástupcov pochádzajúcich z radov vlastného meštianstva. Menej lukratívne, predovšetkým
hospodárske funkcie obsadzovali prevažne príslušníci síce politicky aktívnych
rodín, no zväčša pochádzajúcich z radov širšej mestskej rady. Rody, ktoré zaujímali tieto pozície boli zo spoločenského hľadiska na nižšom stupni. Naproti tomu v meste pôsobil značný počet rodov, ktoré si snažili priam uzurpovať
najpoprednejšie pozície v rámci mestskej administratívy. Išlo najmä o funkcie,
ktoré rozhodovali o živote a dianí v meste. Jednou z nich bol mestský richtár
predstavujúci vrchol celej mestskej administratívy. Popri ňom v mestách pôsobil
aj celý rad ďalších významných funkcionárov. Notár a mestský fiškál boli špecifickí tým, že sa od nich vyžadovalo vzdelanie.
Richtára a mestského fiškála si preto v nasledujúcej časti bližšie priblížime
a to najmä vzhľadom na postavenie a kompetencie v rámci mestskej administratívy a tiež cez agendu, ktorú v meste obaja vybavovali.
RICHTÁR (JUDEX, JUDEX CIVITATIS)
Nepochybne najvýznamnejším mestským funkcionárom bol richtár,1 v latinských prameňoch označovaný termínmi judex, judex civitatis, prípadne judex
1

Podľa najnovších definícií osoba richtára patrí v slobodných kráľovských mestách medzi tzv.
politické elity. DUCHOŇ, Michal. Mestské elity v Pezinku v rannom novoveku. In POSPE-
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primarius. Nemecké pramene ho poznajú pod názvom Stadtrichter. Samotné
slovo judex z latinského prekladu znamená sudca, nemecký preklad je totožný.
Dokonca aj v maďarčine označuje termín bíró, vásarbiró richtára, v doslovnom
preklade sudcu, resp. mestského sudcu.2 Preto treba v sudcovských kompetenciách hľadať aj pôvod tejto funkcie a úradníka ako takého. Jeho úrad sa označoval termínom „iudicatus.“3
Richtár bol vyňatý spod súdnej právomoci akéhokoľvek zemepána a podliehal priamo panovníkovi a aj odvolaný mohol byť iba s jeho súhlasom. Po právnej
stránke patril Trenčín do skupiny tzv. personálnych miest,4 čo znamená, že odvolacou inštanciou v súdnych rozhodnutiach richtára a mestskej rady bol priamo
kráľ, ktorého od 2. polovice 15. storočia zastupoval Personál.
V prípade Trenčína mohol byť richtár do funkcie volený aj viackrát za sebou
bez akýchkoľvek obmedzení.5 Z rokov 1601 – 1700 máme v Trenčíne doložené

2

3

4

5
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CHOVA, Petra. Bozen – Pezinok 1208 – 2008. Pezinok: b. v., 2008, s. 99 – 100; BRINDZA,
Peter. Príspevok k problematike výskumu mestských elít v 17. storočí (na príklade Trenčína).
In Biografické štúdie, 2013, roč. 36, s. 215; Zároveň je potrebné podotknúť, že historiografia sa
doteraz nie veľmi zaoberala týmto mestským funkcionárom z hľadiska kompetencií a postavenia
v správe jednotlivých miest. Články, ktoré sa tejto problematike venujú majú skôr populárno-vedný charakter. GRAUS, Igor. Prvý v meste. O banskobystrických richtároch. In Historická
revue, 1994, roč. 5, č. 8, s. 10 – 11; MOLOVCOVÁ, Božena. Poučenia prvému občanovi mesta.
Práva a povinnosti richtárov Spišskej Soboty na konci 16. storočia. In Historická revue, 1999,
roč. 10, č. 9, s. 22 – 23; BUBRYÁK, Orsolya. Ein bürgerlicher Mäzen in dem 17. Jahrhundert:
Johannes Weber (1612 – 1684), Stadtrichter von Prešov. In Ars, 2006, roč. 39, č. 2, s. 185 – 197;
Zaujímavé pomenovania pre richtára zo 16. storočia poznáme z Prešova, kde je roku 1509
uvedený ako „moderator,“ roku 1511 „prefectus,“ o štyri roky neskôr ako „director“ a napokon
roku 1521 aj ako „gubernator.“ ULIČNÝ, Ferdinad. K vývinu šarišských a zemplínskych miest
a mestečiek v 14. - 16. storočí. In MARSINA, Richard (ed.). Vývoj správy miest na Slovensku.
b. m.: Vydavateľstvo Osveta, 1984, s. 119 – 120.
ŠTIBRANÝ, Vojtech. Príspevok k dejinám administratívy mesta Trenčína do roku 1870. In
Sborník archivnich prací, 1956, roč. 6, č. 1, s. 69.
ŠTIBRANÝ, ref. 3, s. 51 – 52; Medzi personálne mestá sa z územia Slovenska zaraďujú aj
Levoča, Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Zvolen, Pukanec, Banská Belá, Nová
Baňa, Ľubietová, Brezno, Kežmarok, Pezinok a Svätý Jur.
Napríklad v Bratislave sa richtár sice volil každoročne, no bola zaužívaná prax, že v úrade
zostáva najmenej dve funkčné obdobia za sebou a po uplynutí jedného volebného obdobia
bol do úradu nie volený, ale konfirmovaný. In ŠPIESZ, Anton. Slobodné kráľovské mestá
na Slovensku v rokoch 1680 – 1780. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1983, s. 58;
Z Bardejova máme z prvej polovice 17. storočia doložené, že v richtárskom úrade sa vystriedalo iba 12 osôb, viacerí zotrvali vo funkcií aj šesť rokov. MAREČKOVÁ, Marie. Skladba bardějovské městské rady v prvé polovině 17. století. In MARSINA, Richard (ed.). Vývoj správy
miest na Slovensku. b. m.: Vydavateľstvo Osveta, 1984, s. 135 – 136; V Trnave bol celkom iný
kľúč podľa ktorého sa obsadzovala richtárska funkcia. Na základe dekrétov Mateja Korvína
a Ferdinanda I. Habsburgského sa mali v richtárskom úrade každoročne striedať zástupcovia
najpočetnejších národností (spočiatku dvoch, od 1551 troch – Nemci, Slováci a Maďari) a tento

pôsobenie tridsaťjeden richtárov.6 Z nich celkovo dvanásť zastávalo richtársky
úrad iba jeden krát za život,7 ďalší traja si pozíciu udržali dva roky.8 Ostatní, teda
takmer celá polovica, si richtársku pozíciu „uzurpovali“ tri a viac rokov. Daniel
Lipský bol dokonca zvolený deväťkrát a Mikuláš Berdóci obsadil miesto prvého
muža v meste osemkrát riadne a raz dodatočne. Predtým, ako bol niekto zvolený za richtára, bývalo bežným pravidlom, že kandidát musel istý čas najskôr
dokázať svoje schopnosti a spravodlivý úsudok v rozličných mestských záležitostiach. Najčastejšie na richtársku stoličku „presedlali“ zo senátorskej funkcie.
Bežným javom bolo, ak budúci richtár najskôr prešiel aj inými významnejšími
funkciami ako mestský komorník, mestský kapitán či notár. Počas celého 17. storočia sa stalo iba jedinýkrát, že trenčiansky richtár, konkrétne Andrej Demián
(richtárom bol roku 1617 – 1619, 1626) nezastával predtým ako sa stal „otcom
mesta“, v trenčianskej mestskej rade žiadnu funkciu. Senátorskú stoličku obsadil
až po roku 1619, keď už nebol richtárom (1620 – 1625).9 Jeho meno sa spája aj
s jedným z dvoch známych prípadov, keď počas 17. storočia richtár zastával súčasne inú funkciu. Roku 1619 bol totiž aj správcom sirotských peňazí.10
Druhý prípad je z roku 1604, keď máme v dvoch najvýznamnejších funkciách
(richtár a zároveň aj mestský notár) doloženého Ladislava Kolára.11 Richtár nemal
kumulovať vo svojich rukách viacero funkcií. Zmienené dva prípady sú ojedinelé
a niet pochybností o dodržiavaní úzusu o necentralizovaní moci v rukách richtára.
Dosiahnutie richtárskeho úradu sa vo vtedajšej spoločnosti považovalo za
veľkú česť a zodpovedalo tomu i jeho postavenie v rámci mestskej komunity.
Ako sme už spomínali, richtár predstavoval najvyššiu funkciu v rámci mestskej
samosprávy. Bol jej reprezentantom nielen v jej strede, ale i navonok. Často
bol vysielaný na rokovania s predstaviteľmi kráľovských úradov do Bratislavy,

6

7

8

9

10

11

stav tu trval až do roku 1690. ŠPIESZ, Anton. Národnostný konflikt v Trnave roku 1709. In
Trnavský zborník, 1975, roč. 1, s. 99 – 104.
BRINDZA, Peter. Príspevok k problematike výskumu mestských elít v 17. storočí (na príklade
Trenčína). In Biografické štúdie, 2013, roč. 36, zoznam richtárov Trenčína z rokov 1600 – 1700
na s. 219 – 220.
Boli to títo: Ján Silvay, 1607; Juraj Dražič, 1610; Mikuláš Omasta, 1612; Leonard Čál, 1618;
Martin Lehotský, 1642; Juraj Demián, 1646; Mikuláš Koyš, 1647; Pavol Odrík, 1650; Michael
Šujanský, 1664; Štefan Demián starší, 1674; Štefan Jaroš, 1681; Baltazár Sivý, 1688.
V rokoch 1602 – 1603 je to Wolfgang Jakáč; z rokov 1639 a 1645 je doložený Andrej Pokabello
a napokon František Šarkaházy, ktorý si richtársku funkciu udržal v rokoch 1692 – 1693.
MV SR - Štátny archív Bratislava, pobočka Trenčín (ďalej „ŠA BA, pob. TN“), fond (ďalej f.)
Magistrát Trenčín (ďalej MG TN), Protokoly 1620 – 1625, škatuľa (ďalej šk.) 6 – 7, signatúra
(ďalej sign.) KN/I-22 – 25, zoznamy funkcionárov na roky 1620 – 1625.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1619, šk. 6, sign. KN/I-21, zoznam funkcionárov na rok
1619.
ŠA Bytča (ďalej (BY), f. Rodové archívy 1334 – 1964, Szilvay z Belej (1228) 1554 – 1948,
šk. 3, inventárne číslo (ďalej inv. č. 4), nro. 27.
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či Viedne (Uhorská komora, Uhorská kancelária), kde si mohol výrazne rozšíriť svoj politický obzor. Spoločne s notárom, či fiškálom mnohokrát obhajoval záujmy mesta i na krajinských snemoch, na ktoré ho delegovala mestská
pospolitosť. Istú reprezentačnú funkciu plnil aj na významných rodinných
udalostiach krajinských hodnostárov, ale i samotných Trenčanov, kde bol často
pozývaný, aby z titulu svojho postavenia dodal svojou prítomnosťou slávnosti
patričnú „vážnosť.“12 Pod menom richtára a senátorov vydávala mestská kancelária listiny, podobne figuroval richtár a mestská rada aj medzi adresátmi. Richtár
zároveň dozeral na presnosť a správnosť obsahu listín vyhotovených v mestskej
kancelárií,13 ktoré častokrát overoval aj vlastnou pečaťou.14
Kým o jeho voľbe rozhodovali všetci plnoprávni mešťania, odvolať ho mohla
v závažných prípadoch iba užšia mestská rada (senát) spoločne so širšou radou
(electa communitas) pričom by sa v takom prípade vyžadoval aj súhlas panovníka, alebo jeho zástupcu.15
Richtár od najstarších čias sústreďoval vo svojich rukách najmä sudcovské
právomoci nad miestnym obyvateľstvom,16 pravda iba nešľachtického pôvodu.
Privilegované obyvateľstvo prináležalo pod súdnu právomoc šľachtickej stolice.
12

13

14

15

16

16

Takúto úlohu plnil trenčiansky richtár Michal Bobocký spolu s farárom aj roku 1626, kedy sa
zúčastnili na pohrebe Alžbety Coborovej, druhej manželky Juraja Turzu, dedičného župana Oravskej stolice, kráľovského radcu a hlavného kráľovského stolníka. Že to nebola lacná záležitosť
dokladá účet, ktorý nás informuje, že na cestu sa im z mestských peňazí dalo 6 zlatých ako aj víno
v hodnote 21 denárov. In ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1625 – 1634, nespr.,
list zo dňa 24. júna 1626; Podobných dokladov sa v trenčianskom archíve nachádza viacero. Pozri 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.
HRTÁNKOVÁ, Valéria. Mestská správa v Žiline v 17. - 18. storočí. In BADÍK, Milan (ed.).
Vlastivedný zborník Považia, 1985, roč. 15, s. 135.
Išlo zväčša o menej dôležité listy doručované iným mestským úradníkom, ktoré mali informačný, alebo príkazný charakter v aktuálnych mestských záležitostiach. K vývoju znakov
a pečatí na príklade richtárov z Pezinka pozri napríklad FEDERMAYER, Frederik. Znaky
a erby pezinských richtárov. In POSPECHOVA, Petra. Bozen – Pezinok 1208 – 2008. Pezinok:
b. v., 2008, s. 93 – 98.
Štibraný spomína, že niekoľko takýchto snáh o zosadenie richtára bolo počas povstania
Františka II. Rákociho (1703 – 1711), no bližšie ich nešpecifikuje. In ŠTIBRANÝ, ref. 3, s. 66.
Už v stredoveku nie všade mal richtár rovnaké sudcovské kompetencie. Rozdiel závisel od stupňa
právomoci udelenej privilégiom mestu – mestskému súdu a teda v konečnom dôsledku samotnému richtárovi. V mnohých menších mestách (Starý Tekov, Sabinov, Kežmarok, pôvodne aj
v Košiciach, Prešove a Bardejove) mohol richtár samostatne rozsudzovať iba menej závažné
spory. MARSINA, Richard. Vývoj správy miest v stredoveku. In MARSINA, Richard (ed.). Vývoj správy miest na Slovensku. b. m.: Vydavateľstvo Osveta, 1984, s. 41 – 42; V Bratislave sa
k súdnym kompetenciám richtára v osobitnom bode privilégia z roku 1291 spomína aj zvláštna
výsada – prvé miesto v otázkach mincovníctva a výmeny peňazí. LEHOTSKÁ, Darina. Mestská
správa a bratislavské meštianstvo do konca 14. storočia. In Historické štúdie, 1969, roč. 14, s. 182.

Richtár nemohol rozsudzovať ani duchovné osoby, ktoré patrili pod jurisdikciu cirkvi. Zo zachovanej súdnej agendy je zrejmé, že richtár sa vo väčšine prípadov nezúčastňoval na samotnom vypočúvaní obvinených. Táto činnosť bola
v kompetencii senátorov a členov vonkajšej volenej obce. Jeho prítomnosť pri
výsluchu sa vyžadovala len v závažnejších kauzách. Notár, prípadne ministeriál
(mestský pisár) spisoval zápisnicu z vypočúvania, ktorá sa následne predkladala
senátu na čele s richtárom. Na základe jej obsahu bol vynesený rozsudok. Ak ten
bol určený vo forme finančnej pokuty, jej časť pripadla práve richtárovi, tvorila
jeho vlastný príjem. Menšie sporné veci obyvateľov mesta sa riešili na pravidelných zasadnutiach užšej mestskej rady. Väčšie súdne kauzy sa v prítomnosti
richtára a vybraných dvoch-troch senátorov rozsudzovali na osobitných zasadnutiach, ktoré sa zvolávali na stredu, alebo štvrtok.17
V kompetencii richtára bolo aj zvolávanie, vedenie a rozpúšťanie rokovania mestskej rady. Zmienku o tom nachádzame už v inštrukcii pre richtára
z roku 1592. Tá sa schádzala pravidelne v piatok (feria sexta) na radnici (in domo
Praetorea),18 ojedinele aj v richtárovom dome. Neúčasť, či meškanie niektorého
senátora na rokovanie mohol richtár pokutovať až do výšky jedného zlatého.19
V prípade, ak sa na mestskej rade prejednávalo tajomstvo, resp. informácie, ktoré sa nemali dostať k tretím osobám, boli povinní mlčanlivosťou. Viac o úlohách
sa dozvedáme z prísahy, ktorú musel podobne ako všetci ostatní mestskí funkcionári, zložiť pri uvedení do úradu.20 Ako prvé sa samozrejme spomínajú jeho
súdne kompetencie, ktoré sme si už vyššie opísali. Zmienky tu nachádzame aj
o rovine dohľadu nad poriadkom a čistotou v meste nielen počas bežných dní, ale
najmä v období konania trhov a jarmokov, keď bol v meste zvýšený pohyb ľudí.
Túto úlohu zabezpečoval spoločne s mestským kapitánom. Staral sa aj o vdovy
17

18

19
20

HORVÁTH, Pavel. Trenčín v období novoveku (1526 – 1848). In ŠIŠMIŠ, Milan (ed.). Trenčín. Vlastivedná monografia I. Bratislava: Alfa, 1993, s. 108.
Z roku 1737 sa napríklad zachoval názov trenčianskej radnice v podobe „Curia civili seu domo
Praetorea.“ In ŠA BY, f. Rodové archívy 1334 – 1964, Pettko z Drietomy (1493) 1599 – 1844,
šk. 3, fasc. 4.
ŠTIBRANÝ, ref. 3, s. 65.
Trenčiansky richtár skladal prísahu nasledovného znenia: Juramentum d(omini) Judicis. Przisaham panu Bohu wssemohuczimu, Otczy y Synu y duchu Swatemu, y Geho welebnosti krali
Uherskemu, panu nassymu negmilostiweigssgemu, take y wssy obczy Miesta tohoto werny(m)
a bedliwy(m) byti y prawdu westi a krziwdu tupiti, gak bohatemu, tak chudemu bez przigimani
osob sprawedlnosti nadillowati. Prace, swobod a vzitkuw obecznich ostrzihat a mnozit podle
sweg naywyssi moznosti, taynost wradach neprzenasseti, ruoznicz w mestie nedopusszeti protiwnikuom tegto obcze ani radit ani napomahati, ale gim odporowat, wdowy, a zyrotki braniti,
zlych trestat, dobrych obhagowat, a toho nezanedbati, ani pro przizem, ani pro neprzizen, ani
pro bazen ani p(ro) dary, ani pro zadnu ginu wiecz ani to czozby obczy kuzytku byti melo
k swemu vzytku neprziwlastnowati, tak mi pan Buoh pomahag. In ŠA BA, pob. TN, f. MG TN,
Protokol 1578 – 1585, sign. KN/I - 2, rok 1579, s. 41.
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a siroty, aby sa im zo strany neprajníkov nediala žiadna krivda ani na zdraví, ani
na majetku. Väčšmi ako hocikto iní, mal práve richtár dbať na všeobecnom prospechu mesta a nepriviesť ho svojím konaním do dlhov, vojen, či iných ťažkostí.
S výkonom funkcie sa viazalo aj vydávanie potvrdení o počestnom pôvode
mešťanov, ako i prijatie takýchto výpisov (rodné listy a listiny o mravnej bezúhonnosti) od uchádzačov usilujúcich sa nadobudnúť v Trenčíne meštianske právo.
Istý dosah mal richtár aj na miestne cechy, kde kontroloval novo prijaté artikuly.
Povinnosťou cechov bolo najskôr ich predložiť miestnemu magistrátu na schválenie. Artikuly nesmeli byť v rozpore so štatútom mesta ani s dobrými mravmi,
na čo mala dohliadať práve radnica. V roku 1630 bola takto slávnostne potvrdená listina richtárom a senátormi v privilegiálnej forme pre cech trenčianskych
čižmárov.21 Zároveň cechmajstri, ktorí chceli prijať do svojho cechu nového
člena, museli ho najskôr prísť osobne predstaviť richtárovi a senátorom.22
Pomerne veľa informácií o činnosti richtára nachádzame aj v bohatej účtovnej
agende. Podľa dochovaných záznamov je zrejmé, že richtár disponoval právom
poukazovať isté (pravdepodobne menšie) sumy peňazí podľa vlastného uváženia,
na ktoré nepotreboval súhlas od senátu.23 Účty ich evidujú ako výdavky mesta
z rozhodnutia richtára (ex commisione domini judicis). Už v roku 1628 bola daná
viackrát počas roka finančná podpora českým exulantom usadeným v meste
z rozhodnutia richtára Leonarda Čála.24 Z 10. októbra 1633 je známy doklad, že
„ z rozkazu pana richtare žiakom za spivani a zase jinym, kteri comediu robili“
sa dali 2 zlaté, čo je zároveň záznam o existujúcom divadelníctve v Trenčíne.25
Istú mimoriadnu odmenu vo výške 20 denárov vyplatil richtár v roku 1654 aj
mestskému paholkovi,26 no zaujímavejší je doklad z roku 1675, ktorý nás informuje, že z rozhodnutia richtára 3 zlaté „dano Bratrowy pana Fenessiho, genž
byl do Tureczkeho wezeny spolu y z druhym Towarissom swym stawu Zemanskeho upadel na wyswobozeny.“27 Richtár mohol takto voľne poukazovať nielen
peniaze. Najmä na svadby miestnych mešťanov a šľachticov posielal prevažne
mestské víno na pohostenie tam prítomných senátorov. V roku 1633 rozkázal
trenčiansky richtár poslať mestské víno v hodnote 60 denárov na svadbu dcéry
21
22
23

24
25
26
27
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ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Cechalia 1642 – 1848, Čižmári - Obuvníci, šk. 12.
ŠTIBRANÝ, ref. 3, s. 64.
Tento úzus sme zaznamenali napríklad aj v Pezinku, kde miestny richtár Ján Wiser venoval
roku 1653 jednému univerzitnému študentovi sumu 75 denárov a druhému, toho času zranenému, poukázal 65 denárov. HRUBALA, Martin - POSPECHOVÁ, Petra - WITTGRÚBER,
Peter. V službách mesta. Z vývoja pezinskej samosprávy v 17. - 19. storočí. Pezinok: Mestské
múzeum Pezinok a mesto Pezinok, 2005, s. 40.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1625 – 1634, nespr., fascikel rok 1628.
HORVÁTH, ref. 17, s. 118.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1654 – 1658, nespr., fascikel rok 1654.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1674 – 1675, nespr., fascikel rok 1674.

Juraja Vaška (Waska), v tom istom roku poslal víno za 48 denárov aj svadobčanom prítomným pri ženbe Martina Drobného (Drobny).28 Dobré vzťahy si mesto
„pestovalo“ aj s vojenskými veliteľmi. V roku 1684 richtár spolu aj so senátormi
zaslal jednu bečku piva z mestského pivovaru cisárskemu dôstojníkovi (Comendantovi), ktorý sa v tom čase zdržiaval v meste.29
Zvyčajne okolo adventu richtár upozornil všetkých mestských funkcionárov
a zamestnancov, aby si dali do poriadku účty svojho ročného hospodárenia. Tie
ešte pred uskutočnením reštaurácie museli byť skontrolované a správne vyúčtované. Richtár záverečný účet svojho ročného hospodárenia nikdy neskladal,
v tomto smere mal ale kontrolné kompetencie voči ostatným zamestnancom,30
spoločne s notárom. Každý zamestnanec zhotovoval register príjmov a výdavkov
za uplynulý rok len za jemu zverenú oblasť. Richtár v ňom kontroloval každú
položku zväčša osobitne a ak bola zdokladovaná správne, pripísal ku nej „recte,“
prípadne ju potvrdil svojim podpisom.31 Treba ale podotknúť, že kontroloval iba
nižších hospodárskych úradníkov, ktorí zároveň svoje účty predkladali mestskému komorníkovi, ktorý spisoval príjmy a výdavky mesta v sumáre za celý rok.
K úlohám trenčianskeho richtára patrilo aj vystrojenie slávnostných hostín v prípade významných návštev, či celkom obyčajných pohostení, alebo obedov pre cudzincov pracujúcich pre mesto. Skromné pohostenie vínom v hodnote 36 denárov urobil
richtár Michal Bobocký vo svojom dome pre nového organistu, ktorý prišiel 13. júna
1626 do Trenčína, a o dva mesiace neskôr (29. augusta) vystrojil obed za 60 denárov
s vínom v hodnote 72 denárov majstrom, ktorí opravovali organ.32
Funkcia richtára a ostatných členov mestskej rady, najmä senátorov, patrila viac-menej k čestným úradom.33 Napriek tomu, že richtár nepochybne patril
k miestnej elite a stál na najvyššom volenom mieste v miestnej samospráve, ne28
29
30

31

32

33

ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1632 – 1638, nespr., fascikel ročník 1633.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1684, nespr., register pivovarského hospodára.
Napríklad v Žiline sa zachovala účtovná kniha mesta z rokov 1655 – 1751, ktorú viedol richtár.
Na konci účtovného roku zároveň predkladal vyúčtovanie celej mestskej rade. Funkcia richtára
bola v Žiline spojená s funkciou hlavného mestského pokladníka (thesaurarius) až do roku
1753. HRTÁNKOVÁ, ref. 13, s. 134.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1654 – 1658, nespr., register výbercov trhových
poplatkov; Tamtiež, Príjmy a výdavky 1676 – 1677, nespr. register výbercu mostných poplatkov z roku 1676; Richtár kontroloval účty aj v mestskom obchode so železnými výrobkami. In
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1682 – 1683, nespr. register obchodu so železnými výrobkami z roku 1683; K obchodu pozri viac HORVÁTH, Pavel. Obchod so železom
a železnými výrobkami v Trenčíne v rokoch 1681 – 1684. In KRISTENOVÁ, Vlasta (ed.).
Vlastivedný zborník Považia VIII, b. m.: Stredoslovenské vydavateľstvo, 1966, s. 92 – 101.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1625 - 1634, nespr., fasc. ročník 1626; Organ
v hornom kostole v Trenčíne opravovali majstri z Kroměříža o čom vypovedá zápis v tomže
registri zo dňa 5. augusta 1626.
HRUBALA-POSPECHOVÁ-WITTGRÚBER, ref. 23, s. 40.
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patril jeho priamy plat vo forme peňazí k tým najvyšším. V roku 1554 sa spomína
jeho peňažný príjem vo výške 43,4 zlatých, v roku 1585 poklesol na 32 zlatých, až
sa napokon v prvej polovici 17. storočia držal na úrovni 30 – 35 zlatých.34 K jeho
zvýšeniu došlo až v sedemdesiatych rokoch 17. storočia, keď dosiahol výšku 50
zlatých.35 V porovnaní s inými mestskými funkcionármi bol jeho peňažný plat asi
tretí až štvrtý najvyšší. Plat richtárovi ako aj ostatným vyšším funkcionárom mesta poukazoval vždy mestský komorník z dôchodkov mesta. Okrem peňazí požíval
richtár aj mnoho daňových a materiálnych benefitov, ktoré mu nízky peňažný príjem bohato vynahradili. Ako jediný neplatil dane a bol aj oslobodený od polovice
všetkých ostatných poplatkov. V naturálnej podobe mu patril z každej prvej várky
piva v mestskom pivovare jeden okov a z úrody mestského obilia mu každoročne pripadlo 30 kvartálov (1 kvartál cca 80 litrov).36 Naviac, podľa starej tradície
mohol v mestskej krčme vyšenkovať 25 okovov vlastného vína.37 Samozrejme,
vždy tu bola aj možnosť využívať výhody spojené s výkonom funkcie. Mohlo ísť
napríklad o testamentárne odkazy mešťanov, ktorí častokrát na smrteľnej posteli
určovali richtára a senátorov za tútorov svojich detí a manželiek, alebo správcov
ich majetku. Z titulu svojej funkcie sa richtár veľakrát ako prvý dozvedal o predaji
nehnuteľnosti v meste, čo nepochybne mohol využiť ako prvý záujemca v prospech seba samého, alebo svojich príbuzných a rozšíriť si tak majetok.
FIŠKÁL (FISCAL)
Vznik funkcie právneho zástupcu si vyžiadala predovšetkým rozrastajúca
sa právna agenda mesta.38 Zástupca mesta v sporoch, čiže fiškál, vystupoval
ako obhajca vo všetkých sporných záležitostiach mesta s inými mestami,
kráľovskými, zemepanskými či cirkevnými úradmi. Častokrát jeho agendu vypĺňali i záležitosti súkromno-právne, najmä v súvislosti s dedičskými odkazmi,
odúmrťami a pri odpredajoch nehnuteľného majetku mešťanov ako to dokumentuje prípad z 12. novembra 1745, keď mestský fiškál bezplatne zastupoval majet34

35
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KARLÍKOVÁ-THURZOVÁ, Jana. Mestskí zamestnanci v stredovekom Trenčíne (1531 –
1635). In Trenčianske kultúrne rozhľady, 1980, roč. 1, č. 3, s. 14; ZREBENÝ, Alexander. Príspevok k dejinám Trenčína v 16. - 17. storočí. In Historické štúdie, 1971, roč. 16, s. 252; ŠA BA
pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1639 – 1644, nespr., fascikel ročník 1639.
ŠA BA pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1674 – 1675, nespr., fascikel ročník 1674.
V roku 1659 mu mestský komorník poukázal až 35 kvartálov raže z mestských polí ako časť
naturálneho platu prislúchajúcu jeho funkcií. ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky
1659 - 1662, nespr., fasc. ročník 1659.
ŠTIBRANÝ, ref. 3, s. 69; KARLÍKOVÁ-THURZOVÁ, ref. 34, s. 14.
ŠTIBRANÝ, ref. 3, s. 73.

kové záujmy Heleny Agovej, vdovy po Jánovi Zermegovi proti jej nevlastnému
synovi, ktorý ju vyhnal z domu a zaujal ho pre seba.39
Funkcia nebola obsadzovaná pravidelne každý rok. Zo 17. storočia máme
prvýkrát menovite doloženého právneho zástupcu mesta až v roku 1608 a bol
ním istý Matej Kulhánek.40 Aj nasledujúce roky sú pri funkcii mestského fiškála
plné medzier, čo však nemožno pripísať nedbanlivosti pri zapisovaní výsledkov
reštaurácie. Funkcia sa obsadzovala, len ak si okolnosti vyžiadali prítomnosť
právneho zástupcu. Počas priebehu reštaurácie však mesto nemohlo dopredu vedieť, že počas roka bude potrebné obsadiť stoličku fiškála a z tohto dôvodu jeho
meno v protokoloch pri zázname o voľbách často absentuje. Mestská komunita
ho preto veľakrát zvolila až v priebehu kalendárneho roka, a ak sa spory ťahali
aj v priebehu nasledujúceho obdobia, bol vo funkcii potvrdený aj pri celkovej
obnove magistrátu na sviatok Jána evanjelistu.41
Prísaha42 i inštrukcie viažuce sa na výkon funkcie fiškála zostali zachované
v mestskom archíve dodnes, vďaka čomu môžeme v súčasnosti aspoň čiastočne
nazrieť na kompetencie a zverené úlohy. Za najvýznamnejšiu z úloh treba
považovať dohľad nad dodržiavaním mestských privilégií, štatútov a zvyklostí,
ktoré mal hájiť z hľadiska práva. V tomto ohľade bol viazaný aj rozhodnutiami
richtára a uzneseniami mestskej rady.43
Bližšie si výkon jeho úradu môžeme priblížiť aj zo zachovanej agendy, ktorú
vybavoval. Zo 17. storočia je jej poskromne, no z prvej polovice 18. storočia je
materiálu oveľa viac a akiste treba predpokladať, že obdobné záležitosti riešil aj
v storočí stavovských povstaní.
39
40

41

42

43

ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Súdne procesy, šk. 5, inv. č. 79.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Protokol z rokov 1607 - 1608, šk. 5, sign. KN/I-15, funkcionári na
rok 1608.
Stalo sa tak napríklad dňa 13. januára 1631, keď dodatočnou voľbou bol zvolený mestský fiškál
Mikuláš Ďurďovianský i dňa 27. februára 1637, keď sa v dodatočnej voľbe obsadila pozícia
mestského fiškála Rafaelom Eördöghom.
Jej znenie bolo nasledovné: „Jur(amen)tum pro d(omi)no Fiscali. Prysaham p(anu) Bohu
Otczy, Sinu y Duchu S(vatemu), že w powynnosty meg Fiscalskeg, ktera gist od tohoto
Slobodneho a kralowskeho Mesta mne zložena, chcy podle naywetsy meg možnosty wernost
a bedliwost zachowaty wsecko cožby k Obecnemu dobremu Mesta tohoto služilo, bud w Meste
a neb ginde kdekoly wedle každeg prihodnosty, budto w poselstwy a Legatyach Meskich werne
a sprawedlywe napomahaty, aniž dopustely yakymkolyw spuosobem, a [.......] Slobody tohoto
kralowskeho Mesta a Duchodky geho vmensowaty, a neb rušity z panem Rychtarem a Radnymy
Pany o wselyake dobre tohoto Mesta premyslety, Raddy newinasety, z Cansanty žadneho
porozumeny proty Mestu nemity, než na Obecne dobre bedliwy pozor daty. To ucžynym any pro
prizen , any pro Bazen, any pro Dary, nez pro samu Bosku sprawedlnost, a pro zachowany Duse
meg a meho dobreho Swedomy. Tak my P(an) Buch pomaheg. In ŠA BA, pob. TN, f. MG TN,
Kniha prísah, nespr., prísaha mestského fiškála.
ŠA BA, pob. TN, Kniha prísah, nespr., inštrukcia mestského fiškála.
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Fiškál so svojím právnickým vzdelaním, ktoré sa približovalo notárovi, bol
poverovaný členstvom v rôznych komisiách a deputáciách pri právnych konaniach. Vroku 1654 bol spolu s notárom vyslaný v právnej záležitosti do Beckova
a v tomto prípade mali obaja nárok i na diéty v hodnote 46 denárov.44 V sporoch
s vonkajšími inštitúciami vždy hájil právne nároky mesta a jeho obyvateľov.
Častokrát bol tiež delegovaný na krajinské snemy spolu s notárom, richtárom
a inými poverenými osobami. Do jeho agendy spadalo tiež usporiadanie finančných záväzkov mesta, vybavovanie kúpnopredajných a prenájomných zmlúv
mešťanov, čo dokladá aj prípad riešený v roku 1657, keď Jakub Švec (Sswecz)
vyplatil za „hosstak Kutneho“ mestskému fiškálovi 50 zlatých.45
Jeho kompetencie siahali aj do sporov s náboženským podtónom, kde vystupoval najmä ako žalobca. Po násilnej rekatolizácii mestských orgánov v poslednej tretine 17. storočia obvinenými osobami v takýchto prípadoch bývali čoraz
častejšie evanjelici, ktorí či už svojimi výrokmi, alebo skutkami vystupovali proti katolíckej cirkvi. Najlepšie bude, ak si to ilustrujeme na niekoľkých konkrétnych prípadoch. Tak napríklad dňa 6. marca 1739 žaloval mestský fiškál Pavla
Ježoviča, ktorého deliktom malo byť, že svojho syna Jána Ježoviča, ktorého mal
so svojou prvou manželkou, katolíčkou Alžbetou Kubranskou, zveril na výchovu evanjelikom, napriek tomu, že ešte pri svojej svadbe sa pred magistrátom
zaviazal vychovávať deti v katolíckej viere.46 O deväť rokov neskôr žaloval trenčiansky fiškál pekárskeho tovariša Františka Pijetu pochádzajúceho z Kunštátu
na Morave, že ako katolík prestúpil počas vandrovky na evanjelickú vieru, pretože sa mu páčilo príjmanie pod obojím a čítanie Svätého písma. Fiškál dosiahol
vymeranie trestu v trvaní pol ročného čistenia ulíc mesta, počas ktorého ho jezuiti mali poučovať o katolíckej viere.47 Dňa 27. apríla 1752 bola zase z podnetu
trenčianskeho fiškála prerokúvaná žaloba na viacerých miestnych evanjelických
šľachticov, ktorí si bez povolenia magistrátu a v tajnosti vydržiavali druhého
evanjelického kazateľa.48
Od druhej polovice 17. storočia postupne prechádzala agenda mravnostných
a trestno-právnych deliktov, ktoré dovtedy pravdepodobne prináležali mestskému kapitánovi ako žalobcovi,49 na fiškála. Ako dôsledok tohto procesu možno
pozorovať postupný úpadok funkcie mestského kapitána. Prejavilo sa to aj na
samotnej voľbe, kedy sa v 18. storočí obsadzoval už iba jeden kapitán pre vnú-

44
45
46
47
48
49
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ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1654 – 1658, nespr., fasc. ročník 1654.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1654 – 1658, nespr., fasc. ročník 1657.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Súdne procesy, šk. 5, inv. č. 72.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Súdne procesy, šk. 6, inv. č. 91.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Súdne procesy, šk. 8, inv. č. 120.
ŠIŠMIŠ, Milan (ed.). Trenčín. Vlastivedná monografia 1. Bratislava: Alfa, 1993, s. 108.

torné mesto a jeden pre predmestie. Presun kompetencií jasne dokazujú dva prípady prejednávané v roku 1689. V prvom bola obvinená “Komynarka zdaliž
zrozlyčnimy osobamy necyzoložila yak zde na Koplaminy, tak podedinach,“ ktorej prípad sa dostal k mestskému fiškálovi, ktorý mal na základe vypočúvania
a z neho vyhotoveného písomného svedectva vzniesť proti obžalovanej obvinenie.50 V druhom prípade bolo vznesené obvinenie proti Anne Mitučinovej (Mitučyna), manželke Štefana Černeyho (Cserney), ktorá sa vyhrážala „Pécy Imrichoweg Dyewce, že geg tak da urobyt, že sneg bude telo padat, a že sa musy kurwyt,
ktera po malem čase tak upadla do nemoczy, až gu musily wynasaty.“51 Ďalším
zreteľným príkladom presunu kompetencií je prípad prejednávanej záležitosti
Samuela Tűringera, ktorý bol dňa 15. júna 1753 obžalovaný fiškálom mesta Jozefom Petrikovičom z krádeže. Obžalovaný sa podobného skutku dopustil už
v minulosti v Banskej Štiavnici, bol vypovedaný zo všetkých banských miest
a v Trenčíne žiadal fiškál trest 25 palíc pri stĺpe hanby a vypovedanie z mesta.52
V 17. storočí by takého previnilca žaloval zaiste ešte mestský kapitán.
Fiškálovi samozrejme za výkon funkcie prislúchal náležitý plat. Jeho výška ale nebola presne stanovená, ako u ostatných mestských funkcionárov, ale
pohybovala sa akiste podľa rozsahu agendy, ktorú vybavoval. V roku 1639 mu
z mestskej pokladnice vyplatili 20 zlatých,53 no už v roku 1651 dosiahol plat
výšku 60 zlatých, čo bola po notárovi druhá najvyššia suma.54 Sumu 30 zlatých
dostal vyplatenú v roku 1659, čo signalizuje úbytok agendy oproti predchádzajúcemu obdobiu.55 Z roku 1667 máme aj konkrétnejší doklad, ktorý nás informuje
aj o naturálnom dôchodku. Okrem 50 zlatých prináležalo fiškálovi 10 štvrtníkov
obilia, 10 sudov prvovárkového piva a voz sena z mestských lúk.56 Fiškálovi
vyplácal mzdu mestský komorník z príjmov mestskej pokladnice.57
Na sklonku 17. storočia, konkrétne v roku 1692 sa prvýkrát uvádza aj funkcia
vicefiškála (vicefiscal).58 Naznačuje to rozrastajúcu sa právnu agendu mesta, ktorá už čoraz viac zahŕňala popri mestských záležitostiach i tie súkromno-právne.

50
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ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Svedectvá 1626 – 1700, nespr.; Vypočúvaním svedkov a vyhotovením písomného svedectva pre fiškála boli poverení mestský notár Pavol Jesenský (Jeszenszky) a člen širšej mestskej rady (Electi) Ján Silvay (Szilvay).
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Svedectvá 1626 – 1700, nespr.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Súdne procesy, šk. 8, inv. č. 130.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1639 – 1644, nespr., fasc. ročník 1639.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1650 – 1653, nespr., fasc. ročník 1651.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1659 – 1662, nespr., fasc. ročník 1659.
ŠTIBRANÝ, ref. 3, s. 73.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1678 – 1679, nespr., fasc. ročník 1679.
ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Protokol 1690 – 1691, šk. 12, sign. KN/I-37, nespr., zoznam funkcionárov na rok 1692.
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Archontologický prehľad fiškálov mesta Trenčína v rokoch 1601 – 170059
Voľby sa konali zvyčajne 27. decembra predchádzajúci rok
Rok

Fiškál mesta Trenčína

Rok

Fiškál mesta Trenčína

1601

–

1651

Samuel Káčéri (Kačerius)

1602

–

1652

Samuel Káčéri (Kačerius)

1603

–

1653

Augustín Wala (Walla)

1604

–

1654

Augustín Wala (Walla)

1605

–

1655

–

1606

–

1656

–

1607

–

1657

1608

Matej Kulhánek (Kulhanek)

Augustín Wala (Walla)

1658

–

1609

–

1659

–

1610

–

1660

–

1611

–

1661

–

1612

–

1662

–

1613

–

1663

František Jesenský (Jaszensky)

1614

–

1664

–

1615
1616
1617

Mikuláš Ďurďovianský
(Giurgiowiansky)
–
Mikuláš Ďurďovianský
(Giurgiowiansky)

1665
1666

Štefan Omasta (Omasztha)
–

1667

Martin Rázga (Razgha)

1618

–

1668

Martin Rázga (Razgha)

1619

–

1669

Martin Rázga (Razgha)

1620

–

1670

1621

–

1671

Martin Rázga (Razgha)

1622

–

1672

Martin Rázga (Razgha)

1623

–

1673

59

24

–

–

Údaje čerpané predovšetkým z ŠA BA, pob. TN, Protokoly z rokov 1601 – 1698, šk. 4 - 14,
sign. KN/I-11 –39; Tamtiež, Príjmy a výdavky 1601 – 1700, nespr; FEDERMAYER, Frederik.
Prešporský mestský notár Samuel Káčeri (Genealogický pohľad). In Zborník FiF UK-Historica, 2008, roč. 47, s. 33 a 42.

1624
1625
1626

Mikuláš Príleský (Pryelesky)
–
Mikuláš Ďurďovianský
(Giurgiowianski)

1674

Ján Portitoris (Portitoris)

1675

Ján Portitoris (Portitoris)

1676

Ján Portitoris (Portitoris)

1627

–

1677

1628

–

1678

1629

–

1679

1630

–

1680

–
Andrej Petko (Petko);
Ján Portitoris mladší
(Portitoris junior)60
–
Andrej Petko (Pettko)

1631

Mikuláš Ďurďovianský
(Giurgiowiansky)61

1681

1632

Mikuláš Ďurďovianský
(Giurgiowianszky)

1682

Andrej Petko (Petko)

1633

Mikuláš Ďurďovianský
(Giűrgiowianski)

1683

Andrej Petko (Pettko)

1634

Mikuláš Ďurďovianský
(Giurgiowianski)

1684

Pavol Jesenský (Jeszenszky)

1635

–

–

1685

–

1636

Mikuláš Ďurďovianský
(Giurgiowianski)

1686

–

1637

Rafael Eördögh (Eőrdeőgh)62

1687

–
–

1638

–

1688

1639

–

1689

Andrej Petko (Petko)

1640

–

1690

Andrej Petko (Petko)

1641

–

1691

Andrej Petko (Petko)

1642

Rafael Eördögh (Ördögh)

1692

Štefan Kološvári (Kolosvary)

1643

Štefan Porubský (Porubszky)

1693

Štefan Kološvári (Colozvari)

60

61

62

Andrej Petko bol riadne zvolený mestský fiškál, ktorého vo funkcii zastupoval Ján Portitoris
mladší. Ten sa zároveň v protokole i v mestských účtoch označoval ako zastupujúci fiškál (substitutus fiscal) s platom dvadsaťpäť zlatých ročne.
Do funkcie bol zvolený senátom dodatočne dňa 13. januára 1631 v dome richtára Mikuláša
Príleského.
Do funkcie bol zvolený dodatočne, dňa 27. februára 1637.
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1644

Štefan Porubský (Porubsky)

1645

–

1694

Štefan Kološvári (Kolosvary)

1695

Štefan Kološvári (Kolosvary)

1646

Štefan Porubský (Porubsky)

1696

Štefan Kološvári (Kolosvary)

1647

Štefan Podhradský inak Kozič
(Podhragiai alias Kozicz)

1697

Štefan Kološvári (Kolosvary)

1648

–

1698

–

1649

–

1699

–

1700

–

1650

Samuel Káčeri

MAYOR AND FISK THE CITY OF TRENČÍN
IN TERMS OF THEIR STATUS
AND COMPETENCE IN CENTURIES OF ESTATES UPRISING

SUMMARY
From the written sources attaching to the city administration is evident that the mayor
was one of the most important municipal officials. His agenda at first relied on of judicial
competence and over time has grown into other areas of life. Tops power was mainly
the control authority of the financial agenda, and to oversee and in its own social events.
Mayor, before there was a elected to office, he has a good understanding of urban
administration, so the mayor usually has someone who have experiences as a lower city
authorities as well as with the Senate, from among whom are elected. He held a feature
often after several years in the 17th century in Trenčín was replaced by thirty mayors. An
important city official in a new era in person and represented the Fiscal. This person, as
mayor may be considered urban elite.
In contrast to mayor, from the Fiscal require a education, particularly in the field
of law. His election to the office was in Trenčín in the 17th century, more irregular, as
dependent on the extent of the agenda, which equips. The city represented in particular
disputes with legal entities, but a large part of the agenda consisted of disputes with
owners Trenčín Castle - Ilešházy and the end of the 17th century, more and more
equipment and various private matters.
After violent re-Catholization municipal authorities in the last quarter of the 17th
century, the Fiscal more and more solved also religious transgressions then population.
As regards the position within the hierarchy of city officials, mayor and the Fiscal were
in this together. Although both held the lucrative positions in the city administration, but
the Fiscal unlike mayor, was a member of the Senate.
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ŠARIŠSKÉ ZVONY Z OBDOBIA STREDOVEKU
A RANÉHO NOVOVEKU
Miroslav Čovan

Stredoveké a ranonovoveké zvony na území Slovenska patria medzi tradičné a dôležité hmotné pramene. Ich výpovedná hodnota je historikmi tak trochu neprávom podceňovaná. Je síce pravda, že, podobne ako iné nápisové pamiatky, nemôžu konkurovať
listinným a knižným prameňom. Na druhej strane, typické kampanologické atribúty ako
sú charakteristická výtvarná podoba či epigrafický, paleografický, prípadne heraldický
rozmer, sú veľmi cenným zdrojom poznatkov. Platí to najmä vo sfére regionálnych, cirkevných či umeleckých dejín.1
Zvony patria, spolu s bohoslužobným náčiním a nástennými maľbami medzi najstaršie zachované kultúrne pamiatky na našom území. Napriek tomu, stav ich výskumu
nie je vôbec uspokojivý. V prvom rade ho charakterizuje rozličná úroveň spracovania
jednotlivých regiónov na Slovensku. Niektoré oblasti nie sú spracované vôbec, iné len
čiastočne. Platí to aj pre región Šariša.
Množstvo podnetov a informácií aj pre slovenských kampanológov a epigrafov poskytuje Pál Patay vo svojej monografii o uhorských zvonoch z územia dnešného Maďarska.2

1

2

Táto štúdia sa venuje zvonom latinského kultúrneho okruhu. Sledujeme v nej teda také artefakty, ktoré sú nosičmi latinských textov či iných nápisov v latinke. Čo sa časového vymedzenia
týka, sledujeme zvony od stredoveku až po raný novovek, zhruba po rok 1650, respektíve 1657,
čo je rok úmrtia kľúčovej osobnosti šarišského zvonolejárstva, Juraja Wierda. Cieľom tohto
príspevku nie je informovať o každom jednom zvone na sledovanom území. Všetky nami skúmané artefakty budú uvedené v pripravovanej monografii venovanej epigrafickým pamiatkam
v Šariši.
PATAY, Pál. Corpus campanarum antiquarum Hungariae. Magyarország régi harangjai és
harangöntői 1711 előtt. Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, 1989.
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Najvýznamnejším slovenským kampanologickým dielom je jednoznačne práca Juraja Spiritzu venovaná spišským zvonom. Autor sa tu na značnej ploche venuje aj prepisom nápisov uvedomujúc si ich význam. Budúcim autorom prenechal ich paleografickú
a obsahovú analýzu.3 Spolu s Jozefom Šimončičom, práve vďaka jeho iniciatíve prebiehal na Trnavskej univerzite v deväťdesiatych rokoch kampanologický výskum ústiaci do
vzniku viacerých diplomových prác mapujúcich niektoré regióny Slovenska. Kampanologický súpis bol realizovaný zhruba z jednej tretiny územia Slovenska.4 Čo sa našich
univerzít týka, ambície venovať sa problematike zvonov zaznamenávame aj na pôde Prešovskej univerzity.5 Všetky tieto práce obsahujú informácie vzťahujúce sa tiež na zvony
v období stredoveku a raného novoveku v Šariši. Z tohto hľadiska sú však najdôležitejšie
práce Jozefa Janičeka z druhej dekády minulého storočia.6 Nachádza sa v nich mnoho
údajov o starých zvonoch, z ktorých viaceré dnes už nejestvujú.
Pokiaľ ide o archívne pramene, zmienky o šarišských zvonoch sa objavujú predovšetkým v kanonických vizitáciách a rekviračných spisoch. Tie pochádzajú z rokov 1915
až 1917. Zaznamenávajú zvony, ktoré boli odsúdené na zánik, ale aj tie, ktoré ušetrili
pred zničením. Ak aj neobjavíme v záznamoch hneď prepis celého nápisu, je pravdepodobné, že sa tam nachádza aspoň rok odliatia či vyjadrenie o starobylom zvone so
stredovekým nápisom. Rekviračné spisy sa tak stávajú zaujímavou pomôckou hlavne pre
terénny výskum, pričom k záznamom musíme pristupovať veľmi opatrne a vyhýbať sa
akýmkoľvek predčasným rezultátom o stave dochovania zvonov v danej lokalite. Totiž aj
zvony, ktoré boli počas I. svetovej vojny uchránené pred rekviráciou veľmi často zanikli,
respektíve boli preliate v priebehu 20. storočia.7
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SPIRITZA, Juraj. Spišské zvony. Bratislava : Osveta 1972.
Ide o diplomové práce M. Klobúčnika k okresu Galanta, A. Cibíka k okresom Hlohovec, Piešťany a Trnava, Z. Barčákovej k okresu Dunajská Streda, M. Godálovej k okresu Nové Mesto
n. Váhom, V. Sotáka k okresu Bratislava I-V, Pezinok a Senec, M. Kinku k okresom Žiar n.
Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, M. Čižmára k okresom Malacky, Senica a Skalica, M.
Mačuhu k zvonom z Trnavy a J. Gembického ku zvonom Košíc. Práce sú dostupné v Univerzitnej knižnici Trnavskej univerzity.
RENDEK, Lukáš. Kampanológia – Zvony vo vybraných sakrálnych objektoch mesta Prešov.
Bakalárska práca. Prešov : FF PU, 2010; Tenže: Kampanologické pamiatky zvonolejárskejrodiny – firmy Buchner v Prešove a iných lokalitách východného Slovenska. Diplomová práca,
Prešov : FF PU, 2011; KARABAŠOVÁ, Veronika. Zvony vo vybraných sakrálnych objektoch
okresu Košice – okolie. Bakalárska práca. Prešov : FF PU, 2011.
JANICSEK, József. Régészeti tarlózatok Sáros megyéből. In Archaeologiai Értesítő, 1915,
roč. 35, s. 153-155; Régi harangok Sáros megyében. In Archaeologiai Értesítő, 1917, roč. 37,
s. 204-208; A sósgyülvészi harang. In Archaeologiai Értesítő, 1918-1919, roč. 38, s. 129-130;
Régi harangok Sárosmegyében. In Archaeologiai Értesítő, 1920-1922, roč. 39, s. 110-116.
Kanonické vizitácie a rekviračné spisy viažuce sa k šarišským zvonom sú uložené v Archíve
Arcibiskupského úradu v Košiciach a v Archíve Greckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove.

ŠARIŠSKÉ ZVONY V 14. A 15. STOROČÍ
Je isté, že zvony sa na území Šariša objavujú už pred 14. storočím. Tak ako ostatné
tradičné nápisové nosiče (sepulkrálie, bohoslužobné náčinie) len ťažko v tejto fáze disponovali nápisom, resp. môže ísť len o ojedinelé prípady, čo platí nielen pre Šariš, ale aj
pre ostatné regióny Slovenska.

Pôvod zvonov a ich zhotovitelia
Zvony v tomto období patria medzi najstaršie artefakty, ktoré nie sú importom a odrážajú rozvoj remesiel patriaci medzi najcharakteristickejšie prvky stredovekého mesta.
Zvon z roku 1375 v Kysaku však nie je šarišskej, ale spišskej proveniencie. Je jedinečnou pamiatkou na najstaršieho predstaviteľa a zakladateľa najvýznamnejšej stredovekej lejárne na našom území v Spišskej Novej Vsi, Konráda Gaala.8 Produkcia gaalovskej dielne zasiahla oblasť Šariša aj neskôr. Či už ide o zvon zo začiatku 15. storočia
v Žehni alebo v Sabinove z rokov 1470, 1471 a v Bardejove z roku 1486. Produkcia
tejto dielne jednoznačne dominuje na území Šariša v priebehu celého stredoveku. Veľmi
pravdepodobne pochádzajú od gaalovských majstrov aj zvony v Šindliari a Dulovej
Vsi. Otázny je zvon v Dubovici. Okrem tejto dielne je veľmi ťažké uvažovať o iných
konkrétnych majstroch v Šariši. Určite však môžeme predpokladať, že títo mohli pochádzať z prostredia kléru. Vychádzame zo známej skutočnosti, že to boli práve príslušníci
rehoľných spoločenstiev, ktorí boli prvými šíriteľmi techniky odlievania zvonov. Na území Šariša prichádzajú do úvahy hlavne augustiniáni. Tí mali svoj kláštor, okrem Veľkého
Šariša či Bardejova, aj v Hrabkove. Aj keď v prípade bardejovského kláštora, vzniknuvšieho na konci 14. storočia sa nám nezachoval žiaden nápis, pre Hrabkov to neplatí.
Je dosť pravdepodobné, že starobylý zvon dodnes nachádzajúci sa vo veži Kostola sv.
Šimona a Júdu môže pochádzať práve z čias ich pôsobenia v prvej polovici 14. storočia.

Paleografia nápisov
V tomto období je dominujúcim druhom písma gotická majuskula, ktorú v druhej
polovici 15. storočia postupne vytláča gotická minuskula. Najstarší datovaný zvon na
Slovensku v Kysaku z roku 1375 je vyhotovený gotickou majuskulou ešte s prvkami
svojej ranej fázy, akými sú unciálne D, či používanie tvaru V aj vo funkcii U. Dielo
z produkcie gaalovskej spišskonovoveskej dielne akoby predznamenávalo skutočnosť,
že to budú práve kovové nosiče, teda zvony a popri nich liturgické predmety, kde sa go8

SPIRITZA, ref. 3, s. 141.
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tická majuskula uplatní najčastejšie. Ich tradičná konzervatívnosť však zároveň značne
komplikuje možnosti pre bližšie datovanie jednotlivých pamiatok bez letopočtu v nápise
a núti nás k opatrnosti pri vynášaní akýchkoľvek uzáverov. Väčšina nápisov je vyhotovená vrcholnogotickou majuskulou s typickými prvkami ako je pravidelný výskyt pseudounciálneho A, uzatváranie oblúčikov pri písmenách C, E, M či nerovnomerné zhrubnutie
driekov.9 Dva zvony zo Sabinova disponujúce najmladšími nápismi v gotickej majuskule
(r. 1470, 1471) vlastne zo všetkými vyššie spomenutými typickými znakmi dokazujú,
že vo zvonoch máme naozaj do činenia s konzervatívnym typom epigrafického nosiča.
Potvrdzujú to aj ostatné zvony z gaalovskej dielne v Žehni či v Šindliari. Hoci by nás
písmo na nich zvádzalo k tomu, aby sme ich datovali snáď ešte do 14. storočia, vychádzajúc predovšetkým z analýzy ornamentálnej výzdoby, kladieme ich až do storočia
nasledujúceho.
Je prekvapujúce, že už na konci tohto obdobia, v roku 1496 sa objavuje zvon s nápisom v ranohumanistickej kapitále. Zachoval sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Suchej
Doline. V nápise „MARIA . MATER . GRACIE . MATER . MISERICORDIE . 1496“ sa
objavujú niektoré typické tvary tohto písma ako je I s nodusom, epsilónové E, A s horným brvnom. zavinuté G či unciálne D.

Výpovedná hodnota nápisov
Najjednoduchšiu obsahovú formu predstavujú samostatné datovania, či už vyjadrené
rímskymi alebo arabskými číslicami. Spomínaný zvon v Kysaku je naším najstarším
presne datovaným zvonom vôbec. Nápis na dnes už nefunkčnom zvone vyzerá nasledovne: „ ANNO . DOMINI . MILESIMO . CCCLXXV . O REX“. Iným tipom datovania je
nápis na zvone v Kožanoch z roku 1406. Do tohto roku je totiž zvon datovaný arabskými
číslicami. Je najstarším takto datovaným epigrafickým nosičom na sledovanom území.
Významnou skupinou sú tzv. dedikačné nápisy. Zaujímavým je zvon v Dulovej Vsi
zasvätený sv. Žofii s nápisom „+ o sancta + sophvia + ora + pro nobys + 1454“. Zvon
doposiaľ ukrýva niekoľko nezodpovedaných otázok. Nejasné zostáva, ako sa dostal do
Dulovej Vsi, do kostola s úplne iným patrocíniom. Domnievame sa, že možným vysvetlením by mohla byť blízkosť obce Močarmany (dnes súčasť obce Petrovany), kde
v 15. storočí stála Kaplnka sv. Žofie.10 Z nej mohol byť zvon premiestnený do kostola
v Dulovej Vsi. Ďalším problémom je vyobrazenie erbu Poľského kráľovstva na plášti
zvonu. Identický erb sa nachádza na zvone zemplínskej obce Skrabské (dnes v depozite
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ŠEDIVÝ, Juraj. Ukryté v písme. K datovaniu stredovekých pamiatok na základe ich nápisov.
In Byzantinoslovaca I. Bratislava 2006, s. 249.
ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo,
1990, s. 202

Východoslovenského múzea v Košiciach) či na krstiteľnici v Slovenskej Vsi na Spiši.11
Keďže tá s určitosťou pochádza z produkcie spišských Gaalovcov, je možné, že aj zvon
v Dulovej Vsi pochádza z lejárskej dielne v Spišskej Novej Vsi. Počas prvej svetovej
vojny zvon len tesne unikol zničeniu. Zrekvirovali ho 15. mája 1917, ale na zásah farára
Janicseka sa 4. februára vrátil späť na svoje miesto.12 Asi počas nešetrnej manipulácie
pri zhadzovaní zvonu bol nápis poškodený na mieste letopočtu. Datovanie 1454 zostáva
neisté. Absencia číslice 4 tiež môže naznačovať letopočet 1501 alebo 1510.
Rovnako oba zvony v Sabinove obsahujú dedikovanie či zasvätenie. Prvý z nich,
z roku 1470 je zasvätený Panne Márii, čo dokazuje tento nápis: „+ IN HONORE + VIRGINIS + MARIE + DE + ELEMOSINA + PAVPERUM + A(NNO) . D(OMINI) + 1470 +
DIE + X + MENSIS + IVLY“.13 Druhý je len o rok mladší a zasvätený je Jánovi Krstiteľovi: „+ IN + HONORE + SANCTE + IOHANNIS + BAPTISTE + O REX + GLORIE +
VENI + CVM + PACE + A(NNO) + D(OMINI) + M + CCCC + L + XXI“14
Z obsahového hľadiska sú veľmi cenné nápisy informujúce o realizácii diela. Dôležité údaje o objednávateľovi či majstrovi zvonolejárovi sú väčšinou spojené aj s konkrétnym dátumom realizácie. Do konca 15. storočia sa nám takto zachoval jediný artefakt.
Ide o nefunkčný zvon z Bardejova, zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi s týmto nápisom: „in
. dem . 1 . 4 . 86 . iare . ist . gemacht . dis . werck . in . der . ere . gots . vnd . der . ivnckfraven . marie . vnd . sanct . egide . dvrch . meister . hansen . vagner . vom . nevendorf“.15
Text, ktorý je už vyhotovený v gotickej minuskule, predstavuje zároveň najstarší zachovaný príklad čisto nemeckého nápisu na šarišskom zvone. Ján Wagner, ktorý zvon odlial,
bol zrejme posledným v poradí zo slávnych majstrov gaalovskej dielne v Spišskej Novej
Vsi. V archívnych prameňoch sa zachovali údaje o procese výroby zvona. Celé dielo
stálo viac ako 700 florénov.16 Meď potrebná na odliatie zvona bola zakúpená v Levoči,
cín v Krakove.17
Najčastejším textom na zvonoch v tomto období, a netýka sa to len Šariša, je modlitebná formula „O REX GLORIAE VENI CUM PACE“. Nachádzame ju nielen na typických gaalovských zvonoch v Šindliari a Žehni, ale aj na spomínanom zvone v Hrabkove,

11

12
13
14
15

16

17

VERŐ, Mária. Spätmittelalterliche Erztaufbecken in Nordungarn: In der Zips und in Bartfeld.
In Acta historiae artium, 2002, roč. 43, s. 185.
JANICSEK, József. A sósgyülvészi harang. In Archaeologiai Értesítő, 1918-1919, roč. 38, s. 129.
Na počesť Panny Márie z almužny pre chudobných roku Pána 1470, 10. júla.
Na počesť svätého Jána Krstiteľa. Ó kráľ slávy, príď v pokoji. Roku Pána 1470.
V roku 1486 bolo toto dielo vyhotovené majstrom Jánom Wagnerom zo Spišskej Novej Vsi na
počesť Boha, Panny Márie a sv. Egídia.
SPIRITZA, Juraj. Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v druhom tisícročí.
Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2002, s. 70.
MV SR - Štátny archív (ďalej len „ŠA“) Prešov, pobočka Bardejov, Magistrát mesta Bardejov (MMB), Účtovná kniha Kostola a Špitála sv. Egídia 1448-1502, sign. 1649, s. 49-52;
MYSKOVSZKY, Viktor. Bártfa középkori müemlékei 1. Budapest 1879, s. 143.
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ktorý je možno ešte starším ako zvon v Kysaku. V rôznych obmenách sa táto formula
vyskytuje aj neskôr, ale už v spojení s gotickou minuskulou. Príkladom z roku 1477 je
zvon zavesený vo veži kostola sv. Bartolomeja v obci Richvald. Horná nápisová páska
obsahuje tento text: „+ o rex glorie veni cvm pace et verbvm caro [f]actvm est mº . ccccº .
lxxvii“.18
Zaujímavým nápisom, rovnako v gotickej minuskule, disponuje veľký zvon vo veži
Kostola sv. Kríža v obci Dubovica. Zvon nesie známky opotrebovania a zrejme aj mechanického poškodenia.19 Nápis v hornej nápisovej páske je miestami ťažko čitateľný,
a to jednak kvôli zlému stavu, jednak kvôli ťažkej prístupnosti: „maria . hilf . per crucis .
hoc . [s]ignum . fugiat . procul . omne . malignum . amen“.20 Nápis takéhoto znenia
nenachádzame nielen na území Šariša, ale ani na Spiši či na území dnešného Maďarska.21
Práve preto je nutná opatrnosť pri spájaní tohto artefaktu s inými zvonmi z gaalovskej
dielne, hoci v mnohých výtvarných aspektoch je im blízky.22 Samotný nápis (okrem
„maria hilf“) je vlastne veršom, vyskytujúcim sa v niektorých stredovekých hymnoch.
Známy je hlavne hymnus z 15. storočia Oratio dicenda in introitu lecti či hymnus Crux
bona crux digna, priamo oslavujúci Svätý kríž ako znamenie zaháňajúce diabla.23 Často
sa vyskytoval na zvonoch v západnej Európe, ale tiež v Poľsku. Možno práve tu treba
hľadať aj pôvod tejto pamiatky.

Výtvarná podoba zvonov
Rôzne výtvarné prvky, tvoriace súčasť zvonového korpusu, mohli podobne ako paleografia nápisu či jeho významový obsah, presnejšie datovať konkrétnu pamiatku či
dokonca určiť jej pôvod. Týka sa to aj stredovekých zvonov v Šariši.
Najstarší šarišský nedatovaný zvon v Hrabkove vyniká doslova výtvarným prevedením samotných majuskulných litier v nápise. Podobný úzus sledujeme aj na zvonoch
v nemeckých oblastiach z prvej polovice 14. storočia a práve vtedy zrejme vznikol aj
zvon v Hrabkove. Podobne ako písmená je kaligraficky zdobený i úvodný krížik, kto-
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Ó, kráľ slávy, príď v pokoji. A slovo sa stalo telom. 1477.
V podobnom stave sa zvon nachádzal už v roku 1775: „campana ...vere nobilis, sed jam admodum vetusta, et ideo multum attrita“ Archív Košického arcibiskupstva (AA Cass), Districtualia,
kanonická vizitácia farnosti Dubovica 1775.
Mária pomáhaj. Nech toto znamenie kríža odoženie každé zlo.
SPIRITZA, ref. 16; PATAY, ref. 2.
Oddeľovacie znamienka medzi slovami majú tvar drobných medailónov s reliéfnym vyobrazením Ukrižovania. Veľmi podobné nachádzame aj na iných spišskonovoveských zvonoch. Práve
s týmto vyobrazením kríža súvisí nápis na zvone.
BLUME, Clemens – DREVES, M. Guido. Analecta hymnica medii aevi. XXXIII. Pia dictamina. Reimgebete und Leselieder des Mittelalters. Leipzig : O.R. Reisland, 1899, s. 218.

rý sa tradične umiestňoval na začiatok textu, ale aj ako oddeľovacie znamienko medzi slovami. To, že nemuselo ísť len o jednoduchý ornament dokazuje už spomínaný
zvon v Dubovici, kde oddeľovacie znamienko znázorňujúce Ukrižovanie bolo umiestnené v medailóniku a korešpondovalo s nápisom. Ako oddeľovacie znamienko sa v kruhovom poli znázornené Ukrižovanie nachádza aj na gaalovskom zvone v Žehni, ktoré
sa však neopakuje. Popri ňom sa tu vyskytuje takisto výjav Zvestovania Panne Márii,
symbol evanjelistu Jána – orol, symbol evanjelistu Marka – okrídlený lev a symbol
evanjelistu Lukáša – okrídlený býk. Ďalšie výtvarné prvky umožňujú určiť majstra,
ktorý tento zvon odlial. S veľkou pravdepodobnosťou ním bol Mikuláš Gaal, synovec
Konráda Gaala, zakladateľa najvýznamnejšej stredovekej lejárne so sídlom v Spišskej
Novej Vsi. Pri určení autorstva vychádzame z doteraz jediného známeho artefaktu
signovaného Mikulášom, ktorým je zvon v Harichovciach na Spiši. Na oboch zvonoch
je pred majuskulným nápisom barlový kríž. Ornament v strede drieku je zas tvorený
úplne rovnakým pásom trojlaločných listov.24
Najvýraznejším výtvarným prvkom gaalovských zvonov je práve ornament v strede
drieku zvona. Nachádza sa už na najstaršom zachovanom gaalovskom zvone v Kysaku
a má podobu pásu tvoreného viničovými lístkami. V hornej nápisovej páske tohto zvona
úvodné znamienko nemá tvar krížika, ale štvorlístka a v každom z lístkov je štylizovaná
ľalia.25 Oddeľovacie znamienka majú srdcovitý tvar hrotom orientovaný v protismere
písma a so štylizovanou ľaliou vo vnútri.
Ornamentálny pás gaalovských zvonov sa vyvíjal a menil. V prvej polovici 15. storočia je to napríklad bordúrový pás s listovým ornamentom, tak ako sa objavuje na zvone
v Žehni. Na sabinovských zvonoch z rokov 1470 a 1471 je to zas ornamentálny rozvilinový pás lemovaný troma plastickými linkami z oboch strán. Posledný predstaviteľ
spišskonovoveskej dielne, Ján Wagner, použil na bardejovskom zvone z roku 1486 úzku
ozdobnú pásku, ktorú vypĺňa motív vinnej révy so strapcami hrozna a s lístím. Tento
zvon obsahuje už aj typický prvok ranohumanistického písma, ktorým sú oddeľovacie
znamienka majúce tvar kosoštvorcov s vybiehajúcimi, esovite sa stáčajúcimi ťahmi
smerom nahor a nadol. Tento vývoj je zavŕšený prvým šarišským renesančným zvonom
v Suchej Doline, ktorého výzdoba je tvorená oddeľovacími znamienkami v tvare malých
zvončekov.
Aj ďalšie stredoveké šarišské zvony obsahujú rozmanité dekoračné prvky. Zvon
z Kožian z roku 1406, je okrem tradičných krížikov umiestnených v letopočte, zdobený
na dvoch miestach reliéfne vystupujúcou hlavou pod dolnou zdvojenou linkou. Zvon
v Richvalde má v strede drieku Ukrižovanie s Máriou, Jánom a treťou postavou svätice
na ľavej strane (sv. Barbora?). Ramená koruny sú zdobené geometrickým pletencovým
motívom.
24
25

Viac o zvone v Harichovciach pozri: SPIRITZA, ref. 3, s. 79; VERŐ, ref. 11, s. 122.
Rovnaký ornament sa vyskytuje na krstiteľnici v Spišskej Belej.
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ŠARIŠSKÉ ZVONY V 16. STOROČÍ
Obdobie miešania výtvarných štýlov spájajúce sa s prelomom 15. a 16. storočia,
sa prejavilo aj na kampanologických pamiatkach. Hoci už z roku 1496 pochádza renesančný zvon v Suchej Doline, ešte dlho po ňom sa objavujú neskorogotické zvony,
ktorých hlavným atribútom je ich písmo – gotická minuskula. Podobný trend sledujeme
tiež v iných sférach výtvarného umenia. Osobitý neskorogoticko-renesančný výtvarný
štýl je asi najtypickejší pre tabuľovú maľbu oltárov. Ideálnym príkladom je v tomto
smere súbor bardejovských oltárov z Kostola sv. Egídia, kde sa bežne na neskorogotickej
maľbe objavuje ranohumanistická kapitála. Zatiaľ čo však pri tomto výtvarnom prejave
môžeme miešanie štýlov vymedziť do obdobia rokov 1480-1520, pri zvonoch to neplatí.
Znovu sa tu prejavuje konzervatívnosť zvonov, predovšetkým ako nosičov písma, na čo
poukážeme na konkrétnych príkladoch.

Pôvod zvonov, ich zhotovitelia a objednávatelia
Z tohto obdobia sa nám zachovalo jednoznačne najmenej zvonov a preto v súvislosti
z ich pôvodom alebo identifikovaním konkrétnych majstrov sme odkázaní len na dohady. Menovite poznáme iba jedného zvonolejára, ktorého dielo sa zachovalo do dnešných
čias. Je ním Ján z Tarnowa, ktorý dnes už nefunkčný veľký zvon Urban zrenovoval
(pravdepodobne prelial starší stredoveký zvon) pre mesto Bardejov a jeho Kostol sv.
Egídia v roku 1584. Dozvedáme sa to z rozsiahleho nápisu v novovekej kapitále v hornej
nápisovej páske: „HOC . OP(VS) . RENOVAVIT . IMPERA(N)TE . RODOLPHO . [I]I .
SVMPTV . ADIVTATE . PATRE . EI(VS) . MAXIM(ILIANO) . II . IVDICE . DAV[I]DE .
GVTGESEL . PATRICIO . DAVIDE . STOKELIO . RES PVB(LICA) BART[P]HEN(SIS)
. / IOHA(N)NES . STANIFVSOR . TARNOVIENSIS . CV(M) . F[I]L[I]O . IOHA(N)NE
CO . NFECIT . ANNO . CHRISTI . M . D . L[X]XXIIII . MENSE . SEPTEMBRI . IESVS . NAZARENVS . REX . IVDEORVM“.26 Spolu so synom Jánom, ktorý mu pomáhal,
zinkasoval od mesta za prácu vyše 90 florénov, pričom celkové výdaje na výrobu diela
činili 337 florénov.27
26
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Za vlády Rudolfa II a za podpory jeho otca Maximiliána II., za richtára Davida Gutgesela
a jeho zástupcu Davida Stöckla zrenovoval toto dielo lejár Ján z Tarnowa spolu so svojim synom Jánom v mesiaci september, v roku 1584. Ježiš Nazaretský, kráľ židovský.
ŠA Prešov, pobočka Bardejov, MMB, Účtovná kniha mesta 1584, sign. 1781, fol. 30a. 1. januára 1655 však zvon praskol a následne ho v tom istom roku, 25. augusta prelial prešovský zvonolejár Juraj Wierd (Wierth,Wirth). Na novo odliaty zvon prvý krát slávnostne zaznel
4. septembra 1655 za richtára Jakuba Klösa. Celá akcia stála mesto 979 florénov. Archív ev. a. v.
fary v Bardejove, Protocollum pastorale vetustissimum a Reformatione ad 1755, nesign., s. 25;
ŠA Prešov, pobočka Bardejov, MMB, Účtovná kniha mesta 1650-1676, sign. 1810, s. 192.

Omnoho viac poznatkov máme o objednávateľoch zvonov, a to či už zo samotných
nápisov na nich, alebo z archívnych dokumentov. Z roku 1511 pochádza zvon v Kostole
sv. Michala v obci Osikov, ktorý dal vyhotoviť richtár obce, akýsi Jakub. Dokladá to nápis v hornej nápisovej páske: „. O . REX . GLORIE . WENI . CVM . PACE . ME . [FEC]
IT [. FI]ERY . YACO[BV]S28 . YVDEX . ANNO . DOMINI . M . D . XI“
Ďalším známym objednávateľom, dnes už len sekundárne zachovaného zvonu,
respektíve jeho nápisu, je predstaviteľ duchovného stavu. Dnes už nejestvujúci väčší
zvon v Kostole Všetkých svätých v Kamenici opísal v roku 1915 J. Janicsek. Nápis pod
horným zvonovým okrajom prepísal takto: „SOLI DEO GLORIA + ANNO + MDXCVI.
PTLMR + VISE +“.29 Je nepochybné, že zvon vznikol v čase, keď kostol patril evanjelikom. Prvým protestantským pastorom v Kamenici sa niekedy po roku 1580 stal Matej
Lucae30 a je isté, že práve s ním treba spájať problematickú časť nápisu PTLMR: „Pastor
Tarkoviensis (prípadne Pro Tarkeö) Lucae Mathias Reverendus“.
Zatiaľ posledným známym objednávateľom zvonu v 16. storočí je predstaviteľ
šľachty. Andrej I. Kecer, krátko pred svojou smrťou v roku 1599, vyčlenil vo svojom
testamente 100 zlatých na výrobu zvonov.31 Na základe toho vznikol dodnes funkčný
zvon zavesený vo veži Kostola sv. Ladislava v Kecerovciach.

Paleografia nápisov
Z hľadiska paleografie predstavuje 16. storočie veľmi zaujímavé obdobie, ktoré úzko
súvisí so spomínaným miešaním neskorogotického a renesančného výtvarného štýlu.
Na šarišských zvonoch sa vyskytujú 3 druhy písma: gotická minuskula, ranohumanistická kapitála a novoveká kapitála, pričom jednoznačne dominuje gotická minuskula,
čo je opäť potvrdením spomínanej konzervatívnosti zvonu ako epigrafického nosiča.
Veď najmladší gotický nápis datujeme dokonca až do roku 1588 a nachádza sa na zvone v Kostole sv. Imricha v Mereticiach.32 Na iných epigrafických nosičoch v tom čase
už dávno dominuje novoveká kapitála s fraktúrou. Na druhej strane je pozoruhodné,
že ranohumanistická kapitála má v 16. storočí vlastne len jediného zástupcu medzi
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Celkovo je nápis veľmi ťažko čitateľný a aj meno richtára je nejasné. Ako „YACOBVS“ ho čítal
aj Janicsek, podľa ktorého početné škvrny na zvone naznačujú, že dôvodom jeho poškodenia
mohol byť požiar. JANICSEK, József. Régi harangok Sáros megyében. In Archaeologiai Értesítő, 1917, roč. 37, s. 204.
Idem. Régészeti tarlózatok Sáros megyéből. In Archaeologiai Értesítő, 1915, roč. 35, s. 154.
HÖRK, József. Sáros-zempléni ev. esperesség története. Kassa 1885, s. 223.
„... zas foryntot attunk as Templom es harangok csynalassara...“ ŠA Prešov, Kecer, inv. č. 46.
Nápis prebieha medzi dvoma linkami v hornej tretine drieku: „in honorem ac gloriam aeterni
fily dei vivi iesv christi 1588“ (Na počesť a slávu večne živého božieho syna Ježiša Krista.
1588.)
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zvonmi. Je ním spomínaný zvon v Osikove z roku 1511. Nápis obsahuje viaceré typické
tvary ranohumanistického písma: pravidelne sa vyskytuje N s polovičným nodusom,
trapézovité A s prelomeným stredným brvnom, v jednom prípade zľava otvorené D.
Zvon v Seniakovciach z roku 1580 s jednoduchým nápisom „ANNO DOMINI 1580“
obsahuje ešte niektoré prvky typické pre tento druh písma ako je zrkadlovo obrátené N,
či písmeno I s polovičným nodusom. Po výtvarnej aj epigrafickej stránke však už patrí
medzi vzácne renesančné zvony druhej polovice 16. storočia, ktoré sa dodnes zachovali.
Ich neoddeliteľnou súčasťou už bola novoveká kapitála. Okrem už spomínaného bardejovského zvonu Urban z roku 1584 a kecerovského zvonu z konca 16. storočia, je to zvon
vo Vaniškovciach a nefunkčný zvon v Dubovici z roku 1596. Zvon z Kostola sv. Imricha
vo Vaniškovciach, datovaný rokom 1578 je najstarším zvonom s novovekou kapitálou.

Výpovedná hodnota nápisov
V tomto období sa stretávame s jednoduchými nápismi, ktoré pamiatku iba datujú.
Okrem zvonu v Seniakovciach je to napríklad malý nefunkčný zvon v obci Šiba, ktorý
má nápis – datovanie arabskými číslicami „1517“ vyryté medzi horným zvonovým okrajom a korunou. Znovu sa objavujú dedikačné nápisy. Takým je aj text na najstaršom
datovanom zvone v 16. storočí z Kostola sv. Martina vo Fričkovciach (dnes súčasť stálej
expozície Východoslovenského múzea v Košiciach): „Sancte + Martine + ora + pro
nobis 1510“.
Aj v 16. storočí sa stretávame s tradičnou modlitebnou formulou tak charakteristickou práve na zvonoch. V podobe „o . rex glorie veni cvm pace . 1515“, ktorá je obohatená o oddeľovacie znamienko esovitého tvaru ju nachádzame na zvone v Orkucanoch.
Významom príbuzný je text na doposiaľ neznámom malom zvone v gréckokatolíckom Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v obci Čirč. Aj tento nápis je už v gotickej
minuskule: „. christus . rex . venit . in . pace . deus . homo“.33 Ide o latinskú sentenciu,
pôvodne súčasť modlitby v rámci latinskej liturgie. Od stredoveku slúžila ako tradičná
formula, ktorá mala zahnať rôzne živelné pohromy ako sú napr. zemetrasenie či búrka, či
iné nešťastia v podobe moru alebo hladu.34 Na území Uhorska a Poľska bola na zvonoch
rozšírená takmer výhradne len v prvej polovici 16. storočia.35 Tiež na základe toho datujeme tento zvon do prvej štvrtiny 16. storočia.
V podkapitole o pôvode zvonov sme sa už vlastne zmienili o nápisoch, ktoré nás
informovali o realizácii diela. Ďalším typickým nápisom na zvonoch v 16. storočí, a to
znovu nielen v Šariši, je novozákonný text – 1. list apoštola Petra, kap. 1, v. 25. Čo sa
33
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Kristus kráľ prišiel v pokoji a Boh človekom (sa stal).
LUEG, Severinus. Manuale benedictionum. Passavii 1845, s. 345-347.
SPIRITZA, ref. 3, s. 83; PATAY, ref. 2, s. 22, 25, 56.

formy a písma týka, prakticky vždy ide o renesančný zvon a novovekú kapitálu. To je
takiste prípad dnes už nefunkčného renesančného zvona v Dubovici s takouto hornou
nápisovou páskou: . „VERBV(M) . D(OMI)NI . MANET . IN . AETERNV(M) . 1596“.
V 16. storočí sa stretávame už aj na zvonoch s nápismi, ktoré vyjadrujú nové náboženské presvedčenie ich objednávateľov. Ako príklad uveďme už spomínaný, sekundárne dochovaný nápis na kamenickom zvone z roku 1596. Nie je náhoda, že objednávateľ
protestantský pastor Matej Lucae si zvolil text: „SOLI DEO GLORIA“, teda tradičnú
formulu, odkazujúcu na Lutherovo učenie.
Rovnako aj kecerovský zvon vzniknuvší na základe testamentu Andreja I. Kecera reprezentuje náboženské presvedčenie, za ktoré neskôr potomkovia Andreja tak kruto zaplatili počas prešovských represálií v roku 1687. Dve nápisové pásky prebiehajúce pod horným zvonovým okrajom obsahujú miestami ťažko čitateľný text: „VITA MIHI CHRISTVS
EST MORS LVCRVM FECIT FIERI GEN(EROSVS) D(OMI)NVS STEPH(ANVS) EX
LEGATIONE PARENTIS VIRI AND[R]EAE PHILI / IN MEMORIAM FAMILIAE K[E]
CZERIAN[AE] ... CVM CONSORTE SVA DORO[T]HEA DE RECNILIKEN CER NC[- -] O PIE DEFVNCTI ANNO 1599“.36 Úvodné slová nápisu „VITA MIHI CHRISTVS EST
MORS LVCRVM“ pochádzajú z Listu apoštola Pavla Filipským. Boli zrejme tradičným
a obľúbeným vyjadrením náboženského presvedčenia aj u ostatných príslušníkov rodu.
Z roku 1666 pochádza testament Jána Keczera, vnuka Andreja I., ktorý si vyslovene želal, aby sa na jeho pohrebe čítala práve táto časť biblie.37 Z nápisu sa tiež dozvedáme, že
vykonávateľom otcovej vôle vo veci vyhotovenia zvonu bol jeho syn Štefan. Keďže ten
zomrel v roku 1611, samotný zvon vznikol niekedy medzi rokmi 1599 až 1611.

Výtvarná podoba zvonov
Aj v 16. storočí predstavuje oddeľovacie znamienko v nápisovej páske výrazný
dekoratívny prvok. Na zvonoch v Čirči a Osikove má tvar štylizovanej ľalie. Zvony
v Orkucanoch a Bardejove majú na tomto mieste kosoštvorce či bodky s vybiehajúcimi,
esovite sa stáčajúcimi ťahmi smerom nahor a nadol, čo je tradičný prvok sprevádzajúci
renesančné nápisy. Na typickom renesančnom zvone v Dubovici z roku 1596 sa medzi
slovami opakuje drobná rozeta. V strede drieku tohto zvona prebieha ozdobná páska,
ktorú vypĺňa motív vinnej révy a drobných rozetiek. Celkovo, čo sa dekoratívnej stránky
týka, popri zvone v Dubovici je najzaujímavejší bardejovský veľký zvon Urban, v súčasnosti vystavený pred Kostolom sv. Egídia. Samozrejme, vzhľadom na to, že zvon v roku
1655 prelial Juraj Wierd, mohli by sme sa mu venovať možno až v kapitole o zvonoch
36
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Kristus je môj život, smrť znamená víťazstvo. Z poverenia pána otca Andreja zbožne zosnulého
v roku 1599 dal na pamiatku rodiny Kecer urobiť syn, vznešený pán Štefan s manželkou Dorotou...
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v 17. storočí. Je však ťažké určiť, do akej miery obohatil Wierd zvon o svoje výtvarné
videnie. V každom prípade, zvon členený troma nápisovými páskami je doplnený erbom mesta Bardejov pod hornou nápisovou páskou, ktorá je zároveň sprevádzaná zhora
vyrastajúcim a zdola visiacim akantovým ornamentom. Nad dolnou nápisovou páskou
je znázornená hlava muža, ktorú sprevádza nečitateľný fragment písma. Snáď samotný
majster Wierd takto zvečnil svoju podobu a priznal sa k dielu, ktoré nijako nesignoval.

ZVONY V 1. POLOVICI 17. STOROČIA
Z tohto obdobia sa do dnešných čias zachovalo jednoznačne najviac zvonov. Medzi
nimi dominujú produkty prešovského zvonolejára Juraja Wierda. Tie sa v Šariši objavujú
od tridsiatych rokov 17. storočia. Od tých čias majú wierdové zvony v regióne vlastne
monopol až do päťdesiatych rokov, teda do zvonolejárovej smrti.

Pôvod zvonov, ich zhotovitelia a objednávatelia
Okrem Juraja Wierda vieme aj o ďalších majstroch zvonolejároch, ktorých diela sa
zachovali v šarišských kostoloch. Hneď na začiatku storočia, v roku 1604, vznikol zvon,
ktorého tvorcom je doposiaľ neznámy lejár. Nachádza sa v Kostole sv. Anny, v Šarišských Bohdanovciach s nápisovou páskou pod horným zvonovým okrajom: „GEORG .
DERNL . GOS . MICH . M . D . C . IIII“. V prípade diela Juraja Dernla máme do činenia
so zvonom, ktorý je na území Šariša zatiaľ jediným zachovaným kampanologickým
artefaktom datovaným do prvej dekády 17. storočia.
Ďalším známym majstrom z predwierdovskej éry je Ján Arffe. Zatiaľ jedinú zmienku
o ňom máme zachovanú na dnes už nefunkčnom zvone v obci Opiná: „HANNS · ARFFE
· GISSER · IM · IAR · 1 · 6 · 22 · DEN · 22 · IVNII“.
Okrem nemeckých zvonolejárov sa aj v tomto období objavuje dielo majstra pochádzajúceho z Poľska. Je ním lejár Balcer Rugut, ktorý signoval zvon v Chráme Uspenija Presvätej Bohorodičky v Šarišskom Jastrabí. Ide o jeden z mála zvonových nápisov
v poľštine, z ktorého sa okrem iného dozvedáme, že zvon bol odliaty v Starej Ľubovni,
v roku 1623. Staršie pramene zaznamenávajú aj ďalšie nezachované diela z produkcie
poľského lejára.38 Až doposiaľ existuje jeho zvon v jednej z najväčších a najstarších drevených zvoníc v Malopoľsku, v obci Poręba Spytkowska. Zvon v roku 1639 Rugut odlial
z poverenia krakovského vojvodu a spišského starostu Stanislava Lubomirského.39
38
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Poľského pôvodu bol určite aj dnes už nejestvujúci zvon z toho istého roku v obci
Dubová. Predpokladáme tak práve na základe sekundárne zachovaného nápisu, opäť
v poľštine: „IESVZ + MARIA MOLISIE ZANAMI 1623“.40
Tradíciu pôsobenia nemeckých zvonolejárov na území Šariša, ale tiež Slovenska,
potvrdzoval David Gehra. Vďaka V. Miškovskému, ktorý prekreslil jeho zvon a prepísal
nápis na ňom, zachovala sa nám cenná pamiatka na jeho konkrétne pôsobenie v Šariši.41
Gehra pochádzal z durínskeho Erfurtu. Okolo roku 1628 vstúpil do služieb Juraja I. Rákociho a pôsobil v jeho delolejárni v Sárospataku.42 Ako na to ešte neskôr poukážeme,
jeho zvon z roku 1630 v zborovskom Kostole sv. Žofie demonštroval kalvínske učenie,
ktorého bol Juraj I. Rákoci významným zástancom.
Prešovčan Juraj Wierd, najvýznamnejší šarišský zvonolejár v 17. storočí, ale v tých
časoch azda aj na celom území dnešného Slovenska, pochádzal z Klagenfurtu.43 Tu pôsobil ako zvonolejár jeho otec. Ten však zrejme zomrel ešte v čase keď bol Juraj dieťa
a tak sa budúci šarišský zvonolejár nemohol priučiť remeslu v otcovej dielni. To však nič
nemení na tom, že ešte pred svojím odchodom do Prešova nadobudol lejárske zručnosti
v niektorej z nemeckých dielní, a tie potom aplikoval pri tvorbe na našom území.44

Jazyk a paleografia nápisov
V celom stredoveku a ranom novoveku, teda zhruba do polovice 17. storočia, latinčina
jednoznačne ako jazyk nápisov na zvonoch dominuje. Do začiatku 17. storočia jej len
minimálne konkuruje nemčina. Situácia sa mení po roku 1600, keď vplyvom nemeckých
zvonolejárov vzniká viacero zvonov s nemeckými nápismi. Platí to do roku 1640, keď
dovtedajší úzus Juraja Wierda odlievať zvony s nemeckými nápismi končí a v jeho tvorbe
pretrváva až do jeho smrti v roku 1657 už len používanie latinčiny. Okrem dvoch poľských
nápisov neregistrujeme v súvislosti s latinkou už nijaký iný jazyk na šarišských zvonoch.
Čo sa druhu písma týka, nevieme o nijakom inom okrem novovekej kapitály. Je to
pozoruhodné už len z toho dôvodu, že práve z prvej polovice 17. storočia sa v primárnej
alebo sekundárnej podobe zachovalo najviac zvonov, vyše 45, z celého nami sledované-
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ho obdobia. Za zmienku stoja niektoré paleografické špecifiká konkrétnych nápisov ako
je napríklad písmeno Z na poľskom zvone v Šarišskom Jastrabí. V rozsiahlom nápise sa
skoro pravidelne vyskytuje zrkadlovo obrátené so stredným brvnom.

Výpovedná hodnota nápisov
Aj v tomto období sa objavujú zvony, ktorých nápisy nám odhaľujú ich tvorcov, prípadne objednávateľov. V tejto súvislosti sme už spomínali diela Juraja Dernla, Ján Arffeho a Davida Gehru. Práve Gehra bol tvorcom obzvlášť významného diela, žiaľ, dnes
už nejestvujúceho. Zvon, nachádzajúci sa pôvodne v južnej veži Kostola sv. Žofie v Zborove, zanikol v roku 1914, keď sa kvôli požiaru roztavil. Nevieme, kedy presne sa zvon
do tohto kostola dostal. V každom prípade sa ešte v roku 1671 nachádzal v priestoroch
kaštieľa Rákociovcov.45 Juraj I. Rákoci, boršódsky župan a od roku 1630 aj sedmohradské knieža bol podporovateľom zborovských protestantov, čoho dokladom je aj nápis na
zaniknutom zvone.46 Vieme, že aj v Zborove mali na začiatku 17. storočia protestanti ešte
početné zastúpenie, svojho kazateľa a tiež osobitný priestor, ktorý takmer určite možno
stotožniť s novým kostolom spomínaným v nápise. V písomnostiach katolíckej cirkvi sa
spomína „capella confessionis helveticae“ a za jej zakladateľa je pokladaný práve Juraj
I. Rákoci, ktorý bol silným podporovateľom kalvinizmu.47 Potvrdzuje to aj samotný nápis, kde časti starozákonných žalmov pochádzajú z latinského prekladu biblie, ktorého
45

46

47
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Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Leveltára (ďalej len „MOL“), Urbaria et Conscriptiones
(UC), fasc. 21, n. 8, s. 42.
Prepis nápisu podľa Miškovského:
„I) HODIE SI VOCEM EIVS AVDIERITIS NE OBDVRETIS ANIMVM VESTRVM VT IN
CONTENTIONE ET DIE TENTATIONIS IN DESERTO PSAL CLANGITE IEHOVAE OMNES
INCOLA ET TERRAE COLITE IEHOVAM CVM LAETITIA VENITE IN CONSPCTVM EIVS
CVM CANTV PSAL. CVZ. DAVID GEHRA HAT MICH GOSSEN
II) NON EST CURRENTIS NEQUE VOLENTIS SED MISERENTIS DEI
III) ME ILLVSTRIS DOMINVS GEORGIVS RAKOCZY DE FELSEO VADÁSZ, COMES
COMITATUS BORSODIENSIS FIERI FECIT, ET GLORIAE DEI IN USIBUS ECCLESIAE
EVANGELICAE ZBOROVIENSIS DICAVIT INQUE TEMPLO NOVO, NOVAM COLLOCAVIT
MDCXXX“
Preklad:
I) Kiežby ste počuli dnes jeho (boží) hlas, aby ste si nezatvrdili vašu dušu ako pri hádke, či ako
na púšti v deň pokúšania. Žalm... Zvučne plesaj Bohu celá zem! S radosťou uctievajte Boha,
predstupujte pred neho so spevom! Žalm... Odlial ma David Gehra.
II) Nie na tom, kto sa niekam rúti ani na tom, kto niečo chce, ale na bohu a jeho milosrdenstve
záleží.
III) Urodzený pán Juraj Rákoci de Felsővadász, boršódsky župan, ma dal vyhotoviť. Evanjelickej cirkvi zborovskej ma venoval a umiestnil ma do nového kostola v roku 1630.
AA Cass, Districtualia, kanonická vizitácia farnosti Zborov 1749. K Jurajovi I. Rákoci pozri
Kónyová 2010, s. 59.

autormi boli významní kalvínski teológovia a učenci Immanuel Tremellius a Franciscus
Junius.48 V neskoršom období stále silnejšej rekatolizácie bola kaplnka zasvätená sv.
Petrovi a Pavlovi. Stalo sa tak z popudu Jurajovho synovca Ladislava.
Aj ďalšia skupina šarišských zvonov odráža protestantské presvedčenie ich objednávateľov. Už v súvislosti s nezachovaným kamenickým zvonom z roku 1596 sme spomínali tradičnú formulu, ktorá vyjadrovala Lutherov náboženský odkaz. Text „SOLI
DEO GLORIA“ sa nachádza na zvonoch v Hervartove (1611), v Kobylniciach (1611)
a v Harhaji (1626). Tieto zvony spája takisto identická podoba bez akéhokoľvek dekóru.
Horná nápisová páska je vždy medzi zdvojenými plastickými linkami. Takýto zvon sa
nachádza aj v severozemplínskej obci Parihuzovce. Je veľmi pravdepodobné, že zvony
sú dielom miestnej zvonolejárskej dielne. Presne z tohto obdobia vieme aj o množstve
zvonov s identickým textom, na území dnešného Maďarska.49
Ochrannú funkciu mal mať zvon s vhodne zvoleným nápisom v Šarišskom Jastrabí.
Poľský nápis v troch nápisových páskach znie nasledovne:
„I) 1623 W IMIE OICZA I SINA I DUCHA SWANTEGO / BALCER RVGVT LVBLO
FECIT ME
II) ZALOZE/NIE SWIEN/TICH W IASTREM/BIV PIETNIG CERKWIE
III) ZLA CHMVRA STANOWIAMCZIE BOGIEM ZIVIM I MATKOM BOZSOM I SWIENTIM MICHALEM / I DWANASTIM APOSTOLMI I STERIMI EWANGELISTI I TRZIMA
PATRIARCHI OD KOND WISLA IDZ ZAS NAZAD / A V NAS NIE BIWAI NA NASZIM
POLIV IASTRAWSKIM NAWIEKI WIEKOM AMEN“.50 Je veľmi pravdepodobné, že tretia časť nápisu je reakciou na obrovskú morovú epidémiu, ktorá východné Slovensko
zasiahla v roku 1622.
Od tridsiatych rokov sa stretávame výhradne s nápismi na zvonoch Juraja Wierda.
Väčšina jeho zvonov mala hornú nápisovú pásku, na ktorej bol vyznačený rok, miesto
odliatia a meno majstra. Jedna z nápisových foriem, ktorá toto vyjadrovala sa nachádza
napríklad na zvonoch v obciach Teriakovce, Bzenov či Červenica: „GEORG WIERD IN
EPPERIES GOS MICH ANNO M DC XXXIV“. Iný nápis vyjadrujúci to isté môžeme
vidieť na zvone v Župčanoch: „DVRCHS FEVR FLOS ICH GEORG WIERD IN
EPPERIES GOSSE MICH ANNO MDCXXXIV“51 V obci Vyšná Šebastová je Wierdov

48

49
50

51

Z množstva vydaní pozri napr.: Biblia Sacra sive Testamentum Vetus, ab Im. Tremellio et Fr.
Iunio ex Hebraeo Latiné redditum et Testamentum Novum á Theod. Beza e Graeco in Latinum
versum. Amsterodami : Apud Guiljel. Iansonium Blaeuw. MDCXXXIII.
Pozri PATAY, ref. 2, s. 59.
I) 1623. V mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. V Ľubovni ma vyrobil Balcer Rugut.
II) Založenie cirkvi svätej v Jastrabom ...
III) Venované živému Bohu, Matke božej, svätému Michalovi, dvanástim apoštolom, štyrom
evanjelistom a trom patriarchom. Zlý mrak (zlá myšlienka) choď od nás naspäť, tam odkiaľ si
prišiel (prišla) a nebývaj u nás (nebuď tu), na našom jastrabskom poli, na veky vekov amen.
Skrze oheň som bol preliaty. Juraj Wierd ma odlial v Prešove v roku 1634.
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zvon s týmto textom: „IN · GOTTES · NAMEN · WAR · ICH · GEFLOSEN · GEORG ·
WIERD · HAT · MICH · GEGOSEN · M · DCXXXVIII“52 Od roku 1640 sa na Wierdových
zvonoch stretávame najčastejšie s takýmto latinským nápisom: „IN . HONOREM . DEI .
FVDIT . ME . GEORG . WIERD . IN . EPPERIES . 1 . 6 . 40“ Konkrétne tento nápis tvorí
hornú nápisovú pásku zvonu v Renčišove. Na ostatných zvonoch s týmto nápisom sa tak
menil len rok odliatia. Ďalším tradičným latinským nápisom, predovšetkým na malých
zvonoch je „FVDIT . ME . GEORGIVS . WIERD . IN . EPPERIES . ANNO . 1646“, ako to
vidíme na zvone v Hradisku (časť obce Terňa). Medzi zachovanými Wierdovými zvonmi
sa však nachádza aj taký, ktorého nápis má predsa len väčšiu výpovednú hodnotu. Ide
o veľký, bohato zdobený zvon z roku 1646 vo zvonici, v Hanušovciach nad Topľou.
Okrem nápisovej pásky s tradičným textom, je pod ňou, na tele zvona tento sedemriadkový
nápis: „GENEROSVS . D(OMI)N(V)S . FRANCISCVS . / . KECZER . DE . LYPOCZ .
SVMPTIBVS . / . ECCLESIAE . OPPIDI . HANOSFALVA . ET. / . SVIS . FIERI . CVRAVIT
. ANNO . / . M . DC . XLVI . / . SVRGITE . MORTVI . VENITE . AD . / . IVDICIVM .
ME . FVDIT“.53 Objednávateľom diela bol teda František Kecer, v tom čase spoluvlastník
Hanušoviec. Vznik zvona mohol byť iniciovaný tiež príchodom nového farára do
Hanušoviec práve v roku 1646. Bol ním Jakub Quirinus, predtým kantor v Prešove, teda
v meste, kde sídlila Wierdova dielňa.54
Je veľkou škodou, že sa nám nezachoval zvon z Kostola Ochrany Panny Márie v obci
Kružlov. Údajne sa na ňom nachádzal tento nápis: „In Gottes Namen flos ich Georg
Wierd gos mich Bartfeld, Anno MDCXXXVIII“.55 Ak nejde o nejaký omyl pri prepise či
pri samotnom odlievaní zvonu, zaznamenáva tento nápis činnosť majstra Wierda mimo
svojej domácej prešovskej dielne.
Podľa nášho výskumu, najmladší dodnes zachovaný Wierdov zvon pochádza z roku
1655 a je v Kostole sv. Kataríny v obci Hertník.

Výtvarná podoba zvonov
Z hľadiska výtvarného a dekoračného, vyskytujú sa v poslednom období na ktoré
sa náš výskum orientoval, rozmanité podoby zvonov, a to od najjednoduchších, ktorých
52
53
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55
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V mene Pána som bol preliaty. Juraj Wierd ma odlial v roku 1638.
Roku Pána 1646 dal na vlastné náklady vyhotoviť pre kostol mesta Hanušovce urodzený pán
František Kecer z Lipovca. Vstávajte mŕtvi a pristúpte k súdu. Odlial ma ...
Listinu potvrdzujúcu jeho menovanie do funkcie farára spečatil a podpísal aj František Kecer
spolu s ďalšími zemepánmi mesta, Františkom Dessewfym a Annou Nagy Mihaly de Csanad.
ŠA Prešov, Kecer, inv. č. 5, No. 93.
AA Gréckokat. Prešov, Nápisy na zvonoch, inv. č. 432, farnosť Šarišské Jastrabie; JANICSEK,
József. Régi harangok Sárosmegyében. In Archaeologiai Értesítő, 1920-1922, roč. 39, s. 113;
SPIRITZA, ref. 44, s. 6-7; PATAY, ref. 2, s. 103.

objednávateľmi boli malé protestantské cirkevné spoločenstvá, až po bohato zdobené
artefakty, ktoré financovali šľachtickí stupenci kalvinizmu či lutherovho učenia.
Znovu sa stretávame s rôznymi podobami oddeľovacích znamienok. Tradičné v podobe jednoduchého krížika, môžeme vidieť na zvone z Hervartova z roku 1611. Najstarší
datovaný zvon v 17. storočí od Juraja Dernla má na tomto mieste hviezdičky. Oddeľovacími znamienkami na zvonoch Juraja Wierda sú kosoštvorce či nepravidelné bodky
a úvodným znamienkom pred začiatkom nápisu je najčastejšie dvojbodka.
Prvý výraznejšie zdobený zvon v tomto storočí evidujeme v drevenej zvonici z Nemcoviec (dnes súčasť skanzenu Šarišského múzea v Bardejovských Kúpeľoch). Nápisová páska prebieha pod horným zvonovým okrajom medzi dvoma linkami a jedným
slovom pokračuje aj pod dolnou linkou: „VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM
ANNO D(OMINI) 1613/KIGOW“. Pod nápisovou páskou je umiestnený reliéf zobrazujúci Ukrižovanie, s apoštolom Jánom a pôvodne aj s Pannou Máriou, ktorú, vzhľadom na
poškodenie zvona, už nie je vidieť. Na opačnej strane je taktiež ťažko identifikovateľný
reliéf, ktorý podľa nášho názoru zachytáva výjav Obetovania Izáka. Pod reliéfmi prebieha po celom obvode zvona ornamentálny rozvilinový pás. Zvon je ťažko prístupný.
Z nápisu je zrejmé, že zvon bol pôvodne vyhotovený pre obec Kyjov. Ako a kedy presne
sa dostal do zvonice v Nemcovciach je zatiaľ nejasné. Isté však je, že sa tak stalo najskôr
v roku 1915.56 Výjav Ukrižovania sa objavuje aj na nápismi výrazne členenom zvone od
Balcera Ruguta v Šarišskom Jastrabí. Tento výjav reliéfne vystupuje na oboch stranách
zvona. Na základe už spomínanej Miškovského kresby vieme, že aj David Gehra odlial
svoj zborovský zvon z roku 1630 s viacerými dekoračnými prvkami. Žiaľ, zvon sa nezachoval a preto len na základe sekundárneho dochovania jeho podoby predpokladáme,
že trojriadková horná nápisová páska je zhora lemovaná palmetovitým dekórom, zdola
visiacim girlandovitým ornamentom. V strednej časti zvonového korpusu sa nachádza
erb rodu Rákoczi, keďže objednávateľom diela bol Juraj I. Rákoczi.
Väčšina zvonov Juraja Wierda má zdobenú len hornú nápisovú pásku. Tá je lemovaná
zdvojenými plastickými linkami, pričom zhora vyrastá ľaliovitý, zdola zas visiaci palmetovitý ornament. Nad úderovým vencom sa opäť pravidelne vyskytuje trojica jednoduchých plastických liniek. Viaceré zvony majú ramená koruny v podobe ľudských hláv. Tie
sa vyskytujú v dvoch podobách. Hlavy s realistickejšími ľudskými črtami sledujeme na
najstarších Wierdových zvonoch. Ako príklad uveďme zvon v Župčanoch z roku 1634. Ku
sklonku jeho kariéry pôsobia hlavy menej realisticky, podobajúc sa skôr akýmsi bájnym
bytostiam. Môžeme ich vidieť na zvonoch v Kochanovciach z roku 1650 či v Hertníku
z roku 1655. Na hertníckom zvone sú navyše po celom jeho obvode reliéfne vystupujúce
vyobrazenia štyroch evanjelistov s ich atribútmi a menami. V Šariši sa nikde inde s takýmto dekórom nestretávame. Zachoval sa však na Wierdovom zvone v Spišskej Belej.
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Podľa rekviračných záznamov bol zvon v tomto roku ešte v Kyjove. AA Gréckokat. Prešov,
Zvony odovzdané na vojnové ciele, inv. č. 431, sign. 1771.
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Z hľadiska výtvarného je najvýpravnejší Wierdov zvon v Hanušovciach nad Topľou,
čo je určite dôsledok toho, že jeho objednávateľom bol v tom čase jeden z najvýznamnejších rodov v regióne, rod Kecer. Okrem tradičných hláv na miestach ramien koruny
je zdobená aj nápisová páska v hornej tretine drieku zvona. Zhora je lemovaná plastickým vrubovaním, zdola pásom festónov striedajúcich sa s okrídlenými anjelskými
hlavami. Na tele zvona, z oboch strán je v jeho plášti zaliatych šesť mincí. Minca na
pravo od sedemriadkového nápisu je toliar saského vojvodu a kurfirsta Jána Juraja I.,
ktorý bol razený v rokoch 1620-1638. Na opačnej strane zvonového korpusu je toliar
cisára Ferdinanda II. z dvadsiatych rokov 17. storočia. Vedľa neho je toliar poľského
kráľa Žigmunda III. z tridsiatych rokov 17. storočia. Ďalšie mince sa nám pre ich
nečitateľnosť alebo pre ťažké podmienky prístupu nepodarilo identifikovať. Vieme ešte
o jednom zvone, ktorý ma v plášti zaliatu mincu. Je to zvon v Kochanovciach z roku
1650. Ide o toliar Ferdinanda III. s vyobrazením cisára, ktorý sa nachádza tesne pod
nápisovou páskou.57

ZÁVER
Šarišské zvony z obdobia stredoveku a raného novoveku predstavujú súbor, ktorý je
súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Je evidentné, že ich výtvarná či epigraficko-paleografická podoba predstavuje osobitý fenomén, ktorého výskum rozhodne nie je uzavretý.
Pokračujúci terénny a archívny výskum určite prinesie nové zistenia, a to či už ohľadne
tvorcov, objednávateľov alebo cudzích vplyvov, ktoré boli pre ich tvorbu kľúčové.58

DIE SCHAROSCHEN GLOCKEN AUS DEM MITTELALTER
UND FRÜHEN NEUZEIT

ZUSAMMENFASSUNG
Die Glocken aus dem 14. Jahrhundert gehören zu den ältesten Artefakten, die kein
Import sind und spiegeln Aufstieg von Handwerke, der zu den charakteristichen Merkmalen der mittelaterlichen Stadt gehört, ab. Die Glocke aus dem Jahr 1375 in Kysak
ist allerdings nicht der scharoscher, sondern zipser Provenienz. Sie ist das einzigartige
Denkmal des ältesten Repräsentanten und Begründers von der berühmtesten mittela57
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Nápis na minci: „FERDINAND(VS) III D(EI) G(RATIA) RO(MANORVM) I(MPERATOR)
S(EMPER) AVG(VSTVS) GER(MANIAE) HV(NGARIAE) BOH(EMIAE) REX“. V kruhopise sa
nachádza tiež erb Uhorska a Madona s dieťaťom.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy
č. APVV-0237-11.

terlichen Glockenwerkstatt auf unserem Territorium in Spišská Nová Ves, Konrad Gaal.
Die Produktion seiner Werkstatt spannte das Gebiet von Scharosch auch später um. Ob
es um die Glocke aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts in Žehra oder in Sabinov aus den
Jahren 1470, 1471 und in Bardejov aus dem Jahr 1486 geht. Die Periode des Mischens
von bildenden Stilen, die mit der Jahrhundertwende von 15. und 16. Jahrhundert zusammenhängt, bezeigte sich auch auf den campanologischen Denkmalen. Obwohl die Glocke
aus 1496 in Suchá Dolina schon eine Renaissanceglocke ist, tauchen noch sehr lange danach die spätgotischen Glocken auf, deren Hauptattribut die Schrift – gotische Minuskel
ist. Aus dieser Zeit blieben die Glocken eindeutig am wenigsten erhalten, deswegen sind
wir bei der Identifikation ihrer Herkunft oder konkreter Meister nur auf die Vermutungen
hingewiesen. Namentlich kennen wir nur einen Glockenmeister, dessen Werk bis heute
erhalten blieb. Es ist Jan von Tarnow, der die große Glocke Urban für die Kirche des Hl.
Ägidius in der Stadt Bardejov in 1584 renovierte. Viel mehr Kenntnisse haben wir über
die Besteller von den Glocken und zwar aus den Anschriften an ihnen oder aus den Archivdokumenten. Aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts blieben bis heute eindeutig die
meisten Glocken erhalten. Dazwischen sind dominant die Produkte von Glockenmeister
Georg Wierd aus Prešov. Die kann man in Scharosch schon seit den 30er Jahren des 17.
Jahrhunderts finden. Seitdem bis den 50er Jahren, also bis dem Tod des Meisters, haben
die Glocken von der Wierd-Werkstatt eigentlich ein Monopol in der Region.

OBRAZOVÁ PRÍLOHA59
Obr. 01: Zvon z dielne Konráda Gaala, 1375,
Kysak, Kostol sv. Kataríny.

Obr. 02: Zvon z dielne Konráda Gaala, 1375,
Kysak, Kostol sv. Kataríny, detail nápisu.
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Všetky fotografie v obrazovej prílohe vyhotovil autor štúdie Miroslav Čovan.
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Obr. 03: Zvon z dielne Konráda Gaala, 1375,
Kysak, Kostol sv. Kataríny, detail ornamentálneho pásu.

Obr. 05: Zvon, 1406, Kožany, Chrám Stretnutia
Pána so Simeonom.
Obr. 06: Zvon pravdepodobne z dielne Mikuláša Gaala, 1. pol. 15. st., Žehňa, ev. a. v. kostol,
detail nápisu.
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Obr. 04: Zvon, 14. storočie, Hrabkov, Kostol
sv. Šimona a Júdu, úvodné znamienko.

Obr. 07: Zvon vo veži kostola, 1454 (?), Dulová
Ves, Kostol sv. Michala.
Obr. 08: Zvon vo veži kostola, 1454 (?), Dulová
Ves, Kostol sv. Michala, detail nápisu.

Obr. 09: Zvon vo veži kostola, 1477, Richvald, Kostol sv. Bartolomeja.

Obr. 11: Zvon nefunkčný, zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, dielňa Jána Wagnera, 1486,
Bardejov, Kostol sv. Egídia.
Obr. 13: Renesančný zvon vo veži kostola,
1496, Suchá Dolina, Kostol sv. Cyrila a Metoda.

Obr. 10: Zvon vo veži kostola, 1477, Richvald, Kostol sv. Bartolomeja. detail výzdoby.
Obr. 12: Zvon nefunkčný, zasvätený sv. Jánovi
Krstiteľovi, dielňa Jána Wagnera, 1486, Bardejov, Kostol sv. Egídia, detail ornamentálneho pásu.
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Obr. 14: Renesančný zvon vo veži kostola,
1496, Suchá Dolina, Kostol sv. Cyrila a Metoda, detail nápisovej pásky s oddeľovacími
znamienkami v podobe zvončekov.

Obr. 16: Zvon vo veži kostola, 15. st., Dubovica, Kostol sv. Kríža, detail nápisovej pásky
s oddeľovacím znamienkom s výjavom Ukrižovania.

Obr. 17: Zvon vo veži kostola, 1515, Orkucany (dnes časť Sabinova), Kostol Očisťovania
Panny Márie, detail nápisovej pásky.
Obr. 19: Malý zvon vo veži kostola, 1. štvrtina 16. st.,Čirč, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, detail nápisovej pásky
s oddeľovacími znamienkami v tvare ľalií.
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Obr. 15: Zvon vo veži kostola, 15. st., Dubovica,
Kostol sv. Kríža.
Obr. 18: Malý zvon vo veži kostola, 1. štvrtina
16. st.,Čirč, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky.

Obr. 20: Nefunkčný zvon, pôvodne v Kostole
sv. Kríža, 1596, Dubovica, rím. kat. fara.

Obr. 21: Zvon nefunkčný, uložený v predsieni
kostola, 1622, Opiná, Kostol sv. Barbory.

Obr. 22: Zvon vo veži kostola, 1623, Šarišské
Jastrabie, Chrám Uspenija Presvätej
Bohorodičky.

Obr. 23: Zvon vo veži kostola, dielňa Juraja
Wierda, 1634, Župčany, Kostol Nanebovzatia
Panny Márie, detail nápisovej pásky a koruny.
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Obr. 24: Zvon, dielňa Juraja Wierda, 1646,
Hanušovce n. Topľou, zvonica, detail nápisu
a mince zaliate v plášti zvona.

Obr. 26: Zvon, dielňa Juraja Wierda, 1650, Kochanovce, zvonica, detail koruny.
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Obr. 25: Zvon, dielňa Juraja Wierda, 1650,
Kochanovce, zvonica, minca zaliata v plášti
zvona.
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SEPULKRÁLNE PAMIATKY
NA FAMILIÁROV RODU ZÁPOĽSKÝCH
V KEŽMARKU A MARKUŠOVCIACH
Zuzana Čovanová Janošíková

Najstaršou zachovanou sepulkráliou v Kostole sv. Michala Archanjela
v Markušovciach je pôvodné veko z tumby Štefana VI. Mariášiho (Máriássy, rod
pánov z Markušoviec a Batizoviec), dnes sekundárne osadené do južnej steny
lode. V porovnaní s ostatnými mariášiovskými sepulkráliami v interiéri chrámu
vyniká svojím sochárskym poňatím.1 Mramorovú platňu vypĺňa reliéfne poňatá
postava rytiera v brnení, ktorá má predstavovať samotného zosnulého.
Štefanovými rodičmi boli Ladislav V. Mariáši a Anna Čehiová (Csehi). Podľa svedectva jeho matky, spísaného pred Spišskou kapitulou, sa Štefan narodil
v roku 1463.2Možno ho označiť za jedného z najvýznamnejších členov rodu,
ktorý od 13. a začiatku 14. storočia patril medzi vyššiu spišskú a uhorskú šľachtu (nobilesregni),3 a ktorého potomkovia žijú podnes. Za svoj úspech a značné
majetky vďačil rodine Zápoľských, ktorá ho postupne poverila viacerými regionálnymi úradmi: od roku 1492 figuruje ako kastelán Šarišského hradu, od roku
1

2
3

Kompletný súbor mariášiovských sepulkrálií sme predstavili v štúdii: ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana. Sepulkrálne pamiatky Kostola svätého Michala Archanjela v Markušovciach
(Spiš). In: JiříRoháček (ed.):Epigraphica et Sepulcralia. Praha: Artefactum 2013, s. 117-154 (tu
aj s podrobnou bibliografiou).
IVÁNY, Béla. A markusfalviMariássy-családlevéltára 1243–1803.Lőcse, 1917, s. XIV.
CHALUPECKÝ, Ivan. Najstaršia šľachta na Spiši. In: Katarína Štulrajterová (zost.): Najstaršie
rody na Slovensku. Martin 1994, s. 78–79;HOMZA, Martin. Vývoj sídelno-etnických pomerov
včasnostredovekého Spiša. In: Martin Homza – Stanisław A. Sroka (eds.) :Historia Scepusii,
Vol. I. Bratislava –Kraków : Katedra slovenských dejín FiF UK– Instytut Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2009, s. 182–183;Idem.Administratívno-politický vývoj včasnostredovekého
Spiša. In: Ibidem, s. 201, 210. Obe posledné štúdie s použitím staršej bibliografie.
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1494 už aj ako jeho kapitán a zároveň šarišský župan, v roku 1500 je menovaný
kapitánom Spišského hradu a o dva roky neskôr aj kastelánom Gelnického hradu. Samozrejme, k významným postom mu dopomohli už skoršie rodinné zväzky a funkcie príbuzných, pričom jeho otec Ladislav V. a brat Juraj III. zastávali
pozíciu spišského podžupana. Obaja boli v službách Imricha Zápoľského, ktorý
v roku 1466 dostal od Mateja Korvína titul dedičného spišského župana.
Na prelome 15. a 16. storočia patril Štefan Mariáši medzi najvýznamnejších
familiárov rodu Zápoľských. Po smrti palatína a spišského župana, Štefana Zápoľského (†1499), riadil mnohé stoličné záležitosti, ako aj záležitosti okolo početných zápoľskovských rodových majetkov na širokom okolí. Do závažného
poslania sa pretavila nemalá dôvera, ktorú mu prejavovala vdova po Štefanovi
Zápoľskom, Hedviga Tešínska. Stal sa vychovávateľom jej staršieho syna Jána,
ktorého kariéra sa mala zavŕšiť uhorskou kráľovskou korunou. Tomuto plánu
podriadila Hedviga všetko ostatné a Štefan Mariáši sa ako člen starej spišskej
šľachty, skúsený vojak a osvedčený politik stal tiež Jánovým sprievodcom na
cestách a pri pobytoch na budínskom dvore. Okrem Jána slúžil aj jeho mladšiemu bratovi Jurajovi.
Zo Štefanovho testamentu, ktorý nadiktoval 29. decembra 1515 vieme vyčítať, že na náklady spojené s pohrebom odkázal 100 florénov, ktoré mala až
do predmetnej udalosti uchovávať jeho manželka Potenciána Bornemisa (Bornemissa, Bornemisza).4 Podľa Iványiho zomrel niekedy koncom apríla nasledujúceho roka5 a už o pár dní, konkrétne 30. apríla mu bol vystrojený pohreb.
Svedčí o tom nápis, ktorý bol vytesaný do kmeňa stromu s odseknutými konármi
(kýpeť), spočívajúceho pod jeho nohami: „SEPVLT(VS) 30. APRIL(IS)“.
O vernosti Štefana Mariášiho rodine Zápoľských vypovedá aj samotný nápis v novovekej kapitále po obvode figurálnej platne: „STEPH / ANVS . HAC
. TOMBA . POSIT(VS) . MARIIASII . / IACEO . HOC . GE(NE)RI STATVE(N)
S . MONVME(N)TV(M) . P(ER)PETVV(M) . VT . SIT . POSTERIS . OSSA .
TEGE(N)DI . GRAT(VS) . ERA(M) . PA / TRIE . ATQ(VE) . DOMVI . ZAPOLIANE . AST . IA(M) . MORTALE . / REDDE(N)S . TELLVRI . CORP(V)S .A(N)
I(M)A(M) . MAGNE . Q(VAE)SO . SVSCIPE . P(ATE)R / ET . COELI . OPTATA .
PA(R)TE . REPONE . 1 . 5 . 1 . 6 .“ 6 Z formulácie nápisu možno usudzovať, že
4

5
6
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Magyar Országos Levéltár (MOL), Diplomatikai Levéltár (DL), 75131: „... Itemprimo lego prosepulturamea florenoscentum quia pu tdominam Potentianam in promptusunt in aurorepositi...“.
IVÁNY, c. d. (v pozn. 2), s. XVI.
V preklade: „Ja, Štefan, ležím v tejto tumbe, ktorú som dal postaviť na večnú pamiatku nech
aj kosti potomkov sú prikryté. Bol som oddaný svojej vlasti aj rodu Zápoľských, avšak teraz
už, odovzdávajúc telo zemi, prosím ťa drahý Otče, prijmi moju dušu a ulož ju na zvolenej časti
neba 1516. Štefan Mariáši.“ Nápis na tumbe prepísali už: WAGNER, Carolus. Analecta Scepusii Sacri Et Profani.Pars II., Viennae 1774, s. 352–353; HRADSZKY, József. Marcell-várés

Štefan si svoju tumbu objednal a zaplatil ešte počas života a text po obvode veka
sám koncipoval. Po jeho smrti na vopred určené prázdne miesta doplnil už len
rok úmrtia a dátum pohrebu.
Pravdepodobne Štefanovou fundáciou je tiež súbor drevených, bližšie nedatovaných, rozmermi identických polychrómovaných erbových štítov (scutum),
pôvodne určených pre Kostol sv. Michala v Markušovciach. Tieto okrúhle tabules erbmi a nápismi v gotickej minuskule pripomínajú pohrebné štíty, avšak
ich funkcia bola zdá sa rýdzo pamätná a reprezentatívna. Podporuje to výraz
„ARMA“, ktorý je súčasťou samotných nápisov, ako aj fakt, že nik zo Zápoľských – adresátov dvoch štítov – nebol v kostole pochovaný. Dnes je známa trojica sekundárne zachovaných, v podstate stratených, resp. zaniknutých drevených
okrúhlych tabúľ, ktoré mohli pochádzať azda z rozsiahlejšieho celku. Mimo
predpokladaných štítov, ktorých existencia nie je potvrdená – jeden pre samotného Štefana Mariášiho a druhý pre Štefana Zápoľského – sa ešte koncom 19. storočia podarilo zdokumentovať a zakresliť tri (vtedy) zaručene jestvujúce.7Prvý
bol venovaný Lucii Čaholiovej (Csaholi), manželke Štefana Mariášiho, druhý
kňažnej Hedvige Tešínskej8 a tretí jej synom Jánovi a Jurajovi Zápoľským.9 Uvedené štíty v roku 1896 zapožičal pre Miléniovú výstavu v Budapešti Ján Mariáši,
no tu po nich stopa končí.10 Hoci nevieme účasť Štefana Mariášiho na tejto objednávke jednoznačne dokázať, nemožno sa stotožniť s názorom, že tieto štíty

7

8

9

10

Markus-vár a Szepességen. Löcse 1885, s. 37;MYSKOVSZKY, Viktor. A markusfalvivár-templomról, s a Máriássy családczimer és zetiemlékeiről. Archaeologiai Értesítő X, 1876, č. 9,
s. 271, avšak s viacerými nepresnosťami.
Uvažuje o nich: BÁRCZAY, Oszkár. A markusfalvi templomczímer es emléktáblái. Turul, 1897,
č. 2, s. 92.Niekdajšiu existenciu štítov pre Štefana Mariášiho a Štefana Zápoľského nevylučuje
ani: LŐVEI, Pál. Posuit hoc monumentum proaeterna memoria. Bevezetőfejezetek a középkori
Magyarország síremlékeinek katalógusához. Budapest 2009, s. 386.
Nápis na erbovom štíte znel: „ARMA ILLUSTRIS DOMINE HEDVIG DUCISSE TESCHENIENSIS QUONDAM SPECTABILIS ET MAGNIFICI DOMINI STEFANI DE ZAPOLIA
COMITIS PERPETUI ET PALATINI RELICTE“. Prepis podľa: BÁRCZAY, c. d. (v pozn. 7),
s. 94. Ďalšie transkripcie s drobnými obmenami uvádzajú aj: MYSKOVSZKY, c. d. (v pozn. 6),
s. 273; HRADSZKY, c. d. (v pozn. 6), s. 39. V. Kucharskás odvolaním sa na O. Bárczaya tvrdí,
že tento zaniknutý Hedvigin štít podnes zdobí portál kostola v Markušovciach. KUCHARSKÁ,
Veronika. Hedviga Tešínska: šľachtičná na prelome stredoveku a novoveku. Dizertačná práca.
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Bratislava 2011, s. 137.
Nápis na erbovom štíte znel: „ARMA SPECTABILIUM ET MAGNIFICORUM DOMINORUM
JOHANNIS ET IEORGI DE SAPOLYA COMITUM PERPETUORUM TERRE SCEPUSIENSIS“. Prepis podľa: BÁRCZAY, c. d. (v pozn. 7), s. 94. Ďalšie transkripcie s drobnými obmenami uvádzajú aj: MYSKOVSZKY, c. d. (v pozn. 6), s. 273; HRADSZKY, c. d. (v pozn. 6),
s. 38.
BÁRCZAY, c. d. (v pozn. 7), s. 92 bol posledným z autorov, ktorý sa štítom odborne venoval.
Bárczay sa v štúdii, publikovanej rok po Miléniovej výstave, venuje najmä rozboru erbov na
jednotlivých štítoch, objasneniu pôvodu rodiny Čaholi a transkripciám nápisov.
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vznikli na podnet jeho manželky Lucie Čaholiovej niekedy medzi rokmi 1516 až
1521 na pamiatku jej muža(!) a jeho dobrodincov, pričom jeden z nich nechala
vyhotoviť aj pre seba.11Faktom je, že Lucia Čaholiová umrela už v roku 150212
a o dva roky neskôr si Štefan berie Potenciánu Bornemisovú,13 ktorá figuruje
tiež v jeho testamente.14 Aj pre samotný nápis na štíte Lucie Čaholiovej sa ako
najprijateľnejší objednávateľ javí práve Štefan Mariáši, prípadne neskôr vdova,
Potenciána Bornemisa: „ARMA GENEROSE DOMINE LUCIE DE ZCAWHAL
CONJUGIS QUONDAM EGREGII DOMINI STEPHANI CAPITANEI TERRE
SCEPUSIENSIS“.15
Takéto kruhové drevené tabule s erbmi a nápisom po obvode neboli v neskorogotickom uhorskom prostredí určite ojedinelé, no okrem uvedenej trojice poznáme už len dve podobné diela. V severnej predsieni Kostola sv. Jakuba v Levoči dodnes visia erbové štíty Krištofa Pernera (ChristofPernera von Schachen),
spišského hradného kapitána (†1530) a Wilhelma von Reichenburg, kapitána
nemeckých Landsknechtov (†1538). Obaja boli v službách Ferdinanda I. Funkcia týchto štítov bola ale iná a na rozdiel od tabúľ z Markušoviec predstavujú
pohrebné štíty (mortuáriá).16
V súvislosti s hmotnými artefaktmi, previazanosť medzi Štefanom Mariášim a Zápoľskými okrem uvedených erbových štítov výborne ilustruje práve
jeho sepulkrália v markušovskom farskom kostole. Platňa z červeného mramoru
s figúru vo vysokom reliéfe slúžila pôvodne ako veko tumby, pričom zvyšné
časti, čiže čelá a postranné dosky, sú dnes stratené. Niekdajšiu formu sepulkrálie
potvrdzuje slovo „TOMBA“, ktoré je súčasťou latinského nápisu, vytesaného po
okraji platne. Rovnako figurálne dosky z červeného mramoru, dedikované bratom Zápoľským – Imrichovi (†1487) a Štefanovi (†1499), ktoré sú dnes osadené
do stien rodinnej pohrebnej kaplnky pristavenej k južnej strane Katedrály sv.
Martina v Spišskej Kapitule, plnili pôvodne funkciu krycích a reprezentatívnych
viek. Hoci sa ani v prípade oboch palatínskych túmb zvyšné diely nezachovali,

11

12
13
14
15

16
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Tamtiež, s. 92; LŐVEI, c. d. (v pozn. 7), s. 86, 386. Rozmedzie rokov stanovujú obaja autori
dátumom smrti Štefana Mariášiho (†1516) a Hedvigy Tešínskej (†1521).
MÁRIÁSSY, Peter.X. storočí rodu Máriássy. Košice : Harlequin, 2006, s. 19.
Tamtiež.
MOL, DL, 75131.
Prepis podľa: BÁRCZAY, c. d. (v pozn. 7), s. 93. Ďalšie transkripcie s drobnými obmenami
uvádzajú aj: WAGNER, c. d. (v pozn. 6), s. 353; MYSKOVSZKY, c. d. (v pozn. 6), s. 273;
HRADSZKY, c. d. (v pozn. 6), s. 38.
LŐVEI, c. d. (v pozn. 7), s. 386. Podrobnejšie k obom dielam pozri: LUDIKOVÁ, Zuzana
– MIKÓ, Arpád – PÁLFFY, Géza. A lőcsei Szent Jakab-templom reneszánsz és barokk síremlékei, epitáfiu maiés halotti címerei (1530–1700).Művészettörténeti Értesítő, 2006, č. 2, s. 340–
342. Na rozdiel od Uhorska sú takéto pamiatky zastúpené najmä na území Nemecka a Rakúska.

vieme, že boli vyhotovené z červeného a bieleho mramoru.17Stavebník pohrebnej kaplnky, Štefan Zápoľský, poručil vlastnú sepulkráliu osadiť na jej stred.18
Okrem samotnej stavby a tumby nechal pre nový priestor vyhotoviť krídlový
oltár Korunovania Panny Márie, ktorý stojí na svojom pôvodnom mieste dodnes. Aj Štefan Mariáši sa ako stavebník podieľal na úpravách rodového kostola
v Markušovciach. Okrem iného, nechal počas svojho života prestavať staršiu
Kaplnku sv. Anny19 a domnievame sa, že práve tu nechal osadiť svoju tumbu,
ktorá by v pomerne úzkej lodi určite prekážala. Až neskôr sa rozmerné veko
dostalo na priľahlý úsek južnej steny lode, neprerezanej okennými otvormi. Postava vo vysokom reliéfe, predstavujúca Štefana Mariášiho v brnení, má hlavu
s otvorenou prilbou uloženú na zdobenom brokátovom vankúši. V ľavej ruke
pridržiava renesančný štít s erbovými znameniami a v pravej kopiju, vo vrchole
s uviazanou zástavou. Meč má previazaný okolo pása.
Koncepcia Štefanovej sepulkrálie, samotná forma tumby a ležiaca rytierska
postava, vychádza z dobových analógií, z už skôr vyformovaných rytierskych,
viac-menej typizovaných náhrobkov, ktoré si v 15. a v prvej tretine 16. storočia
udržiavali monumentálny charakter s figúrou zhruba v životnej veľkosti a vo vystupujúcom reliéfe. Postavy, predstavujúce samotných zosnulých so zatvorenými
alebo otvorenými očami sú najčastejšie v kombinovanej zdvojenej polohe. Hlava
položená na vankúši ju interpretuje ako ležiacu a figúra pod nohami – vo väčšine
prípadov lev – ako stojacu. Tieto rytierske náhrobky mávajú najčastejšie podobu tumby. Staršie vzory ukážkovo parafrázujú palatínske náhrobky bratov Zápoľských zo záveru 15. storočia, predstavujúce vrcholný, vyhranený typ so zosnulými postavami v plnej zbroji. Zachované veko z tumby Imricha Zápoľského má
svoju blízku analógiu vo figurálnej platni, pravdepodobne z tumby zemplínskeho
župana a kráľovského pokladníka, Štefana z Perína (Peréni, Perényi, †1484/87)
v Kostole Navštívenia Panny Márie v Trebišove. Paralelu k platni Štefana Zápoľského zas možno nájsť vo figurálnej doske sedmohradského kniežaťa Štefana
Bátoryho (Bátori, Báthory, †1493) v minoritskom kostole v Nyírbátore (dnešné
Maďarsko). Príbuzné je tiež figurálne vekou horského vojvodcu a marmarošského župana Pavla Kinižiho (Kinizsi, Chinezu, †1494)z bývalého pavlínskeho
17

18

19

LŐVEI, c. d. (v pozn. 7), s. 514,s odkazom na: JANKOVICH, Miklós. Zápolya Imreés Istvánhamvai.Tudományos Gyűjtemény IX, 1818, s. 3-10.
Tamtiež, s. 372. Keďže Imricha Zápoľského pochovali ešte pred postavením pohrebnej rodovej
kaplnky (1488-1493), jeho tumba bola umiestnená pred hlavný oltár vtedy prepoštského kostola.
V literatúre býva kaplnka označovaná za novostavbu z obdobia okolo roku 1500, avšak zachovaný ranogotický portál z 13. storočia, priamo ústiaci do jej interiéru dosvedčuje, že je súčasťou
najstarších stavebných dejín objektu a že Štefan Mariáši nechal tento priestor „iba“ náročne
prestavať. Súpis pamiatok na Slovensku. II. Bratislava 1968, s. 297–298; KUCHARSKÁ, c. d.
(v pozn. 8), s. 137, s odvolaním sa na staršiu literatúru.
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kláštorného kostola v Nagyvázsone (dnešné Maďarsko).V rovnakom kostole je
pochovaný chorvátsko-dalmátsko-slavónsky bán Marek Horvát Mislenovič (Horváth Myslenovith, †1508), pričom jeho figurálne veko, pôvodne tiež z tumby je
blízkou analógiou k figurálnej platni Štefana Mariášiho v Markušovciach.
Väčšiu časť tvárí vymenovaných zosnulých kryje prilba a portrétne črty tak
možno vysledovať len výnimočne. Musíme tu počítať tiež s istou idealizáciou
podobizní ale aj celej postavy. Jednou z mála výnimiek je určite krycia doska
Štefana Zápoľského, ktorého pomerne mäsitú tvár zdôrazňuje silné obočie. Rovnako Štefanova postava nie je „ideálna“ a nekorešponduje s „tradičnými“ urastenými proporciami mužskej rytierskej postavy. V tomto prípade prichádza do
úvahy použitie posmrtnej masky.20
Diferenciácia medzi jednotlivými rytierskym náhrobkami býva dosiahnutá najčastejšie detailmi, hlavne v rámci brnenia a v použitých zbraniach. Len
zriedkavo sa varíruje aj tradičná figúra leva pod nohami. Jasnou výnimkou je
figúra pod nohami Pavla Kinižiho, predstavujúca napol leva a napol Osmana,
proti ktorým zosnulý počas života bojoval. Úplne originálny v rámci sepulkrálnej symboliky je ale predmet, na ktorom stojí Štefan Mariáši – kmeň stromu
s odťatými konármi (kýpeť). Napriek svojej osobitosti je význam tohto motívu
porovnateľný s figúrou leva, predstavujúcou v tradičnom kresťanskom význame
Zmŕtvychvstanie.21
Medzi familiaritou, ktorá po svadbe Štefana Zápoľského s Hedvigou Tešínskou prichádza ako súčasť jej sprievodu do Uhorska, je aj sliezsky šľachtic Krištof
Vrkoč (Warkocz, Warkoch)„de Nobschucz“.22Uvedená lokalita, od ktorej je odvodený Krištofov pôvod, sa nachádza v Dolnom Sliezsku a dnes ju poznáme pod
názvom Nieszkowice (do roku 1937 Neobschütz). Štefan Zápoľský poveril Krištofa Vrkoča funkciami kapitána Kežmarského hradu a kapitána mesta Kežmarok
už v roku 1490 a tento úrad vykonával až do svojej smrti v roku 1520. Svedčí
o tom, okrem iného, tesaný nápis na jeho sepulkrálii: „CAPITANE(VS) CASTRI

20
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LŐVEI, c. d. (v pozn. 7), s. 485.
Strom vyjadruje základný symbol kozmického života, základný symbol ľudského rodu a ľudského jedinca. Pre svoju regeneračnú schopnosť vyjadroval nesmrteľnosť. Stromy, ktorých
lístie opadáva, majú symbolický význam odumierania a znovuzrodenia, striedania sa ľudských
generácií a tiež života jednotlivca od narodenia k smrti. K duši stromu bývala od antiky prirovnávaná ľudská duša, pričom odtnutím stromu môžeme ľudský život ukončiť. Aj preto býval
ľudský život dávaný do magickej závislosti na strome, ktorý sa zvykol pri narodení dieťaťa
vysadiť.
Názov lokality prepisuje: WAGNER, c. d. (v pozn. 6), s. 343; Ibidem: Analecta Scepusii Sacri
Et Profani. Pars IV., Posonii et Cassoviae 1778, s. 209;LŐVEI, c. d. (v pozn. 7), s. 88 ako Nopsicz; CSERGHEÖ, Géza– CSOMA, József. Négyfelsővidékisirkő a XVI. század. Archaeologiai
Értesítő VII, 1887, č. 4, s. 332 – ako Nopsitz.

ET CIVITATI“, ktorá sa podnes nachádza na mieste jeho posledného odpočinku,
vo farskom Kostole sv. Kríža v Kežmarku.23Tak ako Štefanovi Mariášimu, tak
aj Krištofovi Vrkočovi boli rodinou Zápoľských za jeho služby udelené viaceré
donácie. Okrem iného získal Strážky s tunajšou stredovekou kúriou, ktoré po vymretí jednej vetvy rodu pánov z Lomnice a Brezovice(Brezovickí, Berzeviczy)
v roku 1470 obsadil Imrich Zápoľský. Skrze Krištofa a donáciu Štefana Zápoľského sa tak k starým rodinným majetkom dostala jeho prvá manželka Katarína
Toryská (Tárcai, Tarcay, Tarczay), dcéra vojvodcu a familiára Mateja Korvína,
Tomáša Toryského.24Aj Katarína patrila dookruhu najbližších osôb rodiny Zápoľských. Bola dôverníčkou Hedvigy Tešínskej a ako dvorná dáma sprevádzala
jej dcéru Barboru Zápoľskú do Krakova, kde ju vydali za poľského kráľa Žigmunda I. Avšak, zakrátko po príchode do Krakova,14. januára 1512, Katarína
Toryská náhle umiera. Svedčí o tom nápis na jej dnes nezachovanom náhrobku,
ktorý bol ešte v poslednej tretine 18. storočia situovaný nad jej hrobom v Kostole
sv. Kríža v Kežmarku: „Honestae Dominae Katharinae, Filiae Thomae Tharczii, olim Domini Christophori Warkoczuxorissepultura, cujusanima DEO vivat.
Obiit Cracoviaeferia IV. ante D. Antoniifestum, Anno MDXII“.25Katarínina sepulkrália bola umiestnená akiste hneď vedľa náhrobku jej manžela, obidva pravdepodobne v presbytériu. Z dobových analógií, čiastočne načrtnutých už vyššie
by sa dalo usudzovať, že Krištofova platňa z červeného mramoru s nízkym reliéfom rytierskej postavy plnila pôvodne funkciu veka tumby, avšak vzhľadom na
značnú opotrebovanosť kameňa nemožno vylúčiť ani klasickú náhrobnú dosku,
osadenú v podlahe, príp. do podlahy sekundárne osadené veko? Po obvode ju
lemuje nápis v novovekej kapitále: „HIC . EST . SEPVLTVS . STRENVVS / MILES . NOBILIS . D(OMI)N(I)S CHRISTOPHERVS WARKOCZ DE NOPSSIICZ
/ CAPITANE(VS) CASTRI ET CIVITATI / [K]EZMARK AQ QVI . OBIIT . IX .
DIE . ME(N)SIS FEBR(VAR)II . AN(N)O . D(OMINI) . M . D . XX“.26Vrkoč je
spodobený ako rytier v brnení, v pravej ruke drží žrď s vlajkou, rozprestretou
pod jeho hlavou, spočívajúcou na vankúši. Ľavú ruku má ohnutú v lakti, dlaň

23

24

25
26

Prvé súhrnnejšie informácie o Vrkočovej sepulkrálii priniesli: CSERGHEÖ – CSOMA, c. d.
(v pozn. 22), s. 332-335.
Rod Toryských bol jednou zo šarišských vetiev rodu pánov z Lomnice, ktorí boli neskôr označení podľa šarišskej lokality Brezovica ako Brezovickí, páni z Brezovice, Berzeviczy. K sepulkrálii Tomáša Toryského pozri: ČOVAN, Miroslav. Sepulkrálie na Šariši v stredoveku a ranom novoveku. In: Roháček, c. d. (v pozn. 1), s. 79-80.
Prepis podľa: WAGNER, c. d. (v pozn. 6), s. 344.
V preklade: „Tu leží pochovaný udatný rytier, urodzený pán Krištof Warkočz Nieszkowic, kapitán hradu a mesta Kežmarok, ktorý zomrel 9. februára 1520“. Doska má rozmery: v. 207 cm x
š. 102 cm. Nápis na Varkočovej sepulkrálii prepísali, hoci s malými nepresnosťami: WAGNER,
c. d. (v pozn. 6), s. 343;CSERGHEÖ – CSOMA, c. d. (v pozn. 22), s. 332.
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má položenú na bruchu. Pod pazuchou vyčnieva rukoväť dlhého, obojručného
meča, ktorý má opásaný okolo drieku. Postava zosnulého so zavretými viečkami
stojí na figúre leva. Predpokladáme, že tak ako u Štefana Zápoľského, aj v prípade Vrkočovej tváre, možno uvažovať nad istými portrétnym črtami, konkrétne
výraznými nadočnicovými oblúkmi a širokým, v dolnej časti splošteným nosom. Sepulkrália Krištofa Vrkoča rovnako nadväzuje na tradičné neskorogotické figurálne náhrobky, časť z ktorých sme vymenovali už vyššie. V identickom
čase (1519) vznikol analogický náhrobok, konkrétne tumba objednaná Antonom
Paločim (Pálóci, †1526) pre seba a svojho skôr zosnulého brata, kráľovského
komorníka Michala Paločiho (†1514). Postava na doske z Blatného Potoka (Sárospatak) znázorňuje pravdepodobne Michala Paločiho.
Podobne ako Zápoľskí alebo Vrkoč s Mariášim, aj ostatní menovaní šľachtici
či ich blízki príbuzní boli cirkevnými fundátormi stavieb, ktoré sa po ich smrti
stali ich pohrebiskami. Okrem Zápoľských, ktorí do obnovy kežmarského mestského Kostola sv. Kríža investovali vlastné prostriedky predpokladáme, že ako
svetský donátor mal na jeho vybavení istý podiel tiež Krištof Vrkoč. Ten pôsobil v úrade kežmarského kapitána a zároveň kapitána Zápoľskovského hradurovných tridsať rokov. Takúto funkciu, čiže hlavného sprostredkovateľa medzi
slobodným kráľovským mestom a šľachtickým rodom s mocenskými ambíciami mohol dlhodobo zastávať len výborný diplomat, požívajúci vážnosť z oboch
strán. Úctu, ktorú osobnosti kapitána nielen Zápoľskí, ale najmä mešťania preukázali, odzrkadľuje samotná možnosť situovať Krištofov hrob ako aj hrob jeho
manželky do farského kostola, podľa všetkého do kľúčového priestoru – presbytéria. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť fakt, že obaja mohli byť pochovaní v Kostole sv. Anny v Strážkach, ktorý bol Vrkočovským panským kostolom, čiže opodstatneným a predpokladaným miestom pre uloženie ich ostatkov.
No nestalo sa tak. Práve pre rodový sakrálny objekt v čase konjunktúry neskorej
gotiky v regióne nechali vytvoriť viacero diel, napríklad nástenné maľby s tematikou Pašií, ktorých realizácia podľa všetkého nadväzovala na dnes nezachované
nástenné maľby vo farskom kostole v Kežmarku, súvisiace so Zápoľskovskou
prestavbou objektu na prelome 15. a 16. storočia.27 Práve podpora výstavby cir27
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Už Imrich Zápoľský a po ňom aj jeho brat Štefan niekoľkokrát odpustili Kežmarčanom tridsiatok, ktorý mali využiť na prestavbu Kostola sv. Kríža. Objekt poškodili husitské vojská v roku
1433 a požiar v roku 1443. Už v roku 1444 začali mešťania svoj farský chrám obnovovať
a neskôr, po príchode Zápoľských sa práve oni výrazne pričinili na jeho dostavbe. Na portáli
v tvare oslieho chrbta, osadeného do južného obvodového múru presbytéria, sa nachádza nápisová páska s letopočtom 1486 a dvojica erbov – mesta Kežmarok a Zápoľských. Rokom 1498
je označený hlavný, južný vstup do chrámu, ktorý označuje ukončenie celej prestavby. Pozri:
BURAN, Renesancia, s. 812; KAHOUN, 1973, s. 33-34; PUŠKÁR – PUŠKÁROVÁ 1979,
s. 87-89; a n.; POMFYOVÁ, s. 641-642.

kevných stavieb a financovanie interiérového mobiliáru (oltáre, bohoslužobné
náčinie, nástenné maľby, a pod.) boli sférou, ktorou sa dal upevniť vplyv medzi mestským obyvateľstvom alebo poddanými. Podľa vzoru Zápoľských, takto
postupujúcimi nie len v Kežmarku, si vlastné panstvá, kúrie a sakrálne objekty
zveľadili aj ich familiári, Krištof Vrkoč a Štefan Mariáši.
Štúdia Zuzany Čovanovej Janošíkovej vznikla aj vďaka Agentúre na podporu
výskumu a vývoja na základe projektu Stredoveké nápisy z územia Slovenska
s číslom zmluvy APVV-0237-11.
						
SEPULKRALE DENKMÄLER VON LEHNLEUTE
DER FAMILIE SZAPOLYA IN KEŽMAROK UND MARKUŠOVCE

ZUSAMMENFASSUNG
Zu den bedeutendsten Lehenleute der Familie Szapolya gehörte Stefan VI. Mariassy
– der Gespan von Scharosch, Kastelan und Kapitän von Scharoscher Burg, Zipser Burg
und Göllnitzer Burg, der Erzieher von Jan Szapolya – und Kristoph Warkoch, Kapitän von
der Stadt Kežmarok und Käsmarker Burg. Enge Beziehungen mit der Familie Szapolya
spiegeln nicht nur die bedeutenden Positionen, die sie von ihnen bekamen, sondern
auch die Umbauten von Stammeskirchen und Kurien (Landsitzen) oder Kunststücke,
die von Mariassy und Warkoch am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts für
die Kirchen in Markušovce und Strážky bestellt wurden, ab. In der Kirche des Hl.
Kreuzes in Kežmarok und in der Kirche des Hl. Erzengels Michael in Markušovce
blieben auch die Sepulkralien von beiden Lehnmänner erhalten, die den Einfluss von
den palatiner Thumben aus Spišská Kapitula wie auch von anderen, derzeitigen RitterGrabmäler aus dem roten Marmor, abspiegeln. Mindestens Stefan Mariassy bestellte
sich und bezahlte selbst seine Thumbe und außerdem, sieht so aus, finanzierte auch eine
Kollektion von Holzschilden, die der Fürstin Hedviga von Teschen, den Brüdern Georg
und Jan Szapolya und seiner Frau Lucia Csaholi gewidmet wurden. In der Pfarrkirche
in Kežmarok wurde auch Warkochs Ehefrau Katarina Tarczay, Vertraute von Hedviga
von Teschen und die Hofdame von ihrer Tochter Barbora, derer Sepulkralie bis heute
nur sekundär erhalten blieb, begraben. Die Grabmäler von Kristoph Warkoch und Stefan
Mariassy sind Meisterwerke der sepulkralen Kunst in der Zips, in der Schlussphase der
Spätgotik gestaltet mit der Ausnutzung der Renaissancemotiven.
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA28

Obr. 01: Veko z tumby alebo náhrobná
doska(?) Krištofa Vrkoča, vyhotovené
okolo 1520, južná stena presbytéria,
Kostol sv. Kríža, Kežmarok

Obr. 03: Veko z tumby Štefana VI. Mariášiho, vyhotovené pred 1516 (čiastočne doplnené 1516), južná stena lode,
Kostol sv. Michala Archanjela, Markušovce

Obr. 02: Veko z tumby alebo náhrobná
doska(?) Krištofa Vrkoča, vyhotovené
okolo 1520, južná stena presbytéria,
Kostol sv. Kríža, Kežmarok – detail
Obr. 04: Veko z tumby Štefana VI.
Mariášiho, vyhotovené pred 1516
(čiastočne doplnené 1516), Kostol
sv. Michala Archanjela, Markušovce
– detail

28
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Všetky fotografie v obrazovej prílohe vyhotovil autor štúdie Zuzana Čovanová Janošíková.
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NÁLEZY ERBOVÝCH PEČATÍ HONTIANSKEJ
ŠĽACHTY Z OBDOBIA RENESANCIE
Frederik Federmayer

Moderný heraldický výskum sa nezaobíde bez publikovania pramenných nálezov.
Predovšetkým problematika presného datovania vzniku heraldických znamení a následného vývoja šľachtických, ale aj meštianskych rodových erbov si vyžaduje analýzu pôvodných prameňov. Ukazuje sa totiž, že vyvodzovanie záverov len na základe poznania
podôb erbov publikovaných v heraldických lexikónoch starších autorov z obdobia monarchie, nemusí vždy viesť k správnym záverom. Tieto monumentálne viaczväzkové
práce dodnes zostávajú svojím rozsahom spracovania neprekované a stále poskytujú heraldikom základným fundament ich bádania.1Avšak k erbom mnohých rodov sú v nich
publikované len veľmi stručné a nepresné informácie, bez dostatočného uvedenia pramenného zdroja a datovania.
Slovenský výskum šľachtickej heraldiky, napriek tomu, že môže nadviazať na
rozsiahle výskumy uhorských a maďarských autorov, je v podstate stále len v začiatkoch. Vlastné lexikálne dielo, ktoré by publikovalo erby aspoň najvýznamnejších rodov z územia dnešného Slovenska, zatiaľ nevzniklo. Jeho funkciu mohol naplniť projekt Lexikón erbov šľachty na Slovensku, ktorý sa však nepodarilo realizovať v plnom
rozsahu.2Vedeckých publikácii, ktoré by rozoberali témy zo šľachtickej heraldiky je stále
1

2

Pre výskum šľachty niekdajšieho Uhorského kráľovstva sú to najmä tieto práce: CSERGHEÖ,
Géza. J. Siebmachers Wappenbuch, Der Adel von Ungarn sammt den Nebenländern der St.
Stephans Krone. Nürnberg : Bauer und Raspe, 1885-1892, 1894 (Supplementband); BOJNIČIČ,
Ivan. J. Siebmachers Wappenbuch, Der Adel von Kroatien und Slavonien. Nürnberg : Bauer
und Raspe, 1899; NAGY, Iván. Magyarország családai és nemzékrendi táblákkal. I.-XII., Pest :
M. Ráth, 1857-1868;
Autorom pôvodnej koncepcie spomínaného projektu, podľa ktorého sa šľachtické rody mali
spracovávať na základe prioritne archívnych sfragistických prameňov podľa jednotlivých historických stolíc, na základe dobových súpisov šľachty, bol autor tejto štúdie. Koncepcia sa však
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tiež len minimum.3V ostatnom období sa heraldické bádanie na Slovensku zameriava na
výskum vývoja šľachtických erbov.4Treba tiež konštatovať, že pozornosť slovenských
heraldikov nie je u nás územne rozložená rovnomerne, ale doteraz sa orientovali predovšetkým na historické regióny na severe a západe Slovenska. Šľachtu žijúcu v južnejších častiach Slovenska, napríklad z regiónov Tekova, Hontu, Malohontu, Novohradu,
Gemera, Turne, či Abova zatiaľ nikto z pohľadu heraldiky systematicky neskúmal. Je to
istý paradox, pretože tieto regióny sú veľmi zaujímavé pre históriu Slovenska. Najmä
v období raného novoveku cez nich takmer 150 rokov prechádzalo uhorsko-osmanské
vojenské pohraničie. Práve miestne šľachtické rody, často s veľmi starobylým pôvodom
hlásiacim sa hlboko do stredoveku, sa vyznamenali v obrane tejto hranice. Ich príslušníci
slúžili v kráľovskom vojsku, mnohokrát na postoch regionálnych vojenských veliteľov,
kapitánov a podkapitánov hraničných pevností. Udalosti z týchto protitureckých bojov
sa vo forme nových heraldických znamení dostali aj do erbov spomínaných rodov. Táto
problematika však nie je bližšie heraldicky spracovaná. Obvykle sme odkázaní len na
už vyššie spomínané lexikálne práce uhorských autorov, prípadne genealogické práce

3

4
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nie vždy dodržala, doposiaľ boli spracované len 4 stolice a v projekte sa momentálne nepokračuje: FEDERMAYER, Frederik. Lexikón erbov šľachty na Slovensku I., Trenčianska stolica.
Bratislava : Hajko & Hajková, 2000; NOVÁK, Jozef – VÍTEK, Peter. Lexikón erbov šľachty
na Slovensku II. Liptovská stolica. Bratislava : Hajko&Hajková, 2004; VÍTEK, Peter – MAŤUGOVÁ, Soňa. Lexikón erbov šľachty na Slovensku III. – Oravská stolica. Hajko&Hajková :
Bratislava, 2007; KERESTEŠ, Peter. Lexikón erbov šľachty na Slovensku IV. – Nitrianska
stolica. Hajko&Hajková : Bratislava, 2010. Mimo projektu, ale s rovnakou koncepciou spracovania vznikla publikácia: FEDERMAYER, Frederik – PONGRÁCZ, Denis – STREŠŇÁK,
Gábor – RAGAČ, Radoslav – TANDLICH, Tomáš. Šľachta Bratislavskej stolice. Bratislava :
Agentúra Luigi, 2004.
Spomenúť treba publikácie: NOVÁK, Jozef. Erby turčianskych rodov. In Kmetanium, 1979,
roč. 5, s. 69-100; NOVÁK, Jozef. Rodové erby na Slovensku I. Kubínyiho zbierka pečatí, Osveta : Bratislava, 1980; NOVÁK, Jozef. Rodové erby na Slovensku II. Peťkova zbierka pečatí.
Martin : Osveta, 1986.
Výber štúdií z tejto problematiky: ANDRÁŠ, Peter. Vývoj rodového erbu Meškovcov. In Genealogicko-heraldický hlas, roč. 2, č. 1-2, 1992, s. 20-25, BRINDZA, Peter. Erby a pečate
trnovských kurialistov. In Genealogicko-heraldický hlas, roč. 21, č. 1-2, 2011, s. 50-56; SOKOLOVSKÝ, Leon. Súčasné poznatky o erbe Pálfiovcov. In MALEČKOVÁ, Katarína (ed.).
Pálfiovský rod – dejin, osobnosti, stavebné aktivity, mecenášstvo a zbierky. Bojnice : Múzeum
Bojnice, 2000, s. 4-14; FEDERMAYER, Frederik. Uhorskí magnáti a ich erby v novoveku.
Heraldický príbeh rodu Amade. In FEDERMAYER, Frederik a kol. Magnátske rody v našich
dejinách 1526-1948. Martin : SGHS, 2012, s. 256-291; FEDERMAYER, Frederik. Barónska
vetva rodu Ruttkay-Vrútocký, genealógia a vývoj erbu. In KOVAČKA, Miloš – AUGUSTÍNOVÁ, Eva – MAČUHA, Maroš (ed.). Zemianstvo na Slovensku v novoveku, I., Postavenie a majetky zemianskych rodov. Martin : SNK, 2009, s. 332-352; FEDERMAYER, Frederik. Vývoj
a premeny erbových znamení v prostredí nižšej kurialistickej šľachty v Uhorsku (v Turčianskej
stolici). In Genealogické a heraldické informace 2012, roč. 17, Brno 2013, s. 81-104.

o šľachte niektorých historických stolíc tohto regiónu, ktoré sa však nezaoberajú hlbšie
vývojom erbov týchto rodov.5
Heraldikov a genealógov od výskumu šľachty týchto regiónov azda môže odrádzať
slabšia zachovanosť archívnych fondov. Napríklad niektoré stoličné archívy týchto
stolíc, ktorých súčasťou boli aj spisy o stoličnej šľachte (Nobilitaria), boli v minulosti
značne poškodené, či dokonca úplne zničené (Hontianska stolica). Problémom je preto
nájsť sfragistické a heraldické pramene zo skoršieho obdobia, napr. gotiky, či renesancie, ktoré by nám osvetlili najmä starší horizont vývoja heraldických znamení miestnej
šľachty. Niekedy však možno pramene k výskumu šľachtických erbov nájsť aj na pomerne netradičných miestach. Jedným z nich sú napríklad mestské archívy. Mestskí notári
a neskôr archivári totiž takmer vždy zodpovedne archivovali úradnú korešpondenciu
miest, ktorá sa nám tak dodnes zachovala v pomerne neporušených celkov. Slobodné
kráľovské a banské mestá v minulosti živo komunikovali v spoločensko-politických,
súdno-právnych, vojenských, či hospodárskych záležitostiach. V ich korešpondenciách,
zachovaných často už od 15. resp. 16. storočia, dnes nachádzame nielen listy od najvyšších hodnostárov a úradníkov kráľovstva, ale aj početnej šľachty a meštianstva z ich
okolitých regiónov. Tieto listy a pečate na nich zachované, sú dnes vynikajúcim prameňom šľachtickej heraldiky. Pre vyššie spomínané regióny južného Slovenska, osobitne
napríklad pre heraldický výskum šľachty regiónu Tekova a Hontu sú veľmi významné dodnes dobre zachované korešpondencie v archívoch stredoslovenských banských
miest, predovšetkým Kremnice a Banskej Štiavnice.
V tejto štúdii by sme chceli na túto pozoruhodnú a málo vedecky využívanú pramennú bázu poukázať a priblížiť ju na príklade 4 hontianskych rodov. K nim publikujeme
zaujímavé pečate z renesančného obdobia, ktoré sú cenným dokladom na vývoj ich heraldického znamenia.

ERB ŠĽACHTICOV Z HORNÝCH DEVIČIAN
Takmer jeden a pol storočia osmanského pustošenia v oblasti Tekova, Hontu, Malohontu, Novohradu, či Gemera malo samozrejme za následok, že sa zničili aj mnohé
dobové písomnosti. Pre genealógov sa vtedy napríklad stratili cenné pramene o šľachte,
ktorá v týchto regiónoch v minulosti pôsobila, či z nich pochádzala. Ešte aj dnes je preto
možné nájsť rody, ktoré nie sú vôbec rozpracované staršou genealogickou literatúrou
a zostali po nich len skutočne kusé správy.

5
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Jedným z takýchto rodov boli aj Prandorfferovci (Prandorffyovci), šľachtici z Horných Devičian v Hontianskej stolici.6 O pôvode tohto rodu nemáme informácie, avšak
ním užívané nemecké priezvisko v kombinácii s šľachtickým predikátom v najstarších
doložených zmienkach zo 16. storočia – Prandorffer de Bako Bánya (1546) Prandorffer
de Prandorff alias Felsö Teóth Baka (1584), poukazuje na jeho možný vzťah k silnej
nemeckej komunite v susednom banskom meste Pukanci.7V polovici 16. storočia z tohto
rodu vyšla jedna skutočne vplyvná osobnosť, ktorá sa stala nepochybne najvýznamnejším členom Prandorfferovcov. Išlo o Tomáša Prandorffera staršieho († po 1570), ktorý
vynikol v kráľovských službách a je potrebné si ho bližšie priblížiť. Tomáš v mladosti
vstúpil do služieb prešporského župana a kráľovského kapitána Mikuláša Salma. Ako
jeho služobník a familiár sa stal členom dvora tohto magnáta, pričom župan mu zveril post provizora prešporského hradu a úradníka správy majetkov panstva na Žitnom
ostrove (doložený 1546).8 Tomáš sa v úrade osvedčil, pretože v nasledujúcich rokoch
ho Salm, resp. neskôr samotný panovník vymenoval do funkcií hospodárskych správcov – provizorov a prefektov čoraz významnejších hradných panstiev. Tomáš sa stal
kariérnym hospodárskym správcom, v týchto funkciách pôsobil v Leviciach (doložený 1549-1551), Komárne (1552) a Trenčíne (1555-1556).9 Za verné služby ho nakoniec panovník vymenoval na pre kráľovské príjmy dôležitý post hlavného kráľovského
tridsiatnika v uhorskom hlavnom meste Prešporku (1557-1559›).10 Manželkou Tomáša
Prandorffera bola Katarína Szentpéteryová, ktorú si zobral v roku 1555 počas svojho
pobytu na trenčianskom hrade.11 Katarína ho prežila a po jeho smrti sa vydala za zemana
Tomáša Borovského. Z jeho detí je známy syn Tomáš Prandorffer mladší, ktorý vstúpil
do cisárskej armády a slúžil v pevnosti Győr, ako aj dcéra Magdaléna Prandorfferová,
manželka zemana Jána Chlievanského z Bátoviec (Chlewenszky de Báth).12 Genealogické prepojenie týchto najstarších členov rodu s rodom Prandorffyovcov doloženom
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v 18. storočí v Hontianskej stolici nie je zatiaľ možné preukázať, najmä z dôvodu neexistencie cirkevným matrík.13
Z pohľadu heraldiky je tento rod tiež zaujímavý. Erb Prandorfferovcov z Horných
Devičian totiž nebol doposiaľ vôbec publikovaný. Nájdené erbové pečate vyššie spomínaného kráľovského úradníka Tomáša Prandorffera nám tento erb prvýkrát približujú.
Našli sme zatiaľ jeho dve pečate otlačené v rokoch 1546 a 1555 (obr. č. 1).14 Podľa nich
erb šľachticov z Horných Devičian tvorí štít, v ktorého poli je zobrazený ležiaci doprava
obrátený jeleň. Nad štítom je kolčia prilba s točenicou (?). Klenot tvoria tri pštrosie perá.
Zafarbenie je zatiaľ neznáme. Zaujímavé bude porovnanie tohto erbu z obdobia skorej
renesancie s erbom užívaným členmi rodu spomínaných v 18. storočí pod menom Prandorffy, ktorý však bude treba ešte len objaviť.

ERB ŠĽACHTICOV Z LITAŠE
Heraldický pozoruhodný je problém identifikácie erbu hontianskeho šľachtického
rodu Litassyovcov z Litaše. Poukázala na neho už staršia literatúra, avšak nález ďalších
starších pečatí príslušníkov tohto rodu priniesol nové svetlo k jeho objasneniu.
Šľachtici z Litaše, osady pri hontianskej obci Dalmád (dnes Domanice, okr. Levice)
patrili k starým hontianskym rodom. Pravdepodobne ešte v stredoveku prešli aj do susednej Tekovskej stolice, kde získali majetok Držlany (dobovo Derezslény, dnes miestna
časť obce Ondrejovce, okres Levice), ktorú si začali písať v predikáte. Prvé zmienky
o nich pochádzajú už zo 14. storočia, genealogická tabuľka ich sleduje od roku 1500 až
do začiatku 20. storočia.15 Práve erby Litassyovcov však túto publikovanú rodovú genealógiu spochybnili. Objavili sa totiž dva úplne odlišné erby v užívaní členov rodu. To
naznačovalo, že tu ide o dva od seba nezávislé rody s rovnakým menom, ktoré mohli byť
genealógmi len umelo prepojené.16 Zo staršieho obdobia bola známa najmä pečať Štefana Litassyho z roku 1612, ktorá sa zachovala v korešpondencii palatína J. Thurzu.17Erb
na nej zobrazený tvoril podľa interpretácie starších autorov štít, v ktorom zo spodného
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okraju vyrastala ruža na stonke s dvoma lístkami. Klenotom bol od pása vyrastajúci,
doprava obrátený lev držiaci v pravej prednej labe meč (obr. č. 2). V mladšom období,
pravdepodobne od konca 17. storočia, však Litassyovci užívali úplne iný erb s pomerne
tradičnou uhorskou vojenskou symbolikou. V poli štítu bol na pažiti stojaci vojak držiaci
zástavu, v klenote doprava obrátené obrnené rameno držiace meč (obr. č. 3).18 Podľa
našich zistení je erb s týmto obsahom zatiaľ doložený v najstaršom horizonte na pečati
Juraja Litassyho z roku 1698.19
Viaceré nálezy starších pečatí Litassyovcov nám dovoľujú bližšie analyzovať vývoj erbu tohto rodu. Na úvod treba konštatovať, že starší autori nepresne určili štítové
znamenie z Štefanovej pečate z roku 1612. Podrobné štúdium originálu tohto prameňa,
ako aj ďalších pečatí Štefana Litassyho z rokov 1608, 1611, 1620 a 1622 jednoznačne
preukázali, že erbovou figúrou v poli štítu nebola ruža, ale trojruža na stonke, pričom
táto vyrastala z trojvršia (obr. č. 4).20Presne tento erb je doložený aj na mladšej pečati
Štefanovho príbuzného Pavla Litassyho z roku 1654 (obr. č. 5).21 Zachované iniciály
v pečatnom poli (P. L. D. D. – Paulus Litassy de Dereszlény), vyvracajú akúkoľvek pochybnosť, či ide o príslušníkov rodu Litassyovcov z Držlian. Celkom oprávnene sa teda
nastoľuje otázka, prečo sa potom o pár desaťročí tento rod vzdal tohto erbu a prijal erb
s úplne iným znamením?
V tejto súvislosti je dôležitá zmienka, podľa ktorej v roku 1600 členovia rodu Štefan
a Pavol Litassyovci navštívili v Bytči Juraja Thurzu a obdarovali ho erbovou listinou
pre rod Szepessy a Fodor z roku 1456.22 Originál tohto armálesu sa dodnes zachoval
a všeobecne sa predpokladá, že patril príbuzným predkov Thurzovcov z Betlanoviec,
pretože rody Szepessy a Fodor pochádzali tiež z Betlanoviec.23 Azda aj preto ho Litassyovci darovali spomínanému magnátovi. Na tejto stredovekej erbovej listine je zaujímavé, že udeľuje erb, v ktorom nachádzame ako leva, tak aj ružu, teda figúry, ktoré sa
nachádzajú nielen v erbe Thurzovcov, ale paradoxne aj v erbe samotných Litassyovcov
zo 17. storočia. Táto zhoda by dokonca mohla naznačovať ich spoločný pokrvný rodový
pôvod. Aby sme tento predpoklad potvrdili, museli sme nájsť doklady na erb šľachticov z Litaše z ešte staršieho obdobia. V korešpondencii mesta Banskej Štiavnice sme
boli úspešní. Nachádzajú sa tam viaceré listy od príslušníkov tohto rodu, z ktorých na
dvoch sme našli aj erbové pečate. Ide o pečať tekovského slúžneho Vavrinca Litassyho
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z roku 1574 a pečať Štefana Litassyho z roku 1549.24 Obsah ich heraldických znamení
bol prekvapením. Obaja užívali erb, v ktorom bolo v poli štítu doprava obrátené ľudské
rameno držiace meč. Jeho čepeľ bola sprevádzaná nebeskými telesami – hviezdičkou
a odvráteným polmesiacom (obr. 6). Rod teda v staršom období užíval podobnú vojenskú symboliku ako tomu bolo neskôr u najmladších členov rodu. Zdá sa, že sa len vrátil
k svojmu pôvodnému znameniu a nešlo tak o dva rôzne rody, ale stále o ten istý rod. Čo
teda znamenala epizóda s erbom so znamením trojruže? Máme preto predbežne takého
vysvetlenie. Niekedy krátko pred rokom 1600 sa Litassyovci dostali za nám neznámych
okolností do držby armálesu dávno vymretých rodov Szepessy a Fodor. Keďže vedeli,
že ide o armáles zviazaný s predkami Thurzovcov, rozhodli sa toto privilégium darovať
svojmu patrónovi, o ktorého sa uchádzali o službu na jeho dvore. Ako je doložené, Štefan Litassy neskôr pôsobil v službách Thurzovcov dlhé roky. Nevieme ako Juraj Thurzo
prijal spomínaný dar, avšak sa zdá, že neskôr Štefanovi Litassymu za verné služby dovolil užívať heraldickú symboliku z tohto erbového privilégia dávno vymretého rodu. Je
pravdepodobné, že Štefan o to sám požiadal. Dokonca svoj nový erb upravil tak, že sa
podobal na erb samotných Thurzovcov – a to pridaním vyššie spomínanej trojruže.
Erb s trojružou a levom teda vyjadroval vzťah Litassyovcov k ich patrónom Thurzovcom. Keď však magnátsky rod Thurzovcov vymrel, postupne sa uvoľnil tento vzťah.
Príslušníci rodu Litassy, ktorí už Thurzovcov osobne nezažili sa celkom prirodzene vrátili k pôvodnému vojenskému heraldickému znameniu rodu. To prešlo do klenotu ich
obnoveného erbu a do poľa štítu sa dostal vojak so zástavou, ktorý istotne odkazuje na
novú udalosť v dejinách rodu z druhej polovice 17. storočia.
Nálezy pečatí nám poskytujú nové informácie aj ku genealógii rodu. Je zrejmé, že
genealogická tabuľka Litassyovcov publikovaná I. Nagyom je pre obdobie 16. a 17. storočia nepresná, alebo minimálne neúplná. Pavol Litassy majiteľ pečate z roku 1654 totiž
nemôže byť totožný s Pavlom Litassym zaznamenaným v tabuľke, pretože ten bol už
v roku 1584 dospelý a zastával post slúžneho Hontianskej stolice. Mladší Pavol mohol
byť skôr synom, alebo synovcov tohto slúžneho. O tomto členovi rodu ďalej vieme, že
sa v roku 1632 spomína ako človek palatína (homo palatinalis).25
Podarilo sa nám získať aj nové zaujímavé informácie o vyššie spomínanom Štefanovi
Litassym, ktorý bol v službách Thurzovcov. Vieme o ňom, že sa v časoch protihabsburského vystúpenia uhorských protestantských stavov veľmi aktívne angažoval v službách
sedmohradského kniežaťa a zvoleného uhorského kráľa Gabriela Bethlena, podobne ako
jeho vtedajší patrón Imrich Thurzo, syn zomretého palatína Juraja Thurzu. Dokonca bol
komisárom sedmohradského panovníka a jeho nový vládca ho vymenoval na dôležitý
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vojenský post prefekta a kapitána hradu Nitra (doložený v rokoch 1620-1621).26 Neskôr
sa Štefan vrátil do služieb Thurzovcov a stal sa tútorom vnukov a vnučiek nebohého palatína Juraja Thurzu, od jeho dcéry Judity Thurzovej, manželky tiež už nebohého baróna
Andreja Jakušiča z Vršatca.27 Štefan Litassy zomrel po roku 1626.

ERB ŠĽACHTICOV ZO STREDNÝCH TUROVIEC
Erby niektorých hontianskych šľachtických rodov sú už dlhšie známe zo staršej
odbornej literatúry, najmä z vyššie spomínaných lexikálnych prác uhorských autorov.
Dnešní bádatelia by však tieto erby mali vždy preveriť z autentických archívnych prameňov, pretože nezriedka sa stalo, že tieto boli publikované nesprávne, prípadne zle
interpretované a prekreslené.
Príkladom k tomuto konštatovaniu je problém podoby erbu rodu Thury zo Stredných
Turoviec (de Közép Thur), jedného z najvýznamnejších hontianskych rodov obdobia
raného novoveku.28Pôvod tohto rodu genealógovia zatiaľ vedia sledovať od prvej polovice 15. storočia.29 Keď v roku 1552 osmanské vojská obsadili blízke Šahy aj s tamojšou
pevnosťou, blízke staré rodové majetky Thuryovcov sa dostali pod ich zábor. Pre rod
nastala nová kapitola v jeho dejinách. Členovia rodu sa postavili na vojenský odpor proti
tureckým okupantom a viedli si veľmi úspešne. Mnohí príslušníci rodu sa stali významnými uhorskými vojenskými veliteľmi s bohatými bojovými aktivitami. V druhej polovici 16. storočia vynikli najmä bratia Juraj a Wolfgang Thuryovci a ich bratranec Martin
Thury. Juraj Thury († 1571) vynikol spočiatku ako provizor a kapitán pevnosti Levice
(1556-1558) a v tom období aj ako dočasný tekovský župan, následne ako kapitán Paloty
(1559-1566), Veszprému (1566) a napokon ako hlavný kapitán dôležitej pevnosti Kaniža (1567-1571). V roku 1563 ho pri korunovácii kráľa Maximiliána II. tento panovník
pasoval za rytiera Zlatej ostrohy.30Jurajov bratranec Martin († okolo 1599) tiež vynikol
na vysokých vojenských postoch. Z nich najvýznamnejšie boli kapitánske funkcie v Palote, Veszpréme, Krupine a Táte (v rokoch 1566-1589) a následne podkapitánske funkcie
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v najvýznamnejších pevnostiach Komárne, Nový Zámkoch a Ostrihome (1590-1599).31
Na vojenskú kariéru Martina nadviazal neskôr jeho syn František Thury († pred 1628),
ktorý sa stal novozámockým podkapitánom.32
Erb Thuryovcov publikoval Géza Csergheö. Poznal pečať Františka Thuryho z roku
1604 zachovanú v korešpondencii Thurzovcov.33Podľa jeho popisu mal erb nasledovnú
podobu: Tvorí ho štiepený štít. V prvom poli je rak smerujúci dolu. V druhom poli je
taktiež rak smerujúci opačným smerom hore. Klenot tvoria tri pštrosie perá (obr. č. 7).
Erb nekriticky preberá odborná literatúra dodnes.34 Tento neobvyklý erb sa však ukázal
ako omyl a produkt zlej interpretácie prameňa. Už Jozef Novák, ktorý analyzoval tiež
thurzovskú korešpondenciu a mal k dispozícii inú Františkovu pečať z roku 1606 spomínaný obsah nemohol potvrdiť. Pečať bola nezreteľná, avšak viditeľný obsah štítového
znamenia sa nedal jednoznačne stotožniť so závermi G. Csergheöa.35 Najnovšie nálezy
pečatí Thuryovcov z obdobia renesancie opatrnosť J. Nováka pri interpretácii heraldického znamenia rodu potvrdili. Našli sa totiž zreteľnejšie odtlačky pečatí nielen Františka
Thuryho (z rokov 1601, 1603, 1613, 1622), ale už aj jeho otca Martina (1586, 1588,
1590, 1593) a Františkovho bratranca Benedikta Thuryho (1645).36Z nich je jednoznačné, že v poliach štítu nie sú raky, ale úplne iné figúry. Publikujeme najzreteľnejšie pečate,
z ktorých je jednoznačne identifikovateľná podoba erbového znamenia. Na staršej pečati
Martina Thuryho z roku 1588 je zobrazený len štít erbu bez klenotu.37 Tvorí ho štiepený
štít. V prvom poli stojí obrnený vojak s prilbou držiaci vpravo vedľa seba kopiju so zástavou. V druhom poli stojí doprava obrátený jeleň, ktorý má krk spredu prestrelený šípom (obr. č. 8). Na ďalšej Martinovej pečati otlačenej v roku 1590 už nachádzame kompletný erb. Znamenia v oboch poliach štítu sú rovnaké ako na pečati z roku 1588, klenot
erbu tvoria tri pštrosie perá (obr. č. 9).38 Identický erb je aj na pečati Martinovho syna
Františka Thuryhoz roku 1622 teda z obdobia už tesne pres jeho smrťou (obr. č. 10).39
Podoba erbu Thuryovcov z prelomu 16. a 17. storočia bola veľmi zložitá na to, aby
sme ju mohli považovať za ich pôvodný erb. Keďže Thuryovci boli v tomto období vysokí vojenskí hodnostári, môžeme predpokladať, že obrnený vojak so zástavou pribudol
do erbu práve až počas 16. storočia. Je pravdepodobné, že rod za svoje vojenské zásluhy
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získal armáles s polepšeným erbom. Tento náš predpoklad nakoniec potvrdil nález dvoch
veľmi cenných a starých pečatí predka rodu z prvej polovice 16. storočia v mestskej korešpondencii Banskej Štiavnice. Zachovali sa tam dve pečate Gabriela z Turoviec, kastelána hradu Čabraď (obr. č. 11) z rokov 1532 a 1538.40 Tento Gabriel bol otcom Martina
Thuryho a teda starým otcom Františka Thuryho. Spomínané pečate boli otlačené inými
pečatidlami, obe však zobrazujú rovnaký erb. Tvorí ho v ešte neskorogotickom štíte zo
sedu doprava hore vyskakujúci jeleň (obr. č. 12). Pôvodným heraldickým znamením
rodu bol teda jeleň. Škoda, že na pečatiach nie je erb kompletný. Nevieme tak, aká figúra
bola v klenote. Či sa tam opakoval jeleň, alebo tri pštrosie perá, ktorá sú doložený na
mladšom variante erbu. Ak by sa potvrdila druhá možnosť, chceme upozorniť na fakt, že
erb šľachticov z Turoviec by bol veľmi príbuzný erbu vyššie spomínanému hontianskemu rodu z Horných Devičian. To by naznačovalo na ich pokrvnú rodovú príbuznosť, čo
dávame do pozornosti genealógom. Ďalší príklad interdisciplinárneho využitia erbových
pečatí a prepojenia sfragistiky, heraldiky a genealógie.

KAMMACHER Z BANSKEJ ŠTIAVNICE
Hontiansku šľachtu renesančného obdobia však nereprezentovali len starobylé vidiecke rody, ale aj rody pôsobiace vo vyspelom mestskom prostredí Banskej Štiavnice
a okolitých mestách ako Banskej Belej, Krupine, či Pukanci. Nielen tamojší patricijovia, bohatí ťažiari-Waldbürgeri a členovia mestskej honorácie, ale aj úradníci tamojšej kráľovskej (cisárskej) banskej správy pochádzali zo šľachtických rodov, prípadne
z nobilitovaných meštianskych rodov. Heraldický výskum týchto mestských elít v Banskej Štiavnici zatiaľ neprebehol a tak erby väčšiny tamojších rodov neboli publikované.
O vyspelosti tamojšej renesančnej heraldickej kultúry však svedčia aj niektoré nálezy
z ostatného obdobia.41
Práve v období renesancie sa v prostredí hontianskych miest a osobitne Banskej
Štiavnice môžeme stretnúť so zaujímavým heraldickým fenoménom – výskytom dedičných meštianskych erbov, ktorý bol inak v uhorskom prostredí pomerne zriedkavom
javom. V Uhorsku totiž panovníci nevydávali erbové listiny pre mešťanov, ale vždy len
pre osoby šľachtické, prípadne privilégiom práve nobilitované. Lenže väčšina elít pôsobiacich v banských mestách počas 16. a 17. storočia mala ríšsky pôvod a svoje heraldic-
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ké znamenia si obvykle doniesla so sebou do Uhorska už so svojej pôvodnej domoviny.
V Uhorsku síce mnohé miestne rody získali aj uhorskú nobilitu a šľachtický erb, avšak
práve sfragistické pamiatky dokladajú, že príslušníci týchto rodov užívali už aj predtým,
ešte ako mešťania, vlastné dedičné erby. Predpokladáme, že tieto erby získali erbovými
listinami. V ríšskych krajinách totiž od konca 15. storočia pre nešľachtické a meštianske
rody vydávala tieto privilégia nielen ríšska cisárska kancelária, ale aj kancelárie ďalších
ríšskych panovníkov, ako boli napr. českí králi, či habsburskí arcivojvodovia z postu
tirolských grófov. Od 15., ale najmä 16. storočia v pomerne veľkých počtoch produkovali erbové listiny najmä pre nešľachticov a mešťanov kancelárie ríšskych palatínov
(comes palatinalis, Hofpfalzgraf), teda osôb, ktoré získali takéto privilégium priamo do
cisára.42Identifikovať spomínané dedičné meštianske erby udelené erbovými listinami
a odlíšiť ich od erbov šľachtických je niekedy bez bližších genealogických informácii veľmi problematické. Osobitne to platí pre Uhorsko, kde títo erboví mešťania žili
a pôsobili ako cudzinci, často len v jednej či dvoch generáciách. Príkladom užívania
spomínaného dedičného meštianskeho erbu môže byť napríklad mestský vzdelanec Matúš am Waldt, ktorý koncom 16. storočia zastával post mestského notára v hontianskom
Pukanci. Na jeho pečati otlačenej v roku 1591 je zobrazený heraldicky pozoruhodný
erb.43 Tvorí ho delený štít. V hornom poli doprava skáče jeleň. Dolné poli je farebne
delené kolom, na ktorom je položená radlica otočená smerom dolu. Nad štítom je kolčia
prilba s točenicou. Klenot tvoria dve farebne delené otvorené orlie krídla, medzi ktorými
je radlica zo štítu (obr. č. 13).
Mnohé ríšske, pôvodom meštianske rody prichádzali do uhorských banských miest
už s nadobudnutou ríšskou nobilitou. V Uhorsku potom užívali svoje pôvodné ríšske
šľachtické erby. Niektoré rody, ktoré sa rozhodli trvalejšie usadiť v Uhorskom kráľovstve sa následne uchádzali aj o uhorskú nobilitu. Keďže išlo neraz o bohatých ťažiarov,
či významných úradníkov banských komôr a mincovne, ich žiadostiam bolo obvykle
vyhovené a tieto rody sa tak zaradili medzi uhorskú šľachtu.
Identifikovať a presne opísať pôvodné ríšske erby elít našich banských miest a následne ich porovnať s erbmi, ktoré tieto rody získali po uhorskej nobilitácii môže byť do
budúcnosti nepochybne zaujímavou témou slovenského heraldického výskumu. V tejto
štúdii poukážeme len na jeden príklad – premenu erbu rodu Kampmacher.
Kampmacherovci, v dobových prameňoch označovaní aj variantom mena Kammacher, patrili v 16. a 17. storočí k štiavnickým mestským elitám. Zo staršej literatúry
je známe, že od cisára a uhorského kráľa Rudolfa II. získali uhorský šľachtický stav.
Privilégium vydal spomínaný panovník v Prahe dňa 22. mája 1588 pre bratov Jakuba
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a Sebastiána Kampmacherovcov, ktorým takto potvrdil už staršie šľachtictvo a udelil im
polepšený erb.44 Je pravdepodobné, že Kampmacherovci pôvodne získali ríšske šľachtictvo a teraz po usadení sa v Uhorsku si tento svoj spoločenský stav chceli potvrdiť aj
v novej vlasti. Nešlo však len o formalitu, uhorskú nobilitu si aj skutočne zaslúžili. Veď
hlavný adresát nobilitácie Jakub Kampmacher sa vyznamenal v bojoch s Turkami, ktorých sa aktívne viackrát zúčastnil ako kapitán jazdectva kremnickej a štiavnickej banskej
komory, o čom je záznam aj v spomínanej nobilitačnej listine.45Z neskorších generácií
členov rodu stojí nepochybne za zmienku Ján Jakub Kampmacher, ktorý je v rokoch
1622-1634 doložený na poste mestského notára v Banskej Bystrici.46
V roku 1588 udelený uhorský šľachtický erb Kampmacherovcov bol pomerne zložitý. Tvoril ho štvrtený štít. V prvom a štvrtom modrom poli na zelenom trojvrší stojí
doľava obrátený biely vták žeriav držiaci v ľavej nohe meč, pričom má hlava obrátenú
dozadu. V druhom a treťom červenom poli je zlatý hrebeň v tvare trojuholníka so zúbkami po všetkých troch stranách. Klenot tvorí medzi dvoma farebne delenými sloními
chobotmi žeriav zo štítu. Pravý chobot je modro-zlato delený, ľavý zase červeno-strieborne. Prikrývadlá sú na pravej strane modro-zlaté a na ľavej strane červeno-strieborné
(obr. č. 14).
Vyššie popísaný uhorský šľachtický erb rodu sme našli na viacerých pečatiach jeho
potomkov, žijúcich v prvej polovici 17. storočia v stredoslovenských banských mestách.
Publikujeme napríklad pečať mestského notára Jána Jakuba Kampmachera z Banskej
Bystrice, ktorú otlačil v roku 1626 (obr. č. 15).47
Zatiaľ úplne neznámy bol pôvodný erb Kampmacherovcov, ktorý užívali pred svojou uhorskou nobilitáciu. Sfragistické pamiatky z mestských archívov našich banských
miest však odhalili aj jeho podobu. V tieni Jakuba Kampmachera, hlavného adresáta armálesu z roku 1588, stál jeho brat Sebastián. Avšak práve od neho sa zachoval list z roku
1582 adresovaný mestu Kremnici s cennou pečaťou, ktorá dokladá pôvodné heraldické
znamenie rodu.48 Pôvodný erb rodu tvoril štít, v ktorého poli na knihe stojí doprava obrátený žeriav s hlavou obrátenou dozadu. V pravej nohe drží kameň. V ľavej časti poľa
štítu, za žeriavom, je malý jednostranný hrebeň (obr. č. 16). V hornej časti pečatného
poľa nad štítom erbu sú iniciály S. K., ktoré jednoznačne dokladajú, že pečať patrila
Sebastiánovi Kampmacherovi.
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Poznajúc oba erby môžeme analyzovať symboliku a vývoj erbov Kampmacherovov.
Je pravdepodobné, že pôvodným heraldickým znamením Kampmacherovcovešte ako
mešťanov bol len hrebeň. Išlo o hovoriace znamenie (der Kamm, nem. hrebeň), ktoré
navyše dokladalo pôvodné zamestnanie predkov rodu (Kammacher – hrebenár), ktoré sa
dostalo do ich priezviska. Je pozoruhodné, ako rod tento svoj pôvodný symbol nielenže
preniesol do svojho šľachtického znamenia, ale pri uhorskej nobilitácii ho vyzdvihol na
veľmi čestné miesto, zmenou na vtedy moderný hrebeň v tvare trojuholníka. Hlavným
znamením rodu po nobilitácii sa však stal žeriav. Táto figúra bola veľmi obľúbená najmä
v renesančnej heraldike. Treba si tiež všimnúť, že v oboch šľachtických erboch rodu
žeriav hľadí netradične dozadu. Určite to malo akýsi význam súvisiaci s dejinami rodu,
ktorý ale dnes nevieme presne objasniť. Za pozornosť stojí aj ďalšia figúra – kniha.
Naznačuje, že v čase prvej nobilitácie rodu boli Kampmacherovci vzdelancami. Keďže
vieme, že Sebastián Kampmacher bol kazateľom v Banskej Štiavnici, nevylučujeme, že
kniha mohla symbolizovať priamo bibliu.49 Neskorší uhorský šľachtický stav však rod
získal predovšetkým za vojenské zásluhy, preto táto figúra v erbe nepretrvala a bola nahradená vojenskou symbolikou. Do erbového znamenia Kampmacherovcov tak po roku
1582 pribudol meč, ktorý drží žeriav namiesto tradičného kameňa.
Kampmacherovci boli len jedným z rodov spoločensky významných elít Banskej
Štiavnice. Ako už vyššie spomíname, erby týchto rodov ešte len čakajú na podrobnejší
a systematický heraldický výskum. V tejto štúdii sme chceli poukázať na fakt, že práve
sfragistické pamiatky sa môžu stať jeho najvýznamnejším prameňom. Nazdávame sa,
že detailnejšie poznanie presnej podoby erbov doposiaľ neznámych rodov, ako aj podrobného vývoja erbov už známych rodov nie je samoúčelné a využiteľné len pre výskum
týchto rodov. Mnohokrát poznanie obsahu a správne interpretovanie symboliky heraldických znamení nám môže pomôcť aj pri širšom heraldickom, či historickom výskume.
Naposledy na to zo slovenských heraldikov poukázal Leon Sokolovský.50 Pri výskume znakov uhorských stolíc sa totiž ukázalo, že symbolika ich heraldických znamení
v mnohých prípadoch pramení v rodovej, šľachtickej heraldike. Keďže však doposiaľ
podoby erbov mnohých významných šľachtických erbov stále nepoznáme, nedokážeme ich identifikovať ani v symbolike stoličných znakov (napr. pri znaku Mošonskej
a Hontianskej stolice). Záverom by sme chceli vyjadriť nádej, že sa hontianska šľachta,
vzhľadom na svoju starobylosť, spoločenský význam a pozoruhodnú sociálnu a etnickú rôznorodosť, už čoskoro dostane do výskumnej pozornosti slovenských heraldikov
a historikov.
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FINDING OF RENESSAINCE COATS
OF ARMS SEALS FROM HONT REGION

SUMMARY
Modern heraldic research isn‘t better off without publishing of archival sources,
especially publishing of coats of arms seals. Particularly research of evolution of coats of
arms hungarian nobility shouldn‘t be depend only on informations from older hungarian
scientific literature, because usualy this literature showns only the youngest version of
noble coats of arms. Therefore up to this day we don‘t know older form of heraldry
signs from Ghotic or Renaissance period of many noble families. Author in this study
describes finding of seals belonging to noble members from region Hont from renassance
period (16. and 17.century). These are families Prandorffer from Horné Devičie
and Pukanec, Litassy from Litaš, Thury from Stredné Turovce and also Kammacher
from Banská Štiavnica. Original unknown coats of arms are conserved on seals of these
families, many of them haven‘t been published yet. Discovered forms of coats of arms
are important fount source for study on development of appearance heraldry signs of
Hungarian nobility and aristocracy.

OBRAZOVÁ PRÍLOHA51

Obr. 01: Tomáš Prandorffer st.,
erb. pečať (1555)
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Obr. 02: Starší erb Litassyovcov podľa G. Csergheöa

Obr. 03: Mladší erb Litassyovcov podľa G. Csergheöa

Všetky fotografie v obrazovej prílohe vyhotovil autor štúdie Frederik Federmayer.

Obr. 04: Štefan Litassy, erb.
pečať (1620)

Obr. 07: Erb Thuryovcov podľa G. Csergheöa

Obr. 10: František Thury, erb.
pečať (1622)

Obr. 05: Pavol Litassy, erb.
pečať (1654)

Obr. 06: Štefan Litassy, erb.
pečať (1549)

Obr. 08: Martin Thury, erb.
pečať (1588)

Obr. 09: Martin Thury, erb.
pečať (1590)

Obr. 11: Gabriel Thury, podpis
(1538)

Obr. 12: Gabriel Thury, erb.
pečať (1532)

Obr. 13: Matúš am Waldt, erb. pečať (1591)
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Obr. 15: Ján Jakub Kampmacher, erb. pečať (1626)

Obr. 14: Rod Kampmacher, uhor. erb (1588)
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Obr. 16: Sebastián Kampmacher, erb. pečať (1582)
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PREHĽAD LITERATÚRY K DEJINÁM A PAMIATKAM
ZÁPADNÉHO SLOVENSKA
František Gahér

Územie dnešného Slovenska zvykneme tradične členiť na západné, stredné
a východné. Pre účely nasledujúcej štúdie možno tieto tri sub-regióny vymedziť
historickými stolicami, ktoré sa len približne kryjú s dnešným územnosprávnym
členením. Ako „západné Slovensko“ možno vnímať územie niekdajšej Bratislavskej, Nitrianskej, Trenčianskej, Komárňanskej a južnej polovice Tekovskej
stolice (približne južne od Hronského Beňadiku a Topoľčian).
NAJSTARŠIA LITERATÚRA
K najstarším opisom krajiny a pamiatok v regióne patria práce Mateja Bela,
najmä jeho rozsiahle Notície1, ktoré sa zaoberali vlastivedným výskumom Uhorských stolíc Preddunajska ležiacich prevažne na území dnešného západného
a stredného Slovenska. V prvom dieli vydanom v roku 1735 pri opise Bratislavskej stolice sú spomínané a prepísané viaceré nápisy. Ďalej nesmieme zabudnúť
ani na Alojza Medňanského a jeho Malebnú cestu dolu Váhom z roku 1826.2
Zaujímavé sú tu postrehy autora o kultúrnohistorických pamiatkach nielen Považia ale aj celého severného i juhozápadného Slovenska. Arnold Ipoly-Stummer,
neskorší banskobystrický biskup, ako konzervátor a člen Cisárskej a kráľovskej
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centrálnej komisie pre výskum a zachovanie stavebných pamiatok vydal v roku
1856 dielo o stavebných pamiatkach Žitného ostrova, kde pri opisovaní stavieb
uvádza aj viacero nápisov.3 Z roku 1882 pochádza známa práca Pála Jedlicsku
o malokarpatských pamiatkach4, kde písal o dejinách malokarpatského regiónu
s množstvom informácií o tunajších pamiatkach. Napríklad popri kostoloch opisuje aj bohoslužobné predmety (kalichy, monštrancie).
Pri príležitosti milénia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny (1896) boli
vydané monografie o minulosti a súčasnosti uhorských stolíc Magyaország vármegyei és városai. Západoslovenského regiónu sa týkajú hlavne zväzky o Bratislavskej, Nitrianskej, Komárňanskej, Ostrihomskej a Tekovskej stolice.5
Za prvej Československej republiky výskum regiónu napredoval najmä vďaka prácam Václava Chaloupeckého – Staré Slovensko6 a Vladimíra Šmilauera
Vodopis starého Slovenska. 7 Na pôde Univerzity Komenského bola vytvorená
Učená spoločnosť Šafaríkova, kde v rámci jej časopisu s názvom Bratislava publikovali predovšetkým vtedajší českí učitelia UK. V druhej polovici 20. storočia
regionálny výskum na západnom Slovensku gestorovala Západoslovenská pobočka SHS pri SAV, ktorá od r. 1965 vydávala ročenku regionálneho charakteru
pod názvom Slavín. Obsahovala štúdie, materiály a príspevky z oblasti regionálnej historiografie. Jej najdôležitejšou úlohou bolo podnietiť čo najširší záujem
o výskum dejín západného Slovenska.
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ZBORNÍKY A ČASOPISY
Pod záštitou miest a obcí, múzeí, archívov, galérií, pamiatkových úradov,
cheologických ústavov, vysokoškolských katedier sa konajú rôzne konferencie
a semináre z ktorých často vychádzajú aj výstupy vo forme zborníkov. Ich téma
je však rôznorodá. Okrem histórie je tu mnoho článkov spadajúcich skôr do kategórie prírodovedeckých, etnologických...
V rokoch 1973-1981 vychádzal vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja pod názvom Západné Slovensko, ktorý napriek mnohým tendenčným
článkom obsahuje viaceré kvalitné historické štúdie. Ďalším významným zborníkom je Zborník záhorského múzea v Skalici vydávaný v rokoch 1971-1973
s pokračovaním od roku 2009. V rokoch 1962-1989 bol vydávaný Vlastivedný
spravodaj Tekovského múzea v Leviciach, ktorého nástupcom je Zborník Tekovského múzea v Leviciach – Acta Musei Tekovensis Levice. Prezentuje poznatky
z vedných odborov, súvisiacich s poslaním, zameraním a činnosťou Tekovského
múzea (prírodné vedy, národopis, história).
Medzi najhodnotnejšie patrí zborník Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja vydávaný Krajským pamiatkovým úradom v Trnave na základe každoročného odborného pamiatkového seminára. Na jeho stránkach sa objavujú tradične správy
z archeologických, pamiatkových výskumov v širšom okolí Trnavy. Zmienený
zborník vychádza od roku 1998.
Najmä v posledných rokoch vychádzajú menšie viactematické regionálne časopisy, kde okrem histórie má svoje miesto aj etnografia, príroda, kultúra. Od
roku 1992 vydáva Záhorské múzeum v Skalici s dvojmesačnou periodicitou
vlastivedný časopis Záhorie - venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria. Medzi regionálne historické zborníky patrí Vlastivedný zborník Považia,
ktorý sústreďuje články z výsledkov výskumov v regióne severozápadného Slovenska. Na jeho stránkach sa dočítame predovšetkým o nových archeologických
nálezoch, pamiatkových objektoch, historických udalostiach ale aj o prírode
v tomto kraji.
Regionálne časopisy, kde môžu uverejňovať články aj predstavitelia z radov
laickej verejnosti. Medzi viacerými treba spomenúť aj časopis Historika – Malokarpatský historický občasník, ktorého prvý diel vyšiel na jeseň v roku 2012.
Časopis je teritoriálne zameraný na malokarpatskú oblasť od Bratislavy po Smolenice a sústreďuje príspevky s archeologickým, historickým, umenovedným či
kultúrno-spoločenským zameraním z tohto regiónu. Takisto časopis Pezinčan
ako mesačník informujúci o dianí v Pezinku a najbližšom okolí často uvádza
správy z archeologických výskumov a rôzne čriepky z histórie tohto mesta.
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KATALÓGY MUZEÁLNYCH A GALERIJNÝCH ZBIEROK
Pomôckou pri epigrafickom výskume sú tiež katalógy zbierkových predmetov rôznych kultúrnych inštitúcií. Sú medzi nimi predovšetkým: Múzeum mesta
Bratislavy, Západoslovenské múzeum v Trnave, Galéria mesta Bratislavy, Archeologické múzeum SNM. Niektorými konkrétnymi zbierkovými predmetmi
(vinohradnícke lisy8, habánsku keramiku9...) sa zaoberajú aj viaceré knihy.
ZBORNÍKY Z TEMATICKÝCH KONFERENCIÍ
Takisto mestá sa podieľajú na vydávaní zborníkov. Spomenutia hodné sú
napríklad aj tie jednorázovo vydávané z konferencií konaných v roku 2008 v Pezinku10 a v roku 2009 vo Svätom Jure11. Často sa konajú pri príležitosti rôznych
výročí spojených s konkrétnym mestom (prvej písomnej zmienky, pri výročí
úmrtia známej osobnosti alebo vojenských udalostí). Sú súborom štúdií predovšetkým z histórie, ale aj z literárnych dejín, prírodných vied...
UNIVERZITNÉ PRÁCE
Málo využívaným aj keď vo viacerých prípadoch veľmi prínosným materiálom sú študentské záverečné práce – či už bakalárske, diplomové alebo dizertačné. Relevantné diela vznikali najmä na katedrách historických či pomocných
vied historických, dejín umenia a archeológie. Najdlhšiu tradíciu vo výučbe
a teda aj v prevedení absolventských prác zaoberajúcimi sa týmito vedami má
predovšetkým Univerzita Komenského v Bratislave ako najstaršia dodnes existujúca univerzita na Slovensku založená v 1919 – a konkrétne jej katedry na Filozofickej fakulte: Katedra archeológie, Katedra archívnictva a pomocných vied
historických, Katedra dejín výtvarného umenia, Katedra slovenských dejín a Katedra všeobecných dejín. Databázy záverečných prác na jednotlivých katedrách
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múzeum v Pezinku, 2010.
KALESNÝ, František. Habáni na Slovensku, Bratislava : Tatran, 1981.
POSPECHOVÁ, Petra (ed.). Bozen … Pezinok … : Zborník z vedeckej konferencie 5. 12. 2008,
Pezinok : Mesto Pezinok. 2008.
ŠTEFÁNÍKOVÁ, Zuzana (ed.). Zo starších dejín Svätého Jura : Kolektívna monografia z odborného seminára 4. 9. 2009. Svätý Jur : Mesto Svätý Jur. 2010.

tejto univerzity udávajú stovky takýchto diel.12 Ako príklad záverečných prác
využiteľných pri skúmaní pamiatok možno spomenúť napríklad prácu o kostolných laviciach na západnom a strednom Slovensku 13 alebo prácu o novších
nálezoch stredovekých nástenných malieb na Žitnom ostrove .14
Na stránkach zborníkov vydávaných univerzitami v regióne sa objavujú tradične aj štúdie k dejinám západného Slovenska: v prvom rade treba spomenúť zborník s najdlhšou tradíciou – Zborník Filozofickej fakulty UK Historica.
V doteraz vydaných viac ako 50 ročníkoch, sú publikované práce predovšetkým
pracovníkov historických katedier (Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín a práce kolegov z iných partnerských inštitúcií (vysokoškolské pracoviská, Historický ústav
SAV). Medzi ďalšie významné zborníky patria Studia historica Tyrnaviensia
a Studia historica Nitriensia.15 Okrem archeologických a historických štúdií
prevažne členov daných katedier tu publikujú aj zahraniční renomovaní historici. V prípade nitrianskeho zborníka ide o projekt Katedry histórie a Katedry
archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a trnavský zborník je projektom Katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.
LITERATÚRA K DEJINÁM MIEST A OBCÍ
Všeobecne k histórii miest na Slovensku bolo hlavne v poslednom období
vydaných viacero kníh.16 Najnovším súborným dielom je Lexikón stredovekých
miest na Slovensku17, ktorý spracúva dejiny 47 slovenských miest. Známe sú
však aj staršie knihy o stredovekých mestách na Slovensku napr. od autora Václava Mencla.18
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Prvé monografie konkrétnych miest vychádzali už od konca 19. storočia.
Medzi priekopníkov môžeme zaradiť Teodora (Tivadara) Ortvaya vďaka jeho
rozsiahlym Dejinám mesta Bratislavy.19 Na prelome storočí v rámci monumentálneho viaczväzkového diela o uhorských stoliciach spracoval pamiatky Bratislavskej stolice Florián (Flóris) Rómer a dejiny Crescens Dedek.20 V medzivojnovom období sa dejinám tohto mesta venovali Emil Portisch21 a archivár mesta
Bratislava Ovidius Faust22 a tiež po vojne aj ako zostavovateľka knihy - Darina
Lehotská.23 Najväčší projekt regionálnej historiografie na západnom Slovensku
predstavovali v prvej polovici 60. rokov pripravované dejiny Bratislavy. Dielo
samotné vyšlo až v roku 1978.24 Celkom nedávno – v roku 2012 vyšla prvá časť
päťdielneho rozsiahleho projektu dejín Bratislavy - Dejiny Bratislavy 1 Brezalauspurc, ktorý predstavuje v „modernej“ dobe určite najhodnotnejší počin v oblasti vydávania regionálnych dejín nielen v rámci západného Slovenska.25 V najbližšom čase má vyjsť aj druhý zväzok sprostredkujúci dejiny nášho hlavného
mesta v stredoveku.
V posledných rokoch vznikli početné kvalitné monografie ďalších miest
a obcí vydávané spravidla pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o danej lokalite. Hodnotnými časťami pri výskume nápisov sa javí najmä v rámci
posledných kapitol časť nazvaná ako „pamiatky a pamätihodnosti“ danej lokality, ale aj kapitoly všeobecne o dejinách mesta či obce. Medzi väčšie mestá, k dejinám ktorých už existujú monografie, patrí Trnava26, Nitra27, Trenčín28, Bánovce

19

20

21
22
23
24

25

26

27

28

82
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nad Bebravou29, Nové Mesto Nad Váhom30, Levice31 a Dubnica nad Váhom32.
Významne sa na nich podieľajú kluby a krúžky Slovenskej historickej spoločnosti. Medzi ne patrí napr. Klub trenčianskych historikov alebo Klub historikov
SHS v Topoľčanoch.
Doplňujúce informácie pre epigrafický výskum môžu poskytnúť aj monografie k dejinám menších miest. Pomerne dobre je spracovaný malokarpatský región.
Dejiny Modry spracovala už pred pol storočím D. Lehotská, pred pár rokmi ponúkol kolektív pod vedením J. Žudela novú obsiahlu monografiu Modry.33 Medzi
ďalšie patria monografie miest a obcí ako napr.: Svätý Jur34, Smolenice35, Senec36.
Viaceré kvalitné monografie sú publikované aj z hornonitrianskej oblasti.37
Na záver treba spomenúť činnosť Slovenskej národnej knižnice (SNK), ktorá
na stránkach svojho časopisu Knižnica uverejňovala zoznam aktuálnych publikácii za jednotlivé mesiace. SNK je aj garantom a realizátorom projektu Kis3g
- elektronizácie knižníc v SR. Na základe tohto projektu bol vytvorený centrálny
knižnično-informačný systém a spoločná databázu katalógov a fondov slovenských knižníc.38 Ďalším ambicióznym počinom SNK je projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý však nezbiera len bibliografické údaje ale už kon
krétne texty.39 Tieto postupne dopĺňané databázy sú prístupné online a výrazne
môžu uľahčiť prácu vedca, ktorý sa jednoducho z pohodlia domova dostane ku
konkrétnej informácii o hľadanej literatúre či priamo k nej samotnej.
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A SECONDARY LITERATURE OVERVIEW ON HISTORY
AND MONUMENTS OF WESTERN SLOVAKIA

SUMMARY
Tens of authors have dealt with the history and monuments of Western Slovakia
since the beginning of the 18th century up to now. The most well-known among them
were for instance: Matej Bel, Alojz Medňanský, Arnold Ipolyi, Pál Jedlicska, Florián
(Flóris) Rómer. Their research was usually focused either on a particular town or
a larger territorial unit as a historical county or the whole country. Later on, especially
in the first half of the 20th century, some other types of literary sources emerged and
were developing as for example almanacs or periodicals. Museums as well as galleries
exhibitions catalogues seem to be contributing to the monuments research, too. Students´
theses are also often a very useful, though not frequently used source. As currently the
oldest university in Slovakia, the Comenius University in Bratislava has had the longest
tradition in case of such works.
The first town monographs were written already at the end of the 19th century. Teodor
(Tivadar) Ortvay was one of the pioneers with his extensive History of the Town of
Bratislava. The same topic was approached for example by Emil Portisch, Ovidius Faust
or later on Darina Lehotská. The first out of five volumes of an extensive project dealing
with the history of Bratislava – History of Bratislava 1 Brezalauspurc was published
rather recently – in 2012. This project is undoubtedly the most valuable current activity
as far as regional histories publishing is concerned – and not only within the area of
Western Slovakia.
All information as bibliographic element to the specific literature or the text itself
may be found in online databases of Slovak National Library.
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AZYLOVÝ PRÍPAD
Z LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA
Daniela Hrnčiarová

Azylové konanie v Uhorsku v 18. storočí malo svoje špecifiká. Za normálnych okolností pri postupe odobrenom kanonickým právom v podobe ustanovení pápežských konštitúcií by do záležitostí o rozhodovaní či udeliť alebo neudeliť azyl mali vstupovať cirkevné inštitúcie, ktoré o azyl požiadali a svetská inštitúcia, ktorá žiadateľa o azyl chcela
získať pre seba, respektíve ho mala alebo chcela potrestať. V Uhorsku sa však do celého
procesu často zapájala aj uhorská kráľovská miestodržiteľská rada. Hoci v záležitosti
rozhodovania či udeliť alebo neudeliť žiadateľom ochranu cirkevným azylom nemala
žiadne právomoci, často vystupovala v úlohe sprostredkovateľa.
Nezriedka sa totiž stávalo, že strany zúčastnené v azylovom konaní nedodržiavali
zaužívaný priamočiary postup komunikácie – teda, že o azylantovi mala príslušného
cirkevného hodnostára, zvyčajne diecézneho biskupa, informovať cirkevná inštitúcia
(kostol alebo kláštor), na pôde ktorej azylant požiadal o ochranu. Hoci postup, akým
spôsobom mal byť príslušný cirkevný hodnostár o žiadateľovi o azyl informovaný nebol
katolíckou cirkvou nikde presne definovaný, osoba, ktorá mala o udelení alebo zamietnutí azylovej ochrany rozhodnúť bola pre cirkev jednoznačne daná.
Regulácii cirkevného azylu sa totiž venovala pozornosť už celé stáročia, keďže poskytnutie ochrany na posvätnom mieste cirkev považovala za jedno zo svojich najstarších privilégií. V rámci starších konciliárnych uznesení sa však cirkev zaujímala najmä
o miesta, ktoré mohli poskytnúť posvätnú ochranu. Na druhej strane musela cirkev čeliť
skutočnosti, že svetské, najmä súdne inštitúcie považujú udeľovanie azylu za bránenie
výkonu spravodlivosti, pretože drvivú väčšinu žiadateľov o azyl tvorili zločinci, ktorí po
spáchaní trestného činu hľadali útočisko na posvätnej pôde kostolov či kláštorov v snahe
predovšetkým vyhnúť sa prísnym trestom. Preto sa pod tlakom svetskej moci cirkev
musela vyrovnať aj s týmto problémom. Cirkevní predstavitelia sa rozhodli vytvoriť zoznam tzv. casus excepti, čiže zoznam trestných činov, na páchateľov ktorých sa azylová
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ochrana nemala vzťahovať. Teda okrem miest, ktoré mohli poskytovať azyl sa postupne
rozširoval a bližšie definoval aj zoznam skutkov, po spáchaní ktorých nemal mať žiadateľ o azyl nárok na ochranu.1
Aj napriek týmto meniacim sa skutočnostiam jedna vec v azylovom konaní zostávala
nemenná už od začiatkov cirkevnej organizácie v období Rímskej ríše. Jediný kto mohol
o práve o azyl rozhodnúť bol biskup. Aby sa tento fakt v spleti konciliárnych uznesení,
ktoré mali často obmedzenú územnú pôsobnosť, nestratil, bola výlučná právomoc biskupa rozhodovať o udelení alebo zamietnutí azylovej ochrany jednoznačne definovaná
aj v konštitúcii pápeža Gregora XIV. (1590 – 1591) Cum alias vydanej 25. mája 1591.2
Táto pápežská konštitúcia sa považuje za základný dokument, z ktorého vychádzali nielen nasledujúce konštitúcie upravujúce poskytovanie cirkevného azylu v 18. storočí,3 ale
aj nariadenia panovníkov či iných svetských inštitúcií.
Bolo tomu takisto v Uhorsku v 18. storočí, kde sa o priebeh azylového konania začal
intenzívnejšie zaujímať tiež sám panovník. Hoci aj v niektorých konkrétnych rozhodnutiach Karola VI. nachádzame odvolanie sa napr. na konštitúciu Gregora XIV.4, zvyčajne
sa nezachádzalo do podrobností ani sa necitovali konkrétne ustanovenia s príslušnými
paragrafmi. S pápežskými konštitúciami a s ich obsahom boli detailnejšie oboznámení najmä klerici. Väčšina rozhodnutí Karola VI., čo sa týka azylu, sa vzťahovala na
konkrétne vzniknuté situácie.5 Panovník si zrejme uvedomoval nesystémovosť takéhoto
riešenia. O všeobecne záväznom nariadení sa preto malo rozhodnúť na zasadnutí uhorského snemu v roku 1723. Miestodržiteľská rada zrejme podklady pre takéto nariadenie
pripravila, ale pre krátkosť času sa ku konkrétnemu rozhodnutiu na sneme už nedostali
a odložili rozhodnutie na budúce zasadnutie uhorského snemu.6 Za vlády Karola VI. sa
k úpravám poskytovania azylového práva uhorský snem už nedostal. Rovnako tomu

1

2

3

4
5

6
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Stručný chronologický prehľad jednotlivých konciliárnych a synodálnych uznesení ponúkajú
encyklopedické heslá vypracované k právu azylu. Pozri MISSEREY, L.R. Asile en occident.
In Dictionnaire de droit canonique. ed. R. Natz. Paris : Letouzey et Ané, 1934, t. V., col. 1089
– 1104; Le BRAS, G. Asile. In Dictoinnaire d´histoire et de géographie ecclesiastique. ed. A.
Baudrillart, Paris : Letouzey et Ané, 1930, t. IV., col. 1035 – 1047.
FERRARIS, L. Immunitas Ecclesiastica. In Prompta bibliotheca canonica iuridica moralis
theologica nec non ascetica polemica rubricistica historica. t. IV., Rím : Typogr. Polyglotta,
1787, s. 179 – 181.
Ide najmä o konštitúciu pápeža Benedikta XIII. (1724 – 1730) Ex quo divina vydanú 8. júna
1725 a konštitúciu Benedikta XIV. (1740 – 1758) Oficii nostri ratio vydanú 15. marca 1750.
Tamže, s. 181 – 186.
Prímási Leveltár Esztergom, Archivum ecclesiasticum veterum I. (AEV), no. 397/4.
Séria kráľovských nariadení Karola VI. z 20. rokov 18. storočia sa nachádza tak v arcibiskupskom archíve v Ostrihome ako aj v archíve miestodržiteľskej rady. AEV, no. 397, 784, 785
a MOL, CL, Acta religiosa, ladula G, fasc. 36.
Corpus iuris Hungarici (CIH), Magyar Törvénytár 1657 – 1740 évi, ed. Márkus Dezső. Budapest : Franklin, 1900, art. 113, s. 646.

bolo aj za vlády Márie Terézie. Panovníčka vydala prostredníctvom uhorskej kráľovskej
miestodržiteľskej rady sériu mandátov a intimátov upravujúcich azylové konanie,7 ale na
uhorskom sneme sa za jej vlády k tomuto problému tiež nevrátili.
V cirkevných i svetských archívoch s rôznou územnou pôsobnosťou sa nachádza dostatočné množstvo zdokumentovaných prípadov, keď sa o konkrétny osud azylanta zaujímal sám Karol VI. alebo jeho dcéra Mária Terézia. V takom prípade sa obaja panovníci
v snahe získať čo najviac relevantných informácií k prípadu tradične obracali na uhorskú
kráľovskú miestodržiteľskú radu, aby im potrebné informácie zabezpečila.
Zhromažďovanie poznatkov o žiadateľoch o azyl, informácie o spáchanom trestnom
čine či celom súdnom procese, podrobnosti o ich úteku na posvätné miesto a všetko
s tým súvisiace dávali základ spisovým materiálom, ku ktorým sa úradníci miestodržiteľskej rady mohli v prípade potreby kedykoľvek vrátiť. Tak sa z podnetu panovníka
mohla miestodržiteľská rada aktívne zapojiť do azylového konania najmä sprostredkovaním rozhodnutí jednotlivých zainteresovaných strán, či zhromažďovaním informácií
o prebiehajúcom azylovom konaní, ktoré potom mohla postúpiť ďalej.
V archíve miestodržiteľskej rady boli potom spisy týkajúce sa žiadateľov o azyl založené podľa niekoľkých ukazovateľov. Veľkú časť z nich možno nájsť v oddelení tzv.
Acta religionaria.8 K týmto spisom sa zachovali dva na seba chronologicky nadväzujúce
indexy, Index generalis actorum religionis a Index generalis actorum religionarum.9 Bohužiaľ veľká časť spisov, ktorá bola do indexov zaznamená, sa už v archíve miestodržiteľskej rady nenachádza. Kedy a akým spôsobom boli spisy zlikvidované nie je možné
z dochovaných záznamov spoľahlivo zistiť.
Ďalšiu početnú skupinu prípadov žiadateľov o azyl môžeme nájsť priamo v spisoch
miestodržiteľskej rady venovaných zločincom tzv. Acta captivorum et malefactorum.10
Niekoľko prípadov žiadateľov o azyl, predovšetkým vojenských zbehov, ktorí okrem dezercie spáchali aj iné trestné činy, sa ocitlo aj medzi vojenskými spismi miestodržiteľskej
rady tzv. Acta militaria.11 Ale prípad, ktorému sa chceme venovať podrobnejšie nepatrí
ani do jednej zo spomenutých skupín.
O azylantoch sa dá niečo zistiť aj zo záznamov miestodržiteľskej rady o prijatých
dokumentoch z tzv. Protocolum generale. Práve medzi nimi sa nám podarilo objaviť

7
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9
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V indexoch miestodržiteľskej rady je zaznamenaný vyše tucet mandátov a intimátov všeobecného charakteru. Index generalis benignorum mandatorum, seu actorum idealium in negotio
religionis ad excelsum consilium locumtenetiale regium interventorum, MOL, CL, fol. 43 – 48.
a Index generalis Normalium Resolutionum Regarium ad consilium Locumtentiale emantarum
ab 1724 usque 1783, tomus I., fol. 10 – 13. Veľká časť z nich je však opakované vydanie dvoch
intimátov miestodržiteľskej rady z roku 1750 a 1765, ku ktorých zneniu sa ešte vrátime.
Magyar országos levéltár (MOL), Helytartótanácsi levéltár (CL), Acta religiosa, ladula G, I, O.
MOL, CL, Acta religiosa, inv. č. 277 a 278.
MOL, CL, Acta captivorum et malefactorum, ladula A, B.
MOL, CL, Acta militaria , ladula I.
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stručné informácie o prípade istej žiadateľky o azyl z Liptovského Mikuláša menom
Mária Gressovje.12 Písomnosti k tomuto prípadu sa však nenachádzajú medzi existujúcimi spismi miestodržiteľskej rady v žiadnej z uvedených skupín a záznam o ňom
nie je ani v zachovaných indexoch. Keďže išlo predovšetkým o vzájomnú komunikáciu
medzi predstaviteľmi Liptovskej stolice, miestodržiteľskou radou a ostrihomským arcibiskupom, pri svojej nedávnej návšteve Štátneho archívu v Bytči som využila príležitosť
a prezrela som si písomnosti Liptovskej stolice, uložené v tomto archíve, aby som zistila
ďalšie podrobnosti viažuce sa k tomuto prípadu a porovnala ich so záznamami z Protocolum generale miestodržiteľskej rady.
Prvý záznam v Protocolum generale uvádza, že sa sedria Liptovskej stolice 21. júna
1755 obrátila na miestodržiteľskú radu s prosbou o pomoc v prípade odsúdenej cudzoložnice a vrahyne novorodeniatka, ktorá ušla do rezidencie Spoločnosti Ježišovej,
odkiaľ bola následne vzatá. Presné znenie žiadosti, ktorú predstavitelia stolice adresovali
miestodržiteľskej rade nepoznáme. V kongregačných záznamoch stolice sa o tom, že sa
21. júna obrátili na miestodržiteľskú radu s prosbou o pomoc, hovorí iba v súvislosti
s prepisom odpovede, ktorú zaslala miestodržiteľská rada späť.13 Meno žiadateľky o azyl
sa v Protocolum generale uvádza len na začiatku celej rubriky a v každom z ďalších
záznamov sa o nej hovorí už len vo všeobecných pojmoch ako vrahyňa a cudzoložnica
(malefactrix infanticidii et adulterii), utečenkyňa resp. žiadateľka o azyl (profuga14, asylans) alebo ešte neutrálnejšie ako spomenutá žena (praedicta femina).15
V spisoch ostrihomského arcibiskupa sa mi zatiaľ záznam, ktorý by sa viazal k tomuto prípadu nepodarilo nájsť. Ale vzhľadom na to, že z uvedeného chronologického
obdobia som mala k dispozícii len veľmi malý počet dokumentov, som presvedčená,
že sa medzi nepreštudovanými spismi v arcibiskupskom archíve v Ostrihome materiál
k tomuto prípadu určite ešte nachádza. Zatiaľ môžeme pri spôsobe, akým sa o tejto kauze dozvedeli na arcibiskupstve vychádzať zo skutočnosti, že sa vikár arcibiskupského
konzistória Karol Eszterházy vo svojom liste Liptovskej stolici odvolával na listinu
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MOL, CL, Protocolum generale 1735 – 1779, mikrofilmy, sign. 19989.
MV SR – Štátny archív v Bytči, Liptovská župa, Kongregačná zápisnica z roku 1754/55, fol.
377. Záznamy v kongregačnej zápisnici k tomuto prípadu nie sú usporiadané chronologicky ani
podľa autora písomností adresovanej stolici. Pri prepisoch listín od miestodržiteľskej rady, župana Litovskej stolice a ostrihomského arcibiskupa a jeho konzistória sa uvádzajú aj informácie
o tom, že obsah listín bol prečítaný na zhromaždení aj so stručným regestom.
Ešte v období Rímskej ríše sa pre žiadateľov o cirkevný azyl zaužíval latinský termín confugientes/refugientes ad ecclesiam, aby sa tak cirkevný azyl odlíšil od gréckych a rímskych pohanských právnych tradícii. S nástupom renesancie sa už aj v pápežských konštitúciách bežne
používal termín ius asyli alebo asylantes. Pozri podrobnejšie HRNČIAROVÁ, D. Právo azylu
na hraniciach medzi kresťanským a pohanským svetom: stav súčasného bádania. In Pohanstvo
a kresťanstvo. Bratislava : Chronos, 2004, s. 83 – 94.
MOL, CL, Protocolum generale 1735 – 1779, mikrofilmy, sign. 19989.

z 20. júna 1755, ktorou stolica ostrihomského arcibiskupa informovala o prípade istej
Márie Gressovje a žiadala ho, aby v tejto záležitosti konal.16
Je možné, že ostrihomského arcibiskupa o celej záležitosti informovali aj predstavitelia jezuitov z Liptovského Mikuláša. Tam totiž žiadateľka o azyl ušla, prenasledovaná
ozbrojenou hliadkou. Ozbrojencom sa ju však nepodarilo dostihnúť skôr, než vstúpila na
posvätnú pôdu patriacu jezuitom. Hliadka sa ale rozhodla nerešpektovať skutočnosť, že
sa väzenkyňa už nachádzala v priestoroch jezuitského rádu, konkrétne v átriu rezidencie
a násilím ju odviedla späť do väzenia.17 Lenže tento postup nebol v súlade s postupom
stanovenom v pápežských konštitúciách a ani s nariadeniami Márie Terézie. Skutočnosť,
že sa Márii podarilo dostať až do priestorov, ktoré spadali pod právomoc jezuitského
rádu jej sama o sebe ešte azyl nezaručila. Za to ju však postavili do pozície žiadateľky
o azyl a tým pádom ju už vyňali z pod právomoci svetských úradov až do momentu, kým
sa nerozhodne o tom, či má alebo nemá nárok na azyl.
V mandáte Márie Terézie z 25. augusta 1750 vydanom miestodržiteľskou radou intimátom z 31. augusta 1750 sa o týchto skutočnostiach hovorí jasne. Kým sa rozhodne
o tom, či bude žiadateľovi poskytnutý alebo zamietnutý azyl mohol sa tento nachádzať
dobre strážený vo väzení príslušného cirkevného hodnostára, ktorý mal o udelení azylu rozhodnúť. Alebo sa žiadateľ vrátil späť do rúk svetskej inštitúcie, ktorá ho do rozhodnutia či dostane azyl taktiež držala vo väzení, ale predtým sa musela cirkevnému
hodnostárovi zaručiť vydaním tzv. reverzálnej listiny18, že mu neudelí trest smrti alebo
zmrzačenia končatín. Panovníčka tiež uhorský klérus dôrazne žiadala, aby predtým, než
definitívne zodpovedal na otázku či udeliť alebo zamietnuť azyl alebo v období, kým
sa čakalo na doručenie reverzálnych listín, klerici nemali žiadateľov o azyl v žiadnom
prípade potajomky púšťať na slobodu.19
V našom prípade to znamená, že hliadka v Liptovskom Mikuláši svojím konaním
porušila tak cirkevné predpisy, ako aj nariadenie panovníčky. Potom, čo väzenkyňa unikla k jezuitom, sa mala hliadka stiahnuť. Mali sa tiež začať rokovania o vydaní Márie
Gressovje buď do opatery ostrihomského arcibiskupa alebo mal predstavený jezuitov
kontaktovať predstaviteľov mesta Liptovský Mikuláš, aby sa vydaním reverzálnej listiny
mesto zaručilo za žiadateľku o azyl. Nič z toho sa však neudialo.
Ako prvý sa o svoje právo prihlásil ostrihomský arcibiskup Mikuláš Csáky (pôsobil
v rokoch 1751 – 1757), ktorý 28. júna 1755 z Veľkého Biela odoslal Liptovskej stolici
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MV SR – Štátny archív v Bytči, Liptovská župa, Kongregačná zápisnica z roku 1754/55, fol. 374.
Tamže, fol. 368 a fol. 375.
Podrobnejšie k reverzálnym listinám HRNČIAROVÁ, D. Reverzálne listiny v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy. In Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2005, s. 181 – 187.
MV SR − Archív hlavného mesta SR Bratislavy (AMB), od miestodržiteľskej rady (MR), spisy,
škatuľa CL 170, fasc. 2-50, n. 50.
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správu, že poveril svoje arcibiskupské konzistórium, aby v súlade s kanonickými príkazmi a kráľovskými nariadeniami preverili prípad žiadateľky o azyl Márie Gressovje
a zároveň žiadal, aby do vyriešenia otázky, či má alebo nemá nárok na azyl, ju držali vo
väzení pod arcibiskupskou ochranou.20
Arcibiskupské konzistórium v osobe generálneho vikára Karola Eszterházyho a kancelára konzistória Juraja Koledu zareagovalo na príkaz svojho nadriadeného požiadavkami, ktoré 30. júna 1755 zaslalo predstaviteľom Liptovskej stolice. V prvom rade skonštatovali skutočnosť, že sa Mária Gressovje pobytom v átriu rezidencie jezuitského rádu
stala žiadateľkou o azyl a že do stanovenia definitívnej odpovede, či má alebo nemá
nárok na cirkevný azyl, sa má s ňou zaobchádzať podľa stanovených pravidiel. To očividne nerešpektovali stráže, ktoré použitím sily a hrubého násilia bez súhlasu predstaveného jezuitov žiadateľku odviedli späť do mestského väzenia. Vikár tiež spomenul
možnosť, že sa stolica mohla predstavenému jezuitov zaručiť za bezpečnosť žiadateľky
o azyl vydaním reverzálnych listín. Čo sa týka konania stráží, vikár sa domnieval, že
celá situácia vznikla nevedomosťou ozbrojencov, ako sa v podobných prípadoch správať
a požadoval, aby zástupcovia stolice týchto strážcov a všetkých ostatných ľudí určených
na tento druh služby náležite poučili. Ďalej vikár v záujme spravodlivého prešetrenia
prípadu požadoval dodať príslušné dokumenty. Išlo predovšetkým o záznamy o vyšetrovaní, ktoré sedria v tejto záležitosti vykonala. Oficiálnu písomnú žiadosť o vydanie
relevantných písomností zdôvodnil aj obavou, aby predstavitelia stolice neobvinili arcibiskupské konzistórium, že vyšetruje na vlastnú päsť. Taktiež chcel, aby mal liptovský
vicearcidiakon alebo ním poverený súdny zástupca možnosť osobne sa porozprávať so
žiadateľkou o azyl.21
Zástupcovia stolice zaslali arcibiskupskému konzistóriu záznamy z vyšetrovania magistrátu v Liptovskom Mikuláši.22 Taktiež súhlasili s požiadavkou, aby sa viacearcidiakon, ak o to požiada, mohol stretnúť so žiadateľkou o azyl. Na stretnutie, ktoré sa malo
uskutočniť mimo fary a rezidencie Spoločnosti Ježišovej, však mohla Mária Gressovje
prísť len v putách a vypočúvania sa mali zúčastniť slúžny a prísažný mesta Liptovský
Mikuláš.23
O úteku azylantky k jezuitom v Liptovskom Mikuláši, ktorým sa venovali na zasadnutí sedrie bol listom informovaný aj župan Liptovskej stolice gróf Jozef Illésházy
20
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MV SR – Štátny archív v Bytči, Liptovská župa, Kongregačná zápisnica z roku 1754/55, fol.
354.
Tamže, fol. 374 – 375.
V tejto súvislosti treba uviesť, že sa v kongregačnej zápisnici ani v súdnych záznamoch Liptovskej stolice nenachádzajú žiadne podrobnosti zo súdneho procesu Márie Gressovje. A ako
ma informoval riaditeľ pobočky Štátneho archívu v Bytči v Liptovskom Mikuláši PhDr. Peter
Vítek, zo súdnych spisov mesta Liptovský Mikuláš z 18. storočia sa zachovali len zlomky. Za
túto informáciu a jeho ochotu mu aj týmto spôsobom veľmi pekne ďakujem.
Tamže, fol. 374.

(1724 – 1766). Z Trenčianskych Teplíc 5. júla 1755 stoličným úradníkom napísal odpoveď. Najskôr vyjadril svoju nechuť nad skutočnosťou, že stráže, ktoré mali cudzoložnicu
a vrahyňu strážiť, jej umožnili útek. Nariadil vyšetrenie tohto pochybenia a požadoval
pre nich zaslúžený trest. Zároveň vyslovil spokojnosť a súhlas s tým, aby sa celá záležitosť vyriešila v spolupráci s ostrihomským arcibiskupom a miestodržiteľskou radou,
ktorej ďalšie pokyny v tejto veci očakával.24
Miestodržiteľská rada sa k prípadu stručne vyjadrila 7. júla 1755. V prvom rade vyjadrila nádej, že bol o celej kauze informovaný ostrihomský arcibiskup a jeho konzistórium. V týchto prípadoch zrejme nie všetky uhorské úrady informovali cirkevných
predstaviteľov včas. Miestodržiteľská rada zároveň predstaviteľov Liptovskej stolice
nabádala, aby žiadateľku o azyl nielen umiestnili do väzenia, kým sa o nej nerozhodne,
ale ju aj veľmi prísne strážili, aby nedostala ďalšiu príležitosť uniknúť.25
O príkaze miestodržiteľskej rady zo 7. júla 1755, aby žiadateľku o azyl Liptovská
stolica dobre strážila nachádzame záznam aj v Protocolum generale. V ten istý deň
o tomto príkaze pre Liptovskú stolicu informovala miestodržiteľská rada aj ostrihomského arcibiskupa. Posledným údajom z toho istého dňa v tejto záležitosti je stručný záznam
o zaslaní bližšie nešpecifikovanej správy pravdepodobne jednému z radcov uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady menom Jozef Timon.26 Jeho meno sa v Protocolum generale uvádza ešte v súvislosti s iným prípadom poskytnutia azylu na území Nitrianskej
stolice, ale aj tento záznam je veľmi stručný a uvádza len skutočnosť, že radcovi menom
Jozef Timon bola zaslaná správa.27 Žiadne podrobnosti o dôvode zaslania správy alebo
o činnosti, za ktorú bol tento úradník zodpovedný sa nám nepodarilo zistiť. Po rozposlaní
série listov miestodržiteľskou radou zo dňa 7. júla 1755 sa všetky zúčastnené strany na
niekoľko mesiacov odmlčali.
Tu by sme sa mohli na chvíľu pozastaviť a posúdiť situáciu, v ktorej sa Mária Gressovje ako odsúdená cudzoložnica a vrahyňa dieťaťa ocitla. V tom čase platných nariadeniach sa neuvádzal konkrétny trest za cudzoložstvo. To sa okrajovo zmieňuje vo Verbőczyho Tripartitum, ale konkrétnu trestnú sadzbu neuvádza.28 Nariadením uhorského
snemu z 1723 sa vražda dieťaťa trestala smrťou.29 V doteraz preskúmaných prípadoch
žien, ktoré požiadali o azyl v období do roku 1755, sa objavili ako trestné činy len cudzoložstvo a vražda dieťaťa. V preštudovaných spisoch ostrihomského arcibiskupa sa
nachádzajú dva podobné prípady. Prvý sa týka prípadu istej ženy, ktorú obyvatelia z Niž-
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Tamže, fol. 368.
Tamže, fol. 377.
MOL, CL, Protocolum generale 1735 – 1779, mikrofilmy, sign. 19989.
Tamže.
The customary law of the renowed Kigdom of Hungaria. Decreta regni medievalis Hungariae.
Seria I. 1000 – 1526. Idyllwild : Charles Schlaks, 2005, tomus I., pars I., § 105, s. 256.
CIH, c.d., art. 11, s. 574.
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ného Medzeva obvinili z vraždy dieťaťa a ona hľadala útočisko na miestnej fare. Ku
konkrétnemu rozhodnutiu či má alebo nemá nárok na poskytnutie azylovej ochrany sa
konzistórium ostrihomského arcibiskupa vôbec nedostalo, keďže konečné rozhodnutie
prenechali konzistóriu jágerského biskupa.30 Druhý prípad sa vzťahoval na obyvateľku
Szegedu Máriu Annu Hajdu. Tá sa dopustila v priebehu niekoľkých rokov cudzoložstva
s viacerými mužmi a bola súdom za svoje nemravné správanie odsúdená na smrť sťatím. Za pomoci svojich bývalých milencov sa jej však pred popravou podarilo z väzenia
uniknúť a požiadala o azyl u miestnych františkánov.31 Jej žiadosť o azyl konzistórium
prerokovalo, ale pretože bola z väzenia vyslobodená za použitia násilia, arcibiskupské
konzistórium jej odmietlo udeliť ochranu azylom a odsúdená sa musela vrátiť späť do
väzenia. Mala však šťastie, pretože sa predstavitelia konzistória obrátili na panovníčku
Máriu Teréziu so žiadosťou o milosť, ktorá jej bola napokon udelená.32 Hoci nepoznáme
presné okolnosti, ktoré Máriu Gressovje viedli k spáchaniu spomenutých trestných činov,
bola za ne odsúdená na trest smrti, čiže jej snaha dostať sa z väzenia a nájsť útočisko na
posvätnom mieste pod ochranou predstaviteľov jezuitského rádu viac než pochopiteľná.
Konzistórium ostrihomského arcibiskupa si však pri prešetrovaní celej záležitosti dávalo načas. Po niekoľkých mesiacoch nečinnosti sa 20. novembra 1755 predstavitelia
Liptovskej stolice znovu obrátili na miestodržiteľskú radu so žiadosťou, aby sa vykonala
náprava a odstránili prekážky v priechode spravodlivosti. O tejto žiadosti nie je v kongregačnej zápisnici žiadna zmienka. Záznam pochádza z Protocolum generale, podľa
ktorého miestodržiteľská rada 27. novembra napísala ostrihomskému arcibiskupovi, aby
posúril svoje konzistórium pri rozhodovaní, či má žiadateľka nárok na azyl alebo nie.
Zdá sa, že žiadosť miestodržiteľskej rady sa minula účinkom. Pretože sa Liptovská stolica 10. decembra obrátila znova na miestodržiteľskú radu, tentoraz so žiadosťou, aby stolici poskytli potrebné prostriedky.33 Ich účel nie je bližšie špecifikovaný. Ak uvážime, že
sa v mestskom väzení niekoľko mesiacov nachádzala žena, ktorú mala dobre strážiť stála
hliadka, tak sa potrebné prostriedky mohli vzťahovať práve na pokrytie týchto nákladov.
O niekoľko dní neskôr, 20. decembra 1755 dospelo arcibiskupské konzistórium
k rozhodnutiu udeliť Márii Gressovje azyl. Svoje rozhodnutie založilo na posúdení
všetkých faktov. Predovšetkým sa konzistórium stotožnilo so závermi sedrie čo sa týka
usvedčenia Márie z cudzoložstva. Keďže však cudzoložstvo nepatrilo medzi tzv. casus
excepti, nevidelo konzistórium dôvod jej žiadosť o azyl v prípade spáchaného cudzoložstva zamietnuť. Oveľa problematickejšie to však bolo s vraždou dieťaťa, keďže tento
trestný čin samozrejme do casus excepti patril, čo v zdôvodnení uviedli aj zástupcovia
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AEV, no. 785/12. Porovnaj MV SR − Slovenský národný archív, Súkromný archív premonštrátskej prepozitúry v Jasove, Listiny a akty 1255 – 1853, fasc. 20. fol. 348
AVE, no.785/19, fol. 60.
AVE, no. 785/19, fol. 66.
MOL, CL, Protocolum generale 1735 – 1779, mikrofilmy, sign. 19989.

arcibiskupského konzistória. Pri podrobnom preskúmaní celého prípadu a starostlivej
diskusii však dospeli k prekvapujúcemu záveru, že zo spisov jednoznačne nevyplynulo,
že zabitie dieťaťa bolo vopred pripravované a spáchané premyslene a ako také nemohlo
byť považované za vraždu. Tým pádom ani Máriin druhý skutok nebol považovaný za
casus exceptus a Mária sa mohla tešiť z azylovej ochrany. Arcibiskupské konzistórium
ďalej v súlade s kanonickým právom a kráľovskými nariadeniami požadovalo, aby bola
žiadateľka o azyl vrátená späť na posvätné miesto, odkiaľ bola násilím odňatá.34
O tomto závere arcibiskupského konzistória sa miestodržiteľskú radu rozhodol na jej
zasadnutí 22. decembra osobne informovať sám ostrihomský arcibiskup Mikuláš Csáky.
O čom Liptovskú stolicu následne informovala aj sama miestodržiteľská rada.35 Zástupcovia stolice vzali informáciu od miestodržiteľskej rady a rozhodnutie ostrihomského arcibiskupa v tejto záležitosti na vedomie a nariadili, aby bola Mária Gressovje navrátená
späť do rezidencie jezuitov. Ak by však odtiaľ unikla, mala byť opäť odovzdaná do rúk
mestského magistrátu, ktorý tam za týmto účelom rozmiestnil hliadky.36 Je zaujímavé, že
závery ohľadne posúdenia skutkovej podstaty trestného činu vraždy, ku ktorým dospelo
arcibiskupské konzistórium, stolica nijakým spôsobom nekomentovala.
Tento prípad z Liptovského Mikuláša je ukážkovým príkladom toho, ako uhorský
klérus využíval voľne koncipované nariadenia tak pápežských konštitúcií ako aj nariadení uhorských panovníkov. Už v konštitúcií Gregora XIV. Cum alias bol ustanovený tzv. processus informativus,37 počas ktorého cirkevný hodnostár získaval informácie
o povahe trestného činu, ktorý žiadateľ spáchal. Hlavným účelom celého vyšetrovania
však malo byť zistenie či spáchaný trestný čin patrí do skupiny casus excepti a či mu
teda môže byť udelený azyl. Do vyšetrovania svetských súdnych orgánov nemali klerici vôbec zasahovať. Na príkaz Márie Terézie teda miestodržiteľská rada v máji 1765
vydala intimát, podľa ktorého bol processus informativus určený len na zistenie, či pri
spáchanom trestnom čine išlo o casus exceptus alebo nie. Zasahovanie do vyšetrovania
svetských orgánov sa prísne zakazovalo.38 Aj napriek príkazu panovníčky a opakovanému vydávaniu tohto intimátu sa cirkevní predstavitelia v Uhorsku snažili čo možno
najlepšie tieto prepisy obchádzať a rozhodovať podľa toho, čo sami pokladali za správne
v rámci svojich cirkevných privilégií.
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THE CASE OF SANCTUARY SEEKER
FROM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

SUMMARY
In Hungarian kingdom, during the 18th century, we can trace files of sanctuary seekers
in archives of various institutions, not always the rightful or expected participants of
procedure of right of asylum. On the other hand, the records of archive of Concilium
Regium Locumtenentiale Hungaricum , especially its Protocolum generale, offer
a unique source of information. There we also found out about a women accused of
adultery and murder of child, who escaped from prison and tried to find refuge in the
Jesuits residence in Liptovský Mikuláš. Even though she asked for protection of the
church, she was violently taken by the guard and put back to prison. The archbishop of
Esztergom and its consistorium communicated via Concilium locumtenentiale with the
representation of County of Liptov, which were responsible for prisoner. After several
months, the consistorium, on account of gathered information, granted the church
protection to the accused adulterer and murderer.
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BISKUP AKO ŽUPAN
V ŽIVOTE NITRIANSKEJ STOLIČNEJ SAMOSPRÁVY
V 16. A 17. STOROČÍ
Peter Keresteš

Stolice ako samosprávne orgány majú vo vývoji Uhorska i Slovenska, ktoré
bolo do roku 1918 jeho nedeliteľnou súčasťou, osobitné postavenie. Ako celok
územnej samosprávy pretrvali vo svojej funkčnej podobe viac ako šesť storočí.
Spolu s mestami patrili medzi najvýznamnejšie verejnoprávne inštitúcie a základné kamene správneho systému v Uhorsku. Ich archívne fondy, zachované
v prevažnej miere od polovice 16. storočia, sú jedným z významných prameňov
pri systematickom, celoplošnom výskume našich dejín. Hoci už staršia uhorská
a potom maďarská historiografia venovala stoliciam a ich správe už od konca
18. a najmä v priebehu 19. storočia primeranú pozornosť na rôznej vedeckej
a odbornej úrovni, ešte v sedemdesiatych rokoch 20. storočia musel významný
maďarský právny historik Andor Csizmadia konštatovať, že dejiny stoličnej samosprávy (najmä jej verejnej správy) sú stále nedostatočne spracované. A to bez
ohľadu na to, že už koncom 19. storočia bolo edovaných osem zväzkov zbierky stoličných štatútov, poskytujúcich solídny základ pri štúdiu stoličnej správy
a súdnictva. Rovnako to platí aj o slovenskej historiografii, ktorá začala stoličnej
správe venovať systematickejšiu pozornosť od šesťdesiatych rokov 20. storočia,
pričom veľkou mierou sa o prehĺbenie našich poznatkoch o nej zaslúžili najmä
archivári (Jozef Kočiš, Ivan Chalupecký, Juraj Žudel, Slavko Churý, Ctibor Matulay, František Žifčák, Veronika Nováková, Ferdinand Uličný a v neposlednej
miere aj Leon Sokolovský). V prípade maďarskej i slovenskej historiografie však
ide stále ešte aj dnes len o parciálne výskumy, čo zvlášť platí o ranonovovekom
vývoji týchto územnosprávnych jednotiek v 16. a 17. storočí, ktoré je z historického i dejinnosprávneho pohľadu podľa nášho názoru azda najzaujímavejšou
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etapou vo vývoji stoličnej samosprávy.1 Jednou z málo preskúmaných tém je
aj problematika vzťahu stoličnej samosprávy k úradu dedičného župana, najmä
pokiaľ išlo o županov pochádzajúcich z cirkevného prostredia (najmä biskupov,
ojedinele arcibiskupov). Touto problematikou sa v rámci výskumu stoličnej
správy prakticky dodnes nikto podrobne nezaoberal.
Jednou zo stoličných samospráv, v ktorých funkciu dedičného župana zastávali cirkevní preláti z radov biskupov, bola aj Nitrianska stolica. Inštitúcia biskupa
ako dedičného župana siaha v jej prípade už do stredoveku, keď listinou z 1. novembra 1313 uhorský panovník Karol I. udelil nitrianskemu biskupovi Jánovi
Nitriansky komitát do dedičnej držby. Bola to akási kompenzácia za škody spôsobené jemu a celému biskupstvu oligarchom Matúšom Čákom, ktorý obsadil
mesto Nitru, vyplienil rozsiahle biskupské majetky a dokonca i dočasne vyhnal
biskupov z ich hradnej rezidencie. V skutočnosti však biskupi mohli svoju pozíciu hlavného župana vykonávať v Nitrianskej stolici až po oligarchovej smrti
začiatkom dvadsiatych rokov 14. storočia, keď došlo aj k definitívnej premene
Nitrianskeho komitátu na šľachtickú stolicu. Torzovitosť stredovekých prameňov nám neumožňuje počas stredoveku bližšie skúmať a objasniť postavenie
nitrianskeho biskupa ako hlavného župana a jeho vzájomné interakcie s postupne sa rodiacou šľachtickou stolicou a jej orgánmi, vyprofilovanými v priebehu
15. storočia. Povaha zachovaných prameňov nám iba naznačuje, že pre nitrianskych biskupov bol tento úrad spočiatku len čestnou funkciou a vedením
županskej funkcie poverovali svetskú osobu z radov miestnej šľachty. Boli to
pravdepodobne jeho úradníci (officiales), ktorých si biskup vyberal a menoval
z radov svojich familiárov a ktorí ho zastupovali v súdnych a hospodárskych záležitostiach.2 Oficiálne sa titulovali hodnosťou comes, od 15. storočia ojedinele
supremus comes, hoci reálnym držiteľom tejto hodnosti bol nitriansky biskup.
1

2
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Z hľadiska výskumu stoličnej samosprávy v 16. a 17. storočí slovenskou historiografiou sú
potrebné edície kongregačných zápisníc jednotlivých stolíc ako najvýznamnejšieho primárneho prameňa pri štúdiu ich samosprávy. Tieto pramene sú skutočne zdrojom veľkého spektra
informácií využiteľného aj pri výskume regionálnych dejín. Sprístupňovanie prameňov takéhoto druhu je veľmi náročné a vzhľadom na povahu tohto materiálu ho možno realizovať
najmä prostredníctvom katalógov alebo registrov k týmto zápisniciam. Oveľa progresívnejší
sú v tomto smere maďarskí autori. Tí kontinuitne už od roku 1983 usilovne edujú najstaršie
kongregačné zápisnice stolíc na území Maďarska v samostatných pramenných edíciách formou
stručných a prehľadných regestov. Takýmto spôsobom sprístupnili zápisnice (alebo ich časti)
Rábskej, Satmárskej, Železnej, Zalanskej, Zemplínskej, Gemerskej, Tolnianskej, Šopronskej,
Berežskej, Peštiansko-Pilišsko-Šoltskej a Ostrihomskej stolice. Výnimočným počinom je sprístupnenie väčšiny z týchto zápisníc aj v digitálnej forme v roku 2009 (16-18. szazádi vármegyei
jegyzőkönyvek regesztái (DVD). Budapest: Arcanum Kft., 2009).
NOVÁKOVÁ, Veronika. Nitrianska stolica do roku 1526 (vývoj správy a spísomňovania). In
Slovenská archivistika, roč. 19, 1984, č. 2, s. 37-38, 55-56.

Od poslednej tretiny 16. storočia je možné vďaka zachovanému pramennému
materiálu bližšie sledovať pozíciu nitrianskeho biskupa ako hlavného župana
stolice a sledovať jeho vzájomné interakcie so šľachtickou samosprávou. Aj keď
na prvý pohľad by sa zdalo, že jeho funkcia bola len čestnou a priamo do vývoja
šľachtickej samosprávy nezasahoval, medzi županskou funkciou a šľachtickou
samosprávou boli vzájomné a presne vyhranené vzťahy. V nami skúmaných prameňoch sa nitriansky biskup ako hlavný župan nazýval supremus comes, v roku
1642 ojedinele v prenesenom spojení „najvyšší úrad stolice“.3
Vzájomný rešpekt a dodržiavanie pravidiel medzi oboma inštitúciami malo
v prvom rade zaručiť obojstranné zloženie prísahy. Rešpektovanie šľachtickej
samosprávy zo strany biskupa malo zaručovať aj zloženie prísahy biskupom kráľovskému majestátu, ktorú skladali nitrianski biskupi pri inštalácii do svojej hodnosti, ale zároveň aj pri inštalácii do županskej funkcie pred šľachtickou pospolitosťou na stoličnom zhromaždení (servitia et benevolentia erga comitatum).4
Okrem toho museli stolici prisľúbiť, že budú obraňovať jej územie a chrániť
jej obyvateľov, nebudú sa vmiešavať do rozhodovania stoličnej samosprávy
a ani prostredníctvom seba a svojich úradníkov zasahovať do tvorby stoličných
inštrukcií. Svoj hlas a autoritu však mali každopádne využiť podľa prísahy pre
jej verejné dobro.5
Inštalácia nitrianskeho biskupa do županskej funkcie sa konávala na nitrianskom hrade. Podľa starého a zaužívaného zvyku, ako sa dozvedáme v roku 1691,
si biskup prizýval k sebe vyslancov stolice, ktorým odovzdali listiny potrebné
pri inštalácii. Tí potom pred šľachtickou pospolitosťou prečítali listinu biskupského inštalátora a symbolicky ho prijali medzi seba a zvolili za svojho župana.
Potom sa učinilo zloženie obojstrannej vzájomnej prísahy.6 Biskupovi pri inštalácii predčítaval prísahu stoličný notár, ako to dokladá údaj z roku 1670 (pri
príležitosti inštalácie biskupa Tomáša Pálfiho do funkcie hlavného nitrianskeho
župana).7
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Štátny archív v Nitre (ďalej ŠANR), Nitrianska župa (ďalej NŽ I.), Kongregačný protokol
č. 3 (ďalej len KP), s. 72: „supremum magistratum, hoc est supremum comitem comitatus hujus
Nitriensis“.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 744. Túto prísahu skladal na stoličnej kongregácii napríklad Štefan
Fejérkővi v roku 1588, spomínaný Zachariáš Mošóci v roku 1582, gróf František Forgáč
v roku 1598, v roku 1648 Juraj Selepčéni a pod. Zachovali sa o tom zmienky v kongregačných
zápisniciach Nitrianskej stolice. Porovnaj za všetky napríklad ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 279-280.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 744-745.
ŠANR, NŽ I., KP-5, s. 1082, 1155-1156.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 819: „dominus supremus comes deposuit iuramentum praelegente
notario“.
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Prísaha nitrianskeho biskupa stolici sa zachovala z roku 1588 a bola písaná
v maďarskom jazyku.8 Biskup v nej ako hlavný župan prisahal, že bude na svoju česť a úrad k všetkým spravodlivý bez ohľadu či sú bohatí alebo chudobní;
svoj úrad bude zastávať s úctou, porozumenín a podľa božích a svetských zákonov a všetky jeho skutky bude vykonávať v záujme šľachtickej slobody a ako
ochranca všetkých záležitostí šľachtickej stolice.
Konkrétne úlohy nitrianskeho biskupa ako hlavného župana stolice definovala šľachtická stolica v druhej polovici 17. storočia s odvolaním sa na už starší
zaužívaný zvyk (iuxta consuetudinem). Tieto podmienky rozčlenené v ôsmych
bodoch Nitrianska stolica predložila hlavnému županovi v roku 1668, keď za
nového župana stolice bol inštalovaný Leopold Kollonič.9 Podľa uvedených požiadaviek stolice musel hlavný župan predovšetkým sídliť na jej území. Okrem
toho mal riadne zabezpečiť termín rozlúčkového sedenia stoličných funkcionárov a vykonať exekúciu nedoplatkov (reštancií) predložených mu podžupanom
a zabezpečiť mu vyplatenie ročného platu. Zároveň mal zabezpečiť, aby stoličné väzenie (locus poenae et conservationis malefactorum) bolo na bezpečnom mieste alebo v najbližšej pevnosti. Okrem toho bolo v jeho právomoci aj
predložiť kandidátov na post podžupana. Do voľby iných stoličných úradníkov
však už nesmel zasahovať.10
Tu sa dostávame k otázke priameho vplyvu biskupa ako hlavného župana
voči šľachtickej samospráve. Z uvedeného vyplýva, že okrem navrhovania kandidátov na post podžupana priamo do voľby stoličných úradníkov už nezasahoval. Spočiatku nitrianski biskup navrhoval na tento post 3 a neskôr 4 kandidátov,
ktorých predložil šľachtickej stolici na stoličnej reštaurácii.11 Okrem toho mal na
starosti aj zabezpečenie ročného podžupanovho platu (salarium annuale). Platy
ostatných stoličných úradníkov sa už čerpali zo stoličnej pokladnice.
O voľbe ostatných úradníkov - ak bol sám biskup ako župan neprítomný na
stoličnom zhromaždení – musel byť však informovaný, a to priamo podžupa8
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ŠANR, NŽ I., KP-1, s. 382: „En N. Nyitra vármegyének fő ispannya eszköszom az előre Istenre,
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leszen gazdag és szegény személy valogatas nékül, gyülölséget, szeretetel kedvezést, felélmet,
keremést és adományt, hatra vetvén valait isten törvénye és igazsága szerint valónak itilik
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ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 685.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 685: „ut dominus supremus comes simul cum comitatu eligat vicecomitem, authoritate eiusdem domini supremi comitis, in candidatione ejusdem vicecomitis salva et
integra permanente. Reliqui autem officiales comitatus absque candidatione domini supremi
comitis eligantur per comitatum cum praescitu et annuentia domini supremi comitis.“
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 689; KP-5, s. 966.

nom. Išlo predovšetkým o slúžnych, na pleciach ktorých spočívala veľká časť
stoličnej samosprávy. Priamo to nariaďoval stoličný štatút z roku 1653.12 Podobným spôsobom mal podžupan informovať hlavného župana aj vtedy, ak funkcia
slúžneho sa z rôznych príčin stala neobsadenou. Stávalo sa to najmä pri ich nečakanom úmrtí.13
Z načrtnutého vzťahu nitrianskeho biskupa ako hlavného župana vyplýva aj
jeho účasť, resp. priame zasahovanie na hlavných verejnosprávnych fórach stolice – kongregačných zhromaždeniach a súdnych stoliciach (sedriách). Aj keď
sa ich osobne nezúčastňoval, nepochybne od roku 1583 ich mal vďaka ambicióznemu biskupovi Zachariášovi Mošócimu právo (akiste len vo výnimočných
prípadoch) zvolávať,14 a to vraj in suis antiquis consuetudinibus. Jeho zvolávaciu listinu vyhlasovali v jednotlivých slúžnovských obvodoch (okresoch) priamo slúžni. Zdá sa však, že to nebolo dobré riešenie, pretože podľa vyjadrenia
viacerých šľachticov, nízka autorita slúžnych vraj neviedla k dostatočnej účasti
na nich.
Aj keď osobná účasť biskupa ako hlavného župana na stoličných zhromaždeniach bola minimálna, už od roku 1582 sa ich ako jeho zástupca mohla zúčastňovať cirkevná osoba z kanonikov Nitrianskej kapituly, a to buď lektor alebo
dekan.15 Nitriansky biskup ako župan sa zúčastňoval stoličných zhromaždení
najmä vtedy, ak ich zasadnutia sa zúčastnili z rôznych špecifických dôvodov
aj významní krajinskí hodnostári (palatín, krajinský sudca, kráľovskí kapitáni,
kráľovskí komisári a pod.),16 ktorí z poverenia panovníka mali riešiť so samosprávou stolice špecifické vojensko-politické otázky.
V čase neprítomnosti podžupana nitriansky biskup ako hlavný župan mohol
kedykoľvek viesť stoličné zhromaždenie a zasadať mu. V roku 1642 sa tak napríklad stalo kvôli podžupanovej zdravotnej indispozícii.17 Biskup sa zúčastňoval osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu aj na rozlúčkových sedeniach
(sedes valedictoria), na ktorých stoliční funkcionári ukončovali svoje úradné
pôsobenie a kde sa zároveň zostavila kandidátka na post podžupana a navrhli sa na uprázdnené miesta noví stoliční funkcionári.18 Zároveň určoval termín
týchto sedení. V ojedinelých prípadoch sa niektoré stoličné zhromaždenia konali
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ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 392.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 398.
ŠANR, NŽ I., KP-1, s. 233; KERESTEŠ, Peter. Najstarší kongregačný protokol Nitrianskej
stolice a jej správa v rokoch 1572-1607. In Slovenská archivistika, roč. 40, 2005, č. 1, s. 36-37.
ŠANR, NŽ I., KP-1, s. 195.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 94, 240, 689.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 71.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 605-606.
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priamo na Nitrianskom hrade.19 Stávalo sa tak vtedy, keď v Dolnom meste v Nitre nebolo možné zasadať v stoličnom dome (ako napríklad v priebehu roka 1663
kvôli vojenskému ohrozeniu).
Hoci účasť nitrianskeho biskupa ako hlavného župana stolice bola na jej
stoličných zhromaždeniach občasná, práve táto symbolickosť a zároveň aj jeho
funkcia „najvyššieho úradu stolice“ sa prejavovala pri jeho osobnej účasti na
reštauračných sedeniach (sedes restauratoria), na ktorých sa volili v pravidelných intervaloch stoliční funkcionári.
V špecifických prípadoch, ak sa na kongregačných, reštauračných, vyúčtovacích alebo rozlúčkových sedeniach nemohol nitriansky biskup ako hlavný župan
zúčastniť, poveroval splnomocňovacou listinou novomestského prepošta a zároveň titulárneho rožonského biskupa, aby ho zastupoval v jeho neprítomnosti
a čestne týmto fóram predsedal.20 Takýmito úlohami bol napríklad koncom sedemdesiatych rokov 17. storočia poverovaný prepošt Jakub Haško, ktorý neskôr
sám zasadol na nitriansky biskupský stolec. V niektorých prípadoch poveroval
počas svojej zaneprázdnenosti týmito úlohami biskup svojho splnomocneného
zástupcu (plenipotentiarius), ktorým bol najčastejšie niektorý z nitrianskych
kanonikov,21 obyčajne lektor alebo kantor, v ojedinelých prípadoch prefekt biskupských majetkov.
Z pozície hlavného župana mal nitriansky biskup voči šľachtickej stolici aj určité právomoci v oblasti súdnej, pomenej v oblasti vojenskej a hospodársko-kontrolnej. Biskup ako župan mal predovšetkým, podobne ako podžupan a slúžni, isté
súdne právomoci. Nie sú presne vymedzené a istú predstavu o nich si môžeme
urobiť len z preskúmaných prameňov. Od roku 1583 na základe stoličného štatútu mal právomoc zvolávať niektorých slúžnych, prípadne tiež ďalších záujemcov
na súd aj mimo sedriálnych zasadnutí a zároveň jeho osobe bola daná právomoc
súdiť, trestať a pokutovať kriminálnikov a zločincov.22 Tým sa položili základy
županského súdu – tzv. forum comitis, ktorý sa sústreďoval predovšetkým na riešenie trestných deliktov vrátane vrážd,23 a to predovšetkým tých zločincov, ktorí
boli klasifikovaní ako verejní zločinci. Skromné zmienky počas 17. storočia
dokladajú, že biskupi ako hlavní župani skutočne aj realizovali tieto svoje súdne
právomoci. Napríklad ešte v roku 1662 písala stolica nitrianskemu biskupovi,
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ŠANR, NŽ I., KP-5, s. 228-229.
ŠANR, NŽ I., KP-1, s. 234.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 72; KERESTEŠ, Peter. Súdna správa a prax v živote stoličnej samosprávy v 16. a 17. storočí (na príklade Nitrianskej stolice). In Historický zborník, roč. 19, 2009, č. 2,
s. 39-54.
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aby vykonal súd voči uväzneným na nitrianskom hrade.24 Okrem iného práve
hlavný župan mal podľa požiadaviek stolice z roku 1668 zabezpečiť pre väzňov
bezpečné miesto, ktoré bolo na hrade, kde bola stoličná väznica. Na hrade sa
takisto z uvedených dôvodov hromadilo pomerne veľké množstvo uväznených,
z ktorých mnohí čakali na konanie stoličného súdu. Vo viacerých prípadoch sa
však naň nedostavili sami žalobcovia, čo spôsobovalo časté odročovanie sporov.
To bolo predmetom sťažnosti nitrianskeho biskupa na stoličnej kongregácii
v roku 1651.25 Na súdnej stolici (sedrii) ako hlavnom súdnom orgáne stoličnej
samosprávy mal nitriansky biskup zástupcu minimálne už od roku 1582, keď
sa v moci stoličného štatútu, pravdepodobne opäť na popud biskupa Zachariáša
Mošóciho, mal zúčastňovať na súdnej stolici kanonik Nitrianskej kapituly.26
Nitriansky biskup si ďalej plnil funkciu hlavného vojenského kapitána stolice, čo medzi iným nariaďoval aj jeden zo zákonných článkov. Zmienka z roku
1675 o nitrianskom biskupovi jasne hovorí, že je „episcopus et supremus loci
eiusdem comes et capitaneus“.27 Z uvedenej funkcie mu vyplynula jeho úloha
veliť stoličnému insurekčnému vojsku. Už stoličný štatút z roku 1645 nariadil,
aby sa vojenská šľachtická insurekcia uskutočňovala v stolici pravidelne každý
rok okolo júna s dĺžkou jej trvania 15 dní a aby hlavným kapitánom stolice
a vojska bol hlavný župan, podkapitánom následne podžupan.28 Pretože županom bol biskup, funkcia kapitána bola v jeho prípade častokrát iba formálna. Jej
vedením poveroval nitriansky biskup najčastejšie podžupana,29 ktorý bol automaticky predtým podkapitánom.
Inou dôležitou povinnosťou nitrianskeho biskupa ako župana stolice bola
jeho účasť na stoličných vyúčtovacích sedeniach (sedes censuralia), ktoré sa
v priebehu 17. storočia konali už pravidelne raz do roka a kde sa uskutočňovala
kontrola a vyúčtovanie stoličných pokladníkov aj za predošlé obdobie, najmä
pokiaľ išlo o ich nedoplatky. V mnohých prípadoch sa nitriansky biskup vyúčtovacích sedení zúčastnil osobne,30 v iných prípadoch naň vysielal svojho zástupcu,
najčastejšie prefekta, spolu s jedným predstaviteľom Nitrianskej kapituly.31
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O zložení a priebehu cenzúr musel byť župan – biskup vždy informovaný.32 Okrem toho biskup ako župan určoval po dohode s podžupanom (po dohode ich
mohol určiť aj sám podžupan) aj samotný termín vyúčtovacieho sedenia, a to
v tých prípadoch, pokiaľ nebol známy presný pevný termín ich konania vyhlásený prostredníctvom kráľovskej listiny.33
V špecifických prípadoch bol nitriansky biskup ako župan prizývaný aj medzi tzv. arbitrov (iudices arbitri) pri rozsudzovaní menších sporových záležitostí
jednotlivých stránok. Stávalo sa tak najmä vtedy, ak jednou zo sporových stránok bola buď sama Nitrianska stolica alebo niektorá z iných stolíc,34 prípadne
sama Nitrianska kapitula alebo v ojedinelých prípadoch aj Nitrianske biskupstvo. V týchto prípadoch obyčajne vystupoval ako praeses, predseda zboru arbitrov – sudcov. Jeho povinnosťou bolo určiť nielen samotných sudcov arbitrov do
sudcovského zboru, ale aj termín prerokovania sporovej záležitosti.35
Ďalšiu vzájomnú interakciu v ich vzájomnom vzťahu možno vidieť v úlohe
biskupa pri schvaľovaní stoličných inštrukcií, v ktorých nitrianska šľachta spisovala svoje požiadavky a sťažnosti na snem alebo priamo k panovníkovi alebo
častejšie k palatínovi. Tu sa však javí úloha biskupa kontroverzná, pretože už pri
svojej inštalácii do funkcie hlavného župana stolice sľúbil, že sa nebude vmiešavať do jej vnútorných záležitostí a do tvorby stoličných inštrukcií.36 Doklad
z roku 1684 však jasne svedčí o tom, že pri kompilovaní inštrukcií skutočne
biskup ako hlavný župan stolici asistoval.37 Zmienka z roku 1664 zas dokladá, že biskup ako hlavný župan schvaľoval niektoré listiny Nitrianskej stolice.38
Priamejší doklad o tom, že by schvaľoval stoličné inštrukcie, sme v skúmanom
materiáli nenašli.
Stoličná samospráva sa tiež obracala na biskupa v rozmanitých veciach kvôli
jeho mienke. Častokrát ho žiadala o radu pri riešení dôležitých vojenských a politických problémov.39 Azda najviac si cenila pomoc biskupa-župana pri predkladaní jej sťažností vyššie k panovníkovi alebo palatínovi. V roku 1681 mu
napríklad aj osobne poďakovala prostredníctvom listu.40
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Biskup ako župan pomáhal stolici pri zabezpečovaní povinných dávok pre
nakvartírované kráľovské vojská na jej území, angažoval sa pri opravách dôležitých prechodov a mostov v stolici,41 koncom 16. storočia jej zabezpečil provizórnu budovu pre konanie stoličných zhromaždení a predovšetkým angažoval sa pri
opevňovacích prácach Horného a Dolného mesta Nitry, najmä častokrát zničenej
Palanky.42 Na druhej strane aj stoličná samospráva pomáhala biskupovi pri rôznych príležitostiach, najmä pri zabezpečovaní stoličného väzenia, ktoré bolo na
Nitrianskom hrade. V roku 1677 zas stolica vypomohla biskupovi 30 vozmi stavebného dreva pri opevňovacích a rekonštrukčných prácach biskupského mlyna
a sýpky v podhradí hradu (subarx) na dnešnej Podzámskej ulici.43
Pomerne často prichádzala Nitrianska stolica a jej úradníci do kontaktu aj
s jednotlivými hospodárskymi úradníkmi biskupa sídliacim na jeho sídle, Nitrianskom hrade, a to prefektom, kastelánom, provizorom a účtovníkom, zabezpečujúcim chod a správu biskupských majetkov. Pod hradom bola aj centrálna
sýpka a sklady obilnín a potravín z biskupských majetkov. Vzájomný kontakt
s hospodárskymi úradníkmi biskupstva na hrade vyplynuli napokon aj z tej skutočnosti, že práve na nitrianskom hrade bolo situované stoličné väzenie, sídlil
na ňom hlavný stoličný vojenský kapitán, tu sa konávala v prevažnej miere aj
väčšina reštauračných a rozlúčkových sedení stoličnej šľachty atď. Najtesnejšia
spolupráca stoličných úradníkov prebiehala s prefektom biskupských majetkov
(domini supremi comitis comitatus universorum bonorum praefectus), ktorý sa
v spolupráci so stoličnými úradníkmi spolupodieľal na plnení rôznych úkonov
súvisiacich pri špecifických príležitostiach s vydávaním biskupských zásob
z hradu pre potreby stolice alebo nemecké vojská.44 O tom, ako bola táto funkcia
prepojená so šľachtickou samosprávou, svedčí aj doklad z roku 1673, keď sa
stoličný notár Ján Hančok uvádza zároveň aj ako prefekt biskupských majetkov
a biskupov splnomocnený zástupca.45
Intenzívnejšia spolupráca bola aj s veliteľom Nitrianskeho hradu – hradným
kapitánom (capitaneus arcis Nitriensis), veliacim hradnej posádke a zabezpečujúcim obranu tejto pevnosti. Úzko s ním spolupracoval predovšetkým hlavný
stoličný vojenský kapitán (summus comitatus capitaneus, generalis capitaneus),
ktorý sídlil priamo na hrade ako najdôležitejšej vojenskej pevnosti v Nitrianskej
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stolici. Mal na starosti takisto stoličné väzenie, na ktoré bezprostredne dozeral
stoličný väzenský strážca s niekoľkými drábmi. Z uvedených dôvodov bol prefekt biskupských majetkov pozývaný v niektorých prípadoch aj na zasadnutia
stoličných zhromaždení a na stoličné vyúčtovacie sedenia.46
Vďaka vplyvu a postaveniu nitrianskeho biskupa ako dedičného župana stolice zasahovali špecifickým spôsobom do vývoja Nitrianskej stolice i rôzni cirkevní
hodnostári, ktorí boli akýmisi predĺženými spojivkami medzi ním a šľachtickou
samosprávnou stolicou. Ich intenzívnejšie prenikanie do šľachtickej samosprávy
nastalo najmä v poslednej tretine 16. storočia za biskupa Zachariáša Mošóciho,
a to v súvislosti s posilnením biskupovej právomoci ako hlavného župana voči
stoličnej samospráve. Už tesne po svojom nástupe na biskupský stolec si v roku 1582 vymohol, aby sa na zasadnutiach stoličného súdu zúčastňovala vždy
cirkevná osoba z radov kanonikov Nitrianskej kapituly (lektor alebo dekan).47
Ich účasť treba predpokladať od uvedeného roku aj na zasadnutiach stoličných
zhromaždení, o čom máme priame doklady z priebehu 17. storočia.48 Preštudovaný pramenný materiál zároveň dokladá spoluúčasť zástupcu z radov nitrianskych kanonikov aj na stoličných vyúčtovacích sedeniach, ale aj ako jedného
z arbitrov pri rozsudzovaní menších nedorozumení a sporových záležitostí medzi
vidieckou šľachtou alebo pri vykonávaní jej majetkových delieb.49 Najčastejšie
to býval lektor, ale máme doloženú aj účasť kantora. Notár Nitrianskej kapituly
Ondrej Berta bol v roku 1673 tiež zvolený medzi dvanástich tzv. mimoriadnych
stoličných prísediacich, resp. apelačných sudcov.50
Osobitné miesto pri sledovaní vzájomných interakcií cirkevných hodnostárov do života Nitrianskej stolice, mala Nitrianska kapitula. Jeden z kanonikov
ako biskupov vyslanec sa zúčastňoval sedriálnych zasadnutí a kongregačných
zhromaždení ale aj vyúčtovacích sedení, vo viacerých prípadoch mohol biskupa
aj zastupovať ako jeho splnomocnený zástupca pri vedení reštauračných a rozlúčkových sedení. Ich vzájomné interakcie sa uskutočňovali aj na úrovni kapituly ako hodnoverného miesta. Vtedy sa vyslanec stolice ako tzv. kráľov alebo
palatínov človek (homo regis alebo homo palatinalis) spoluzúčastňoval spolu zo
zástupcom kapituly ako hodnoverného miesta pri rôznych majetkovoprávnych
a úradným konaniach, najmä ohraničovaní a uvádzaní do majetku ležiacom na
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ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 389, 644.
KERESTEŠ, Peter. Najstarší kongregačný protokol Nitrianskej stolice, s. 36; ŠANR, NŽ I.,
KP-1, s. 195.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 644. V 17. storočí kanonik Nitrianskej kapituly bol vždy aj medzi mimoriadnymi stoličnými prísediacimi, resp. tzv. apelačnými sudcami.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 124, 168, 170-171, 619, 644 atď.
ŠANR, NŽ I., KP-4, s. 1.
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území stolice, ďalej pri súdnom vyšetrovaní a pod., ktoré sa robili predovšetkým
z poverenia kráľa, krajinských hodnostárov a pod. Napokon už od stredoveku si
Nitrianska stolica uschovávala svoje písomnosti v archíve Nitrianskej kapituly
(na Nitrianskom hrade).51
Hodnoverné protokoly Nitrianskej kapituly využívali predovšetkým do polovice 16. storočia, resp. do zaužívania vedenia najstarších kongregačných zápisníc, aj jednotliví stoliční úradníci. Pred kapitulou ako hodnoverným miestom
predkladali v úradnej moci rôzne svedectvá (fasiá), protesty, inhibície a pod.52 Je
pozoruhodné, že začiatkom 17. storočia sa do hodnoverných protokolov kapituly
zaznačovali aj krátke správy o konaní súdnych sedrií Nitrianskej stolice (napríklad 1613, 1617 atď.).53
Okrem nitrianskych kanonikov sa nepriamo spolupodieľali na stoličnej správe aj iní cirkevní hodnostári. Spolu so zástupcom Nitrianskej kapituly sa pravidelne zúčastňovali stoličných vyúčtovacích stolíc vikár paulínskeho kláštora
sv. Jána Krstiteľa v Horných Lefantovciach a prepošt Prepozitúry Panny Márie
v Novom Meste nad Váhom,54 prizývaní obyčajne aj medzi súdnych arbitrov
pri riešení menších sporových záležitostí. Ojedinele pri zvláštnych príležitostiach sa vyúčtovacích stolíc zúčastňoval aj prefekt Ostrihomského arcibiskupstva alebo jeho vyslanec (homo archiepiscopi).55 Častejšie sa dostávala stolica
do styku s prefektom arcibiskupských majetkov v Nových Zámkoch, ktoré boli
dôležitou protitureckou pevnosťou. Okrem zabezpečenia zásob pre tam ubytované stoličné insurekčné vojsko sa dostával do styku so stolicou aj kvôli obhajobe
rôznych právnych záležitostí Ostrihomského arcibiskupa na jeho majetkoch na
území stolice.56 Z tohto hľadiska spolupracovala nitrianska stoličná samospráva
predovšetkým s kanonikom – lektorom, ktorý mal na starosti kapitulský archív
a ktorý bol aj osobne prítomný pri registrácii stoličného archívu.57
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ŠANR, NŽ I., KP-2, s. 329-330; KERESTEŠ, Peter. Najstarší kongregačný protokol Nitrianskej stolice, s. 44, 45-46. Podľa zmienky z roku 1619 sa to dialo more et consuetudine antiquitus observanto.
Porovnaj napríklad doklady z rokov 1547 a 1549. Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej
len SNA), odd. Filmotéky, Archív Nitrianskeho biskupstva, odd. Kapitulský archív, Autentický
protokol Nitrianskekj kapituly, num. 3., s. 190, 213.
SNA, odd. Filmotéky, Archív Nitrianskeho biskupstva, odd. Kapitulský archív, Autentický protokol Nitrianskej kapituly, num. 47, 1602-1620, s. 117, 122 (Celebrata sedes iudicaria Comitatus Nitriensis feria secunda post Misericordiae); num. 51, s. 16 (Junii Sedis iudicaria Comitatus Nitriensis).
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 570, 619, 889.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 619, 889.
ŠANR, NŽ I., KP-3, s. 170.
Napríklad v roku 1622. ŠANR, NŽ I., KP-2, s. 920-921.
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Záverom možno konštatovať, že podrobnejšie skúmanie vzájomných interakcií nitrianskeho biskupa ako hlavného župana Nitrianskej stolice k jej šľachtickej
samospráve dokladá, že ich vzájomný vzťah bol vzájomne prepojený a že v 16.
a 17. storočí už nešlo iba o čestnú funkciu, ale biskup mal voči stoličnej samospráve presne vymedzené súdne, vojenské a hospodársko-kontrolné právomoci,
ktoré často zabezpečoval aj cez svojich úradníkov a familiárov. V neposlednej
miere mal aj vplyv na voľbu podžupana, ktorého stolici navrhoval v podobe
štyroch kandidátov a zabezpečoval mu aj jeho plat.
BISHOP TO ROBE
IN THE LIFE OF NITRA COUNTY MUNICIPALITIES IS
IN THE 16TH AND 17TH CENTURIES

SUMMARY
The study, mainly on the basis of the analysis of congregational minute-books,
deals with bishops of the Nitra county and their position as main county heads in the
16th and 17th centuries. This problem belongs to the most unknown questions in the
administrative history of Hungarian counties. The institution of bishop as main county
head (supremus comes) in the Nitra county dates back to the Middle Ages, when king
Charles I. donated the Nitra county to bishop John in 1313. Bishops could execute your
function actually after the death of oligarchy Matúš Čák in the twentieth years of 14th
century. Thanks to minute-books of Nitra county remained since 1572 we can specificy
this relations for the first time. Explicit search of mutual relations of Nitra bishop as
main county head indicates that their correlations were interconnected each other. In
16th and 17th century their function wasn´t only honorary, but the bishops had in the face
of county municipality exactly concluded juridical, military, administration and control
competences, which frequently covered by his officials and familiarity. Mutual respect
and observance of rules between both institutions was primary guaranteed by bilateral
juration. The oldest dates back to 1588. Last but not least they also influenced the election
of the depute county head (vicecomes), which designed to county municipality in four
candidates and guarded his salary.
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Z GALERIE NOVÉ ŠLECHTY V RAKOUSKÉM SLEZSKU
Tomáš Krejčík

Zbytek Slezska, který zůstal Habsburkům po válkách Marie Terezie s Pruskem, si udržel postavení korunní země.1 V Opavě případně Těšíně zůstaly zemské úřady, nadále zde fungoval zemský sněm a další instituce. To vytvářelo
dobré předpoklady pro trvání starých stavovských elit a současně zde nacházeli
uplatnění lidé, kteří za své zásluhy mohli doufat v povýšení.
Nová šlechta2 na Těšínsku a Opavsku není sociální skupinou, která by byla
dostatečně prozkoumána, takže stále probíhá základní archivní výzkum.3 Pro období po roce 1806 jsme odkázáni na materiály uložené ve Vídni, což výzkum
komplikuje.4
Výzkum je prováděn v širším kontextu projektu, který je věnován proměnám
rakouského Slezska z mnoha aspektů. Jednou z dílčích otázek tohoto výzkumu
je sledování vztahu mezi periférií a centrem.5
1

2

3

4

5

Tato studie byla zpracována v rámci řešení projektu GA ČR reg. č. 13-28086 s názvem „Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)“. Rakouské Slezsko bylo tvořeno
územím Opavska, Krnovska, částečně Ratibořska a dále Těšínska, které zahrnovalo i ty části,
které Československo ztratilo po 1. světové válce (Bialsko atd).
Neexistuje zřejmě obecně uznávaná definice nové šlechty, pramenný výzkum v našem případě
je omezen na nobilitace, které byly vydány v období Rakouského císařství v letech 1804-1918.
KREJČÍK, Tomáš. Moravská šlechta na přelomu 19. a 20. století. In: JUDr. Václav Kounic
a jeho doba. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 165-182.
KREJČÍK, Tomáš. Poznámky k proměnám elit na severní Moravě a v rakouském Slezsku v 18.
a 19. století. Historica 12, 2005, s. 233-241.
K pramenům nobilitací viz BRŇOVJÁK, Jiří- KREJČÍK, Tomáš. Nobilitační listiny a nobilitační spisy. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I. Ostrava: Filozofická
fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 64-89.
PELC, Martin-ŠOPÁK, Pavel ŠÚSTKOVÁ, Hana. Opava – Vídeň. Měšťanská kultura 19. století mezi periférií a centrem. Opava 2011.
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Současně se také odkazujeme na předchozí literaturu, která ukázala jednotlivé fáze nobilitačního procesu, která je východiskem našich následujících
analýz.6 V dalším textu se již také nevracíme k významu záslužných řádů při
získávání určitých stupňů šlechtictví, Je všeobecně známo, že „technika“ nobilitačního procesu byla účinně podporována získáním některé ze záslužných řádů.
Rovněž většina nových šlechticů z rakouského Slezska získala nejdříve záslužný řád a na základě jejich stanov si mohla požádat o nobilitaci.7 V této úvodní části obecně připomínáme specifika, která upravovala nobilitace důstojníků,
a v konkrétních případech se k nim již nevracíme.8 Obecně také platí, že jedním
z výsledků revolučních událostí 1848-1849 bylo všeobecné zrušení šlechtických
výsad, lidé s titulem a erbem byli postaveni na roveň ostatním občanům. Ani
to však nezmenšilo v určitých kruzích zájem o povýšení do šlechtického stavu.
Řada předsudků totiž přežívala a navštívenka s erbem otevírala cestu k úspěchu
a společenskému vzestupu.
Dosud se podařilo shromáždit poměrně rozsáhlý soubor osob ze zmíněného
regionu, které dosáhly kýžené šlechtické koruny, erbu a přídomku. Protože nemůžeme zatím podat ani přibližné statistické údaje, zmíníme se o osobnostech,
které považujeme za typické představitele určitých sociálních prostředí, z nichž
se noví šlechtici rekrutovali.
Podle vztahu nové šlechty k regionu můžeme vydělit několik skupin:
1. do prvé skupiny zařazujeme osoby, které se v regionu nebo jeho blízkosti
narodily a trvale nebo alespoň dlouhá léta zde působily. Za nobilitací stály
obvykle zásluhy, které svým způsobem přispěly k rozvoji regionu. Tvoří jádro našeho výzkumu.
2. nově povýšení šlechtici, kteří se v daném regionu narodili, ale jejich další
osudy a pracovní kariéry je odvedly do jiných částí monarchie nebo i za jejich
hranice.
3. Osoby, které se narodily mimo region a v regionu prožily jen část svého života. Z nich můžeme postihnout jen jedince, kteří byli nobilitováni právě
v průběhu svého působení v regionu.
4. Svým způsobem patří mezi novou šlechtu v určitém regionu i lidé, kteří si
zvolili své životní partnery z tohoto regionu, ač jejich rodiny žily jinde. Dá se

6

7
8

KREJČÍK, Tomáš. Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří
14.- 18. století. In: Erbové listiny. Venované profesorovi Jozefovi Novákovi. Ed. Milan Šišmiš.
Martin 2006, s. 132-144.
ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta rakouského císařství. Praha 2008, s. 123.
Županič, Jan: Nová šlechta, s. 119. TÝŽ: Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve
světle matriálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV). Sborník archivních prací LXI, 2011, s. 3-114.
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předpokládat, že udržovali kontakty se svými novými příbuznými. Považujeme je ovšem za okrajovou skupinu, jejich zjištění je spíše otázkou náhody
a necháváme je stranou systematického výzkumu.9
Pokud vyjdeme z předchozího členění, můžeme se v rámci prvé skupiny pokusit o jejich rozčlenění podle sociálního původu nebo oblasti jejich působení.
Je ovšem zřejmé, že řada příjemců nobilitací bude splňovat podmínky zařazení
do více skupin.
Podle působení připadají v úvahu zejména tyto skupiny:
a) představitelé různých typů správy (zemské, státní, městské včetně úředníků
v soukromých službách. Na prvém místě můžeme jmenovat zemský sněm,
který byl rozdělen do několika kurií, a zemskou vládu.
b) Další oblastí, v nichž bylo možno získat nobilitaci, bylo působení v soudnictví a v justici obecně.
c) úspěšné osoby působící v podnikatelsko-ekonomické sféře. Pro 19. století je
příznačný nárůst nobilitací ekonomicky činných osob. Jejich nobilitace byly
dlouho komplikována názorem, že výrobce, řemeslník, nemůže být přijímán
jako rovnocenný příslušník šlechtické společnosti. „Moc“ peněz už v průběhu 18. století tyto hrany účinně ohlazovala, přesto vidíme, že žadatelé
o nobilitaci ještě v průběhu 1. poloviny 19. století volili strategii, která měla
jejich žádost podpořit a rozhodování o ní ulehčit. V žádostech a pak i ve
vlastních nobilitačních listinách byly zdůrazňovány zásluhy v oblasti charity,
vzdělávání a péče o prostý lid. V duchu osvícenských idejí se tito lidé představovali jako osoby, které dbaly o rozvoj obecného dobra. Jejich manufaktury nebo továrny jsou prezentovány takřka jako dobročinné projekty, které
měly zachránit chudé lidi, kterým přinášely výdělek nebo obživu. Splňovali tak současně starobylou představu, že úkolem šlechty je pečovat o chudé
a potřebné. Panovníkova kancelář tuto rétoriku plně akceptovala.
d) poslední část prvé skupiny nových šlechticů tvoří lékaři a další představitelé
svobodných povolání.
V následujícím textu nepřinášíme příklady nobilitací ve všech uvedených
skupinách, ale ukazujeme šíři zásluh, za které dostali Slezané šlechtický stav
různého stupně.
Do druhé skupiny jsme zařadili osoby, jejichž příslušnost k rakouskému Slezsku byla vyjádřena jejich místem narození. Typickým představitelem této skupiny budou především důstojníci.
9

Jejich zjištění by bylo možno na základě sčítacích elaborátů, policejních přihlášek pobytu
a u některých měst i na základě adresářů.
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Vinzenz Fitz se narodil 2. října 1792 v Bruntále v rodině soukeníka. Do armády vstoupil v roce 1805, prodělal napoleonské války a působil jako učitel
matematiky na několika vojenských školách. V roce 1854 dostal hodnost generalmajora a do penze odešel roku 1859 v hodnosti polního podmaršálka. Zemřel
v Bratislavě 4. července 1865. Za své zásluhy dostal řadu vyznamenání a do
rytířského stavu byl povýšen 31. března 1851.10
Příbuzenskou vazbu k rodnému regionu najdeme u Antona Johanna Zawadila. Rodák z Bílska (Bialsko-Biala 3. dubna 1844) vykonal úspěšnou vojenskou
kariéru, kterou zakončil jako nadporučík v pěším pluku 88. Byl dne 1. dubna
1897 povýšen do šlechtického stavu s přídomkem von Dubnow11 a měl za prvou manželku Mariettu Rossy, dceru purkmistra Opavy Moritze Rossyho (18151886, purkmistr od roku 1882)12. I když prošel řadou posádek, své kontakty s regionem nepřerušil, jak ukazuje volba jeho manželky.
S Opavou nakonec spojili svůj osud i potomci Františka Dionise Merkla (nar.
Vídeň 10. října 1759- zemř. Mladá Boleslav 10. června 1829) c. k. guberniláního
rady a hejtmana boleslavského kraje. Jako rytíř Leopoldova řádu 4. 6. 1810 byl
do rytířského stavu povýšen 4. července. 1811. Měl deset dětí. Jeho vnuk Jan,
vrchní inženýr v Vítkovických železáren (nar. Mladá Boleslav 30. května 1847,
zemřel Vídeň 3. února 1922) měl za manželku Emmu Johannyovou, nar. v Mor.
Ostravě 14. června. 1848, která byla dcerou lékárníka a purkmistra Moravské
Ostravy Severina J. a Karoliny Fuchsové. Ti měli syna Bedřicha (nar. Moravská
Ostrava 8. ledna 1878), známého technického odborníka.
Sedmý potomek Františka Dionýsa August Vilém se narodil v Mladé Boleslavi 14. května 1807 a zemřel v Innsbrucku 4. 9. 1883. Z jeho životopisu
můžeme připomenout titul dvorního rady a získání Řádu Františka Josefa (1850)
a Leopoldova řádu (1863). V letech 1866-1868 působil jako zemský prezident
ve Slezsku. Jeho vnučka Marie Terezie (nar. Vídeň 8. května 1881) si v Jeseníku vzala 16. února 1901 sekčního šéfa Theodora Woytecha rytíře z Willfestu
(nar. Opava 22. září. 1870). Ten byl potomkem Martina Woytecha, který byl
10

11

12

Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsakten (dále Wien,
AVA, Adelsakten.). FRANK-DÖFERING, Peter. Adelslexikon des Österreichischen Kaiserthums 1804-1918. Wien-Freiberg-Basel 1989, č. 2185. Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg. von Herbert STURM, Band I A-H, München-Wien 1979,
s. 361,(cituji dále BLGBL). MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
od Bílé Hory do současnosti. Díl I A-M, Praha 2008, s. 234 (Cituji MAŠEK I a MAŠEK II.)
Jeho portrét od J. Kriehubera viz. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vinzenz_von_Fitz_
Litho.jpg ( cit. 19. 8. 2014).
Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Österreichs 1905. FRANK-DÖFERING,
P.: Adelslexikon , č. 10575. MAŠEK I, s. 487.
http://beta.opava-city.cz/cs/purkmistri ( cit. 8. 8. 2014.) Jmenovaný byl synem opavského
purkmistra Josefa Aloise Rossyho, (1783-1860, purkmistrem v letech 1837-1856).
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purkmistrem Opavy v letech 1873-1882 a dosáhl nejdříve šlechtického (13. září
1869) a 23. dubna 1882 rytířského stavu.13
Vojáci z povolání byli odměňováni za své služby podle zvláštních ustanovení.
Mnohdy se může zdát, že nobilitací byli vyznamenáváni zcela průměrní důstojníci, kterým bylo dopřáno, že odsloužili předepsaný počet let a splnili další podmínky. Na druhé straně si uvědomujeme, že získání odborného vzdělání v rámci
armády bylo jedinou možností pro mladíky z prostých rodin, jak se vyšvihnout.
Jak uvidíme, umožňovalo jim to vyniknout nejen v armádě, ale i v pozdějších
civilních kariérách.
Příkladem může být Gustav Kreitner, který se narodil v roce 1847 v Odrách
ve Slezsku a jako nadporučík pěšího pluku Mollinary č. 38 byl do rytířského
stavu povýšen 19. dubna 1883, to mu bylo pouhých 36 let. Z jeho nobilitačního
spisu zaujme v erbu udělená věž, která je popsána jako Thurm chinesischen Art,
tady pagoda, jak je patrné z vyobrazení v nobilitačním spisu ( v jeho návrhu dokonce čteme ein aus fünf Abteilungen bestehenden goldener chinesischen Turm,
což erbovní censor zjednodušil).14 Z jeho životopisu se dovídáme, že vojenskou
medaili dostal za účast ve válce v Itálii v roce 1866, v letech 1971-1977 působil
ve vojenském mapování a v letech 1877 až 1880 doprovázel jako geograf expedici hraběte Bély Széchenyiho, což bylo odměněno řádem železné koruny III.
třídy. V roce 1881 mu mezinárodní kongres v Benátkách udělil medaili I. třídy
a v roce 1882 jako uznávaný geograf dostal bavorský záslužný řád. Sv. Michala
a italský královský řád Italské koruny.15
Jindy se vojenská kariéra stala základem pro další působení v civilních službách. Bývalí důstojníci nacházeli uplatnění ve službách železničních společností, kde působili v administrativních a organizačních složkách. Stát si tak také
zajišťoval, že železnice, v 19. století důležitá složka logistiky v případě války,
bude mít spolehlivé úředníky, zvyklé na vojenské plnění rozkazů.
V našem výběru může být takovým dokladem Karel Leopold Schnack (18531934), rodák z Bruntálu, který vystudoval brněnskou polytechniku a projektoval
železnici v Bosně a Hercegovině. Jako ředitel zemských drah v Bosně a Hercegovině byl povýšen do šlechtického stavu 4. října 1912 a přídomek von Herbosegg, připomínající zemi, v níž působil, dostal 23. března 1914.16
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MAŠEK II, s. 470. FRANK-DÖFERING, P.: Adelslexikon , č. 10384, 10445. http://beta.opava-city.cz/cs/purkmistri http://www.heraldika-erby.com/?cz_rodova-heraldika-woytech-von-willfest,110 (oboje 23. 8. 2014) Kolísá podoba jména Woytech, Woitech, Vojtěch.
Nelze v rámci tohoto krátkého příspěvku blíže analyzovat heraldické části nobilitací, které se
chceme věnovat podrobněji v budoucnu.
Wien, AVA, Adelsakten, k řádům viz LOBKOWICZ, František. Encyklopedie řádů a vyznamenání. Praha 1995, s. 44, 83.
FRANK-DÖFERING, P.: Adelslexikon , č. 8323. MAŠEK II, s. 244.
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Do této druhé skupiny patřili ovšem i lidé, kteří dosáhli nobilitace díky církevní nebo univerzitní kariéře. Rakouské Slezsko bylo v ohledu církevní správy
rozděleno mezi vratislavskou diecézi a olomouckou arcidiecézi. Vratislavská
diecéze bojovala v průběhu 19. století s pruským státem, což podmínky pro nobilitaci pro duchovní spíše ztěžovalo. Olomoucká kapitula byla po celé období doménou kanovníků ze starých urozených rodů, takže v jejích řadách členy
„nové šlechty“ nenacházíme. Zřejmě nejsilnější církevní složka ve Slezsku, Řád
německých rytířů, zkoumala šlechtický původ uchazečů o vstup z vývodu z 16
předků, neurození nebo čerstvě nobilitovaní mezi rytíře nemohli proniknout.17
Získat nobilitaci díky univerzitní kariéře nebylo možné, jelikož v této korunní
zemi nebyla univerzita.
V našem výčtu je nápadná početná skupina právníků, kteří působili v soudních službách. Svá studia vykonali většinou ve Vídni a prošli řadou korunních
zemí. Ti, kteří se neprosadili ve Vídni, obvykle zakončili svou kariéru na některé
soudní instituci ve Slezsku nebo na blízké Moravě.
Příkladem může být opavský rodák Gustav Keller (15. březen 1817 - zemřel 9. prosince 1889 Vídeň), který svou úspěšnou právnickou kariéru zakončil
ve funkci senátního presidenta Vrchního zemského soudu ve Vídni a profesor
na Orientální akademii ve Vídni. Byl rytířem Řádu Františka Josefa (III. třídy)
a v letech 1875-76 byl učitelem korunního prince Rudolfa, nicméně byl do rytířského stavu povýšen již dříve 20. ledna 1868.18
Na četných místech úřadů Slezska se setkáváme s rodem Stellwagů. Příslušníci rodu původem z Frank působili po dvě staletí ve službách řádu německých
rytířů, šlechtický stav získali v roce 1794 s predikátem von Carion. Rytířský stav
získal Johann (nar. 1823) rada zemské vlády v Opavě dne 5. července 1856 spolu
se svými bratry.19
Johann Kolitscher se narodil 21. června 1814, dosáhl titulu JUDr a prošel
řadou měst v různých postech soudního aparátu a zemřel jako rada vrchního
zemského soudu v Opavě 13. března 1899. Za své zásluhy byl jmenován rytířem
řádu železné koruny III. třídy, čehož využil a byl povýšen do rytířského stavu
31. července 1881. Jeho nejstarší syn Franz, rovněž právník působil ve Skočově,
kde se narodili i jeho děti. Franzovi sourozenci většinou žili a zemřeli v Opavě.20

17

18
19

20

Mezi novými šlechtici najdeme několik vysokých úředníků nebo hospodářských správců, kteří
působili ve službách Řádu.
MAŠEK I, s. 447. FRANK-DÖFERING, P.: Adelslexikon , č. 4171.
FRANK-DÖFERING, P.: Adelslexikon , č. 9068. MAŠEK II, s. 310 kde podrobně další členové
rodu, z nichž Friedrich (nar. 1872) byl do roku 1918 okresním hejtmanem v Bruntálu.
Wien, AVA, Adelsakten - FRANK-DÖFERING, P.: Adelslexikon , č. 4409. MAŠEK I, s. 478
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Ze staré opavské rodiny pocházel Franz Hein. Narodil se však 28. června
1808 v Olomouci, kde jeho otec působil jako poštovní inspektor a kontrolor.
V Olomouci také absolvoval právnická studia. Byl učitelem Felixe knížete Lichnovského a krátce působil ve službách vratislavského biskupa na Jánském Vrchu
u Javorníka. Sňatek s Valentinou Rosalií, dcerou opavského lékaře a krajského
fyzika Valentina Lamineta z Artzheimu,21 uzavřel v roce 1837. Mladí manželé
se usadili v Opavě. Valentinovu kariéru pozitivně ovlivnily události roku 1848.
Stal se poslancem říšského sněmu ve Vídni a s ním se stěhoval do Kroměříže.
V době Bachova absolutismu se vrátil do Opavy, kde působil jako starosta v letech 1859 až 1862. V 60. letech byl povolán do říšské rady ve Vídni, jehož
předsedou byl dokonce jistou dobu. Stal se rovněž poslancem zemského sněmu
v Opavě za opavskou městskou kurii. V letech 1862-1865 byl ministrem spravedlnosti ve Schmerligově vládě. Od roku 1865 do roku 1881 byl prezidentem
Vrchního zemského soudu ve Vídni, dostal titul tajného rady a v roce 1869 se
stal doživotním členem panské sněmovny a v roce 1878 jejím kancléřem. Na
základě uděleného řádu železné koruny III. třídy byl dne 5. června 1863 povýšen
do rytířského stavu. Konečně následovalo povýšení do stavu svobodných pánů
5. července 1871. Zemřel v Brně 2 nebo 18. února 1890, kde také žil jeho syn
Robert (1849-1918), rovněž právník. 22
Vzhledem k působení našeho jubilanta, jemuž je určen tento sborník, v Bratislavě, můžeme připomenout i rody, které žily střídavě ve Slezsku a v horních
Uhrách. Na moravsko-slezském pomezí v tehdejším Goldenštejnu, dnešní Branné, se narodil Johann Anton Kluger 25. srpna 1743. Působil při krajském úřadě
v Novém Bydžově, ale 18. září 1779 byl povýšen do šlechtického stavu s přídomkem von Teschenberg jako vévodský sasko-těšínský rada a vrchní regent
těšínské komory. Byl tedy ve službách vévody Alberta (1738-1822) manžela
Marie Kristýny, dcery Marie Terezie. Albert byl v letech 1765-1780 místodržící
v Uhrách a v Bratislavě sídlil.23 Johann Anton Kluger dostal 13. prosince 1790
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Ten byl povýšen do šlechtického stavu v roce 1822 a do rytířského stavu 1835, jeho syn dosáhl
stavu svobodných pánů. MAŠEK I, s. 527.
Wien, AVA, Adelsakten. FRANK-DÖFERING, P.: Adelslexikon , č. 3208, 3210. GEBAUER,
Jan a kol. Purkmistři města Opavy. Opava 2001, s. 36-38. ŠÚSTKOVÁ, Hana. Nobilitovaní
příslušníci slezského zemského sněmu v letech 1861-1918. Sborník prací Filozofické fakulty
Ostravské univerzity. Doc. PhDr. Ludmile Nesládkové, CSc. k narozeninám. Ostrava: Ostravská univerzita č. 14, (2007) s. 263-283., zejména s. 268-269. MAŠEK I, s. 340.
Z bohaté literatury např. PITRONOVÁ, Blanka. Marie Christina a Albert Saskotěšínský. Příspěvek k biografii. Těšínsko. Vlastivědný zpravodaj okresů Karviná a Frýdek-Místek 34, č. 1,
(1991,) s. 17-19.CIULISOVÁ, Ingrid. Vojvoda Albert Sasko-Těšínsky a jeho vkus. Ars 1, 2012,
s. 67-82.

113

uherský indigenát jako majitel statků v Bratislavě a Rajce. Zemřel 18. (podle
jiných pramenů 15. srpna) 1811 v Mosonmagyarovaru. To nebylo náhodné,
místo bylo centrem statků těšínských knížat v Uhrách a zde byli vychováváni hospodářští úředníci. K tradici této školy se dnes hlásí tamní univerzita. Po
jeho smrti se stal jeho nástupcem v hodnosti vrchního regenta Anton Wittmann
von Denglaz, kterému jsme se již věnovali dříve. Syn Antona Wittmana, Johann
Michal se ostatně oženil s vnučkou Johanna Antona Klugera von Teschenberg,
Alžbětou. V našem vzorku máme tedy zastoupen typický příklad příbuzenských
vztahů v úřednických rodinách, které byly spojeny osobou téhož zaměstnavatele, v tomto případě Těšínské komory. 24
Jeden z jeho potomků byl 25. prosince 1878 Ernst Kluger von Teschenberg
(1836-1886), rodák z Ödenburku, dnešní Šoproně, povýšen císařem do stavu
svobodných pánů v souladu se stanovami Leopoldova řádu. Ernst dosáhl hodnosti tajného rady a ministra. Dodejme ještě, že rodině bylo 12. prosince 1892
povoleno odložit jméno Kluger a psát se pouze von Teschenberg, což byl jeden
z oblíbených způsobů, jak si dodat zdání starobylosti.25 Další větev rodu žila
v jižních Čechách.26
Před vlastním závěrem připomínáme, že součástí našeho výzkumu nové
šlechty je i rozbor jejího národnostního složení. Zdánlivě můžeme tuto otázku
samozřejmě odbýt prostým konstatování, že noví šlechtici byli prostě Rakušané,
pokud vnímáme tento pojem tak, jak jej chápali v té době loajální obyvatelé rakouské monarchie. V rámci nobilitačního řízení nebyla otázka národnosti vůbec
nezmiňována, v nich se mluví jen o patriotismu. Studium národnostního původu
nově nobilitovaných osob je ztíženo tím, že v rakousko-uherské monarchii se
v úředních dokumentech nezkoumala národnost, v dotaznících například při sčítání lidu se uváděla pouze obcovací řeč, která nemusela být totožná s národností.
Rakouské cítění můžeme předpokládat asi u nejpočetněji nových šlechticů,
kteří sloužili v rakousko-uherské armádě. Určitou skupinu můžeme považovat
za národnostně indiferentní, a tyto příklady budeme předpokládat mezi podnikateli a průmyslovými manažery. Ti často pocházeli z různých zemí a pobyt
24

25
26

http://www.hinterberger.org/wiki/index.php?title=Johann_Anton_Kluger_v._Teschenberg (cit.
19. 8. 2014), kde bohatá dokumentace k rodině Klugerů. MAŠEK I, s. 467. KREJČÍK, Tomáš.
Anton Wittmann von Denglaz - v cizích službách. In: Šlechtic v Horním Slezsku : vztah regionu
a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) = Szlachcic na
Górnym Śląsku. Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek) uspořádali Jiří BRŇOVJÁK, Wacław GOJNICZEK, Aleš ZÁŘICKÝ. Ostrava - Katowice : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Instytut Historii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2011 s. 387-400.
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 14, Lfg. 65, 2014, s. 257
Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Österreichs 1910-1911.
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v rakouském Slezsku byl jen zastavením v kariéře. Dosavadní výzkum potvrzuje
rovněž předpoklad, že mezi nobilitovanými Slezany najdeme málo osob, které
by v národnostních zápasech stály na české straně.
Nesmíme také zapomenout, že v průběhu doby narůstal počet osob, které
nobilitaci odmítaly. Jejich zjištění je ovšem spíše otázkou náhody.
Předchozí řádky mohly jen naznačit možnosti, které studium nové šlechty
přináší pro poznání tradiční společnosti. Nevyčerpali jsme jistě všechny aspekty
proměn sociálního prostředí osob, které se ucházeli o povýšení do šlechtického
stavu. Domníváme, že propojení analýzy nové šlechty z různých srovnatelných
regionů může přinést nové poznatky, které upřesní a prohloubí naše znalosti
o postavení šlechty v novověku.
FROM THE GALLERY
OF THE NEW NOBILITY IN AUSTRIAN SILESIA

SUMMARY
The new nobility in the Těšín and Opava regions is not a group that would be studied
sufficiently, which is why the basic archival research is still in progress.
The research is conducted within a broader context of the project which focuses
on the development of the Austrian Silesia from many aspects. One of the individual
research questions is the relationship between the outskirts and the centre.
Furthermore, we refer to earlier bibliography which addressed individual stages of the
process of elevation into nobility which is the basis for our analyses. Generally speaking,
one of the outcomes of the 1848-1849 revolutions was the general cancellation of the
prerogatives associated with the nobility; people with titles and coats of arms became
ordinary citizens. Nevertheless, people from certain social groups were still interested in
the elevation into nobility because many stereotypes were still strong and a visiting card
with a coat of arms was expected to make the journey towards success and better social
status easier.
Based on the relation of the new nobility towards their region, several groups can be
identified:
1. The first group includes individuals who were born in the region or not far from it
and who lived and worked here for many years, if not their whole life. The elevation
into nobility was typically motivated by their contribution to the development of the
region. These persons represent the core of our research,
2. New nobility, i.e. people who were born in the region but, due to twist of fate, career
etc., lived and worked in different parts of the monarchy or even abroad.
3. Persons who were born outside the region and who lived there for only a couple of
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years. We can only take into consideration those individuals whose elevation into
nobility was motivated by their contribution to the region.
4. Based on certain criteria, new nobility can also include individuals whose life
partner’s hail from the region even though their families resided elsewhere.
The paper suggests several opportunities the study of new nobility offers with regard
to the understanding of the traditional society. We think that the links among the analyses
of the new nobility from comparable regions can yield new information for the sake
of clarification and improved knowledge about the status of the nobility in the modern
times.
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BERNÍ RULY A KATASTRY ČESKÉ REPUBLIKY
JAKO GENEALOGICKÝ PRAMEN
Marie Marečková

V rodopisném výzkumu vedle matrik budou užitečným pomocníkem pro badatele berní ruly a katastry. V posledních letech byl úspěšně realizován především dlouhodobý projekt digitalizace všech zachovaných českých, moravských
a slezských matrik včetně matrik vojenských a matrik židovských náboženských
obcí na území České republiky. Údaje matrik významně doplňuje stabilní katastr
z první poloviny 19. století, jehož předností je souvislost se současným stavem
vlastnictví. Převod souboru katastrálních map z území České republiky do digitální podoby a jejich zpřístupnění badatelům je výsledkem spolupráce Českého
ústavu zeměměřičství a katastru s Moravským zemským archivem, Zemským
archivem v Opavě a Národním archivem. Moderní digitalizační projekty umožní
tyto badatelsky nejžádanější archivní fondy zpřístupnit bezplatně na internetu
v pohodlí domova.
Po skončení třicetileté války ke stabilizaci poměrů z iniciativy císaře Ferdinanda III. měla přispět daňová politika monarchie na základě údajů
o každém poplatníku. Z berní evidence byla vyňata panská či dominikální půda.
Soupis rustikálních pozemků či poddanských usedlostí, z nichž se platila berně, vycházel z vrchnostenských přiznavačích listů. Roku 1652 se zemský sněm
usnesl na generální vizitaci poddaných, jejich nemovitého i movitého majetku
a vykonávaných živností v rámci krajů. Čtyřčlenné vizitační komise v každém
panství postupně zjišťovaly počet poddaných a jejich berní způsobilost, ne však
rozlohu půdy. Evidovaly jen hrubý odhad plochy orné půdy a závěrem zhodnotily hospodářský charakter obce, zejména kvalitu usedlostí, polí, luk, dobytka,
živností a dalších ekonomických aktivit obyvatel. Berní jednotkou byl osedlý,
ve městě soused. V každém kraji měla tato jednotka rozdílnou hodnotu. Osedlý
byl držitel gruntu, láník. Polovinu pozemků osíval a pole obdělával potahem.
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Rozloha lánu obecně byla 18 ha. Za jednoho osedlého se počítali čtyři chalupníci
a osm zahradníků (později domkářů).
Výsledkem této akce byla berní rula (catastrum rollare) z roku 1654. Její
údaje doplnilo 15 svazků revizitací z let 1680-1684. V Čechách registrovala
všechna města, městečka i vesnice a obyvatele s jejich sociálním a ekonomickým
hodnocením, představuje tedy ucelený obraz Čech po skončení třicetileté války.
Každý poplatník musel být zapsán jménem a příjmením takže se berní rula stala
prvním českým i evropským jmenným seznamem daňových poplatníků. Zápisy
byly vedeny převážně česky, v některých oblastech německy. Originál berní ruly
uchovává Národní archiv.
Vydávání této první berní ruly podle jednotlivých krajů začalo roku 1949,
v roce 1955 však bylo přerušeno. Tiskem vyšlo 9 svazků, tedy zhruba polovina.
Další svazky pro Bechyňsko, Boleslavsko, Chrudimsko, Litoměřicko, Loketsko,
Rakovnicko, Slánsko a Kladsko nebyly vydány, originál svazku pro Slánsko se
nedochoval. Chybí téměř třetina svazku pro Boleslavsko a některé další části.
Údaje lze doplnit z tereziánského katastru z roku 1713, který z berní ruly vycházel.
Práci s tímto souborem jedinečných pozemkových knih roku 2003 podstatně
usnadnilo vydání generálního rejstříku ke všem svazkům berní ruly z roku 1654,
vydaným i dosud nevydaným, u nedochovaných doplněným o soupis poddaných z roku 1651. Ve dvou svazcích tohoto rejstříku (A-L, M-Ž) jsou údaje řazeny abecedně podle příjmení a doplněny údaji ze starších soupisů poddaných či
z urbářů. Celkem dílo zpřístupnilo informace o 183 000 osobách s odkazem na
příslušný svazek berní ruly či jiný pramen, na obec, okres, panství, vykonávané
povolání, popřípadě s doplňující poznámkou.
Na Moravě byl roku 1656 zpracován berní soupis, zvaný lánové rejstříky.
Upřesněn byl generální vizitací v letech 1669-1679. Berní jednotkou byl lán.
Usedlosti byly rozděleny do čtyř skupin: odedávna osedlé, nově osazené (po
roce 1656), nově pusté (po roce 1656) pusté (pustými zůstaly i po roce 1656).
V každé skupině pak byly seřazeny podle velkosti usedlosti v lánech či jejich
zlomcích. Následoval soupis chalupníků, zahradníků (či domkářů). Lánová vizitace je psána německy do příslušných rubrik. Jejích 358 svazků pro všechna moravská panství a enklávy ve Slezsku je uloženo v Moravském zemském archivu.
Údaje berní ruly z roku 1654 souvisejí se Soupisy poddaných podle víry
z roku 1651 a lze je vzájemně porovnávat. V souvislosti s programem rekatolizace české místodržitelství patentem ze 4. února 1651 nařídilo vrchnostem vypracovat soupis obyvatel podle příslušnosti ke katolické konfesi. Nařízení ukládalo
vrchnostem do šesti týdnů provést podle podrobných formulářů soupis obyvatel. Prostřednictvím krajských hejtmanů ho měly vrchnosti do šesti týdnů předat místodržitelské kanceláři. Kromě poddaných a svobodníků soupis evidoval
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vrchnost, úředníky patrimoniální správy a měšťany královských i vrchnostenských měst. Evidence se netýkala příslušníků duchovního a vojenského stavu.
K patentu byl připojen závazný formulář s rubrikami pro vyplnění. Zapisovalo se
jméno, příjmení, rodinný stav, povolání, věk, náboženství (u nekatolíků s údaji
o možnosti konverze). K rodinným příslušníkům se zaznamenali podruzi a čeleď, mohli být však uvedeni samostatně. Evidenci uzavíraly informace o místním
faráři, stavu fary a kostela, o zádušním majetku a důsledcích třicetileté války.
Soupis poddaných podle víry vypracovali vrchnostenští úředníci (popřípadě
majitelé) jednotlivých panství spolu se soupisy obyvatel příslušných vrchnostenských měst, které však v některých případech nebyly vůbec zpracovány. Způsob
a kvalita vyplnění rubrik závazného formuláře nebyly na jednotlivých panstvích
stejné. Protože nastaly potíže se získáváním podrobných údajů, ze snahy pro
uspíšení kompletní evidence místodržící vydali 3. června 1651 druhý patent. Ten
nařizoval uvádět jen celkové počty obyvatel podle farností a sumární přehled
nekatolíků. Na některých panstvích proto nebyl soupis vůbec vypracován, popřípadě nebyl odevzdán. Soupis poddaných podle víry zahrnoval všechny české
kraje, chybí pouze Litoměřicko a Prácheňsko. Národní archiv v Praze kromě
edice připravil digitalizaci Soupisu, který bude bezplatně badatelům přístupný
na webových stránkách www.nacr.cz. Na Moravě a ve Slezsku obdobné soupisy
poddaných nebyly pořizovány.
Pro pražské arcibiskupství byly vydány nejstarší zpovědní seznamy z let
1570–1666 a na ně navazující zpovědní seznamy z let 1671–1725. Také tyto záznamy souvisely s rekatolizací. Do seznamů se nedostali věřící, kteří se alespoň
jednou za rok v čas velikonoční nedostavili ke zpovědi. To je odhalilo jako tajné
nekatolíky.
Významné poznatky pro genealogii obsahuje tereziánský katastr. Přípravy
k jeho zpracování začaly roku 1713 soupisem rustikální poddanské půdy podle
vesnic a dominikální panské půdy podle vrchností. Byl sestaven i soupis půdy
církevní a královských měst. Tereziánský katastr vstoupil v platnost až roku
1748 a stanovil zdanění osedlých poddaných podle odhadu výměry jejich půdy.
Revizitace, přezkoumání a doplnění katastru z roku 1757 obsahovalo obdobný
soupis pozemků, základem daně však byl čistý výnos z usedlosti a živností. Výsledkem této revizitace byl první dominikální katastr zvaný panské vyrovnání
(Exaequatorium dominicale) z roku 1757 jako základ pro zdanění dominikální
panské či vrchnostenské půdy, založený na přiznáních z roku 1713. Oba tyto katastry tvořící tereziánský katastr byly pak vedeny až k roku 1848, kdy byl zrušen
rozdíl mezi panskou a poddanskou půdou.
Tereziánský katastr má dvě složky. Ve složce Fassi (přiznání) uvádí jména
hospodářů a v revizitaci postihuje i jejich posloupnost, názvy polí a luk včetně jejich bonity, jakosti. Ve složce Acta (spisy) jsou shromážděny také údaje
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o farnosti, farském a zádušním majetku, o kostelu, škole, příjmech kantorů
a různé další doklady a soupisy.
Pro josefský (či josefinský) soupis půdy roku 1785 byl stanoven stejný daňový základ podle výměry a čistého výtěžku pozemků poddanských, panských
i duchovních. Správní jednotkou už nebylo panství, ale okrsek obce, později
zvaný katastrální obec a od roku 1927 katastrální území. Daňovou jednotkou
se stala parcela, označená topografickým (parcelním) číslem. Souvislá mapa
obce ani kraje se z toho však nedala sestavit, protože se neměřily neplodné
(neobdělávané) pozemky, cesty, silnice, řeky, potoky, rybníky, kopčiny, houští
a křoví. Mimo to se u pravidelných poddanských pozemků uváděla pouze délka
a šířka a nezakresloval se jejich tvar.
Nezaměřovaly se ani obytné domy, dostaly však popisná čísla. Kromě Prahy
a obcí, kde došlo v letech 1805–1815 k přečíslování, může být toto číslování shodné s dnešními popisnými čísly. Číslování prováděli vojáci v říjnu 1770
zápisem čísla křídou na vrata či dveře usedlosti. Postupovalo se systematicky
v přirozeném sledu obvykle po směru chodu hodinových ručiček. Číslování
začínalo od radnice nebo kostela a postupovalo dále kolem rynku. Pokračovalo se v soustředných kružnicích až k domům na vedlejších ulicích či cestách.
V malých obcích ležících podél silnice číslování začalo od domu po pravé straně
vesnice při hlavní komunikaci, pokračovalo domem přímého souseda atd. a po
opačné straně komunikace se pak vracelo. Ve vesnicích domy obvykle nebyly
přečíslovány, takže čísla z roku 1770 a sled čísel dále přidělovaných dokládá
postup rozvoje určité obce.
Tento josefský katastr vstoupil v platnost 1. listopadu 1789. Po smrti Josefa
II. si však šlechta roku 1792 vymohla jeho zrušení a znovuzavedení daně podle
panského vyrovnání tereziánského katastru. Velké rozdíly v měření a zatajování
půdy, dosahující v Čechách až 60 %, nebylo možné nadále přehlížet. Nový katastr proto spojil oba soupisy tak, že tereziánský katastr byl doplněn o výměry
půdy z josefského katastru. Tato úprava vstoupila v platnost roku 1797 a byla
základem pro vyměřování daní až do roku 1860, kdy začal platit stabilní katastr.
Patent císaře Františka I. ze dne 23. prosince 1817, o dani pozemkové
a vyměření půdy, stanovil vyhotovení katastru trvalého, stabilního. Stabilní katastr byl výsledkem nového vyměřování, které probíhalo v letech 1826–1830
a pak 1837-1843, na Moravě pak v letech 1824-1830 a 1833-1835 kvůli pozemkové dani, stanovené podle čistého výnosu z půdy. Později se realizovaly obdobné měřičské práce v odlehlejších zemích monarchie, v Haliči, Bukovině, Tyrolech
a Vorarlbersku. Hranice katastrálních obcí zůstaly stejné podle jejich vytyčení
v josefském katastru. Neshodují se však topografická čísla pozemků ani popisná
čísla domů, poté co byly roku 1805 přečíslovány. U pozemků se evidovala jejich
velikost, poloha a čistý výnos. Mapování obcí prováděly Mapovací komise, slo120

žené ze vzdělaných odborníků a praktických zeměměřičů civilního i vojenského
stavu V zemích Koruny české bylo tehdy zaměřeno 12.696 katastrálních obcí
o výměře 7 932.000 ha. Byly zobrazeny v měřítku 1:2880 na 49.947 mapových
listech. Každý z těchto listů má tvar obdélníka o rozměrech 65,85 cm a 52,68 cm.
To odpovídalo výměře 287,73 ha. Tato neobvyklá čísla byla způsobena sáhovou
mírou, která v době měření platila v celé monarchii. Stará plošná míra čtvereční
sáh odpovídala 3,59 m2, stará délková míra český sáh se přibližně rovnala rozpětí
paží muže, asi 1,77 m, vídeňský sáh asi 1,89 m. Dnešní desetinná metrická soustava začala platit až l. ledna 1876, kdy nabyl účinnosti zákon z 23. července 1871
o jejím závazném užívání v Rakousku-Uhersku. Na novou soustavu přešel rovněž
pozemkový katastr. Pro přepočet sáhové míry byly vydány roku 1874 pomocné
tabulky. Stabilní katastr měl měřičský operát, tj. geometrické zaměření a zobrazení všech pozemků, písemný operát, tj. soupis všech pozemků a jejich vlastníků,
včleňovaní operát, tj. druhové a bonitní rozdělení pozemků. Předností stabilního
katastru je především dobré technické provedení a souvislost se současným stavem vlastnictví, v neposlední řadě také zapsání nemajetných podruhů či nájemníků. Z originální mapy stabilního katastru byl zhotoven tzv. císařský otisk, který
byl archivován v Ústředním archivu pozemkového katastru ve Vídni.
Tzv. indikační skici jsou kopie katastrálních map, které byly vhodně vybarveny, rozděleny na čtyři části a podlepeny. Tento formát sloužil k praktickému využití pro práci v terénu při kontrole měření a vyznačování změn, jež byly potom
zaneseny do originálu katastrální mapy. Indikační skici byly vypracovány podle
stejných zásad jako originál. Navíc se zapisovalo jméno vlastníka pozemku, domovní popisné číslo (u malých parcel alespoň domovní popisné číslo), druhy
pěstovaných kultur, vlastnosti parcel a čísla mezníků na hranicích obce. Klad
mapových listů je vždy uveden na titulním listu nebo na obalu.
K mapám stabilního katastru a indikačním skicám byla vypracována legenda. U každé parcely byla uváděna jména majitelů, domovní číslo (černě) a parcelní číslo (červeně). Karmínově byly vybarveny kamenné mosty, jezy, silnice
a kamenné budovy (hlavní vstup a průčelí zesílenou čarou), veřejné stavby tmavou červení, dřevěné stavby (roubené, spalné) žlutě. Bílou barvu měla veřejná
prostranství a neobdělávaná půda jako dvory a nádvoří, hnědou barvu měly cesty, modrou vodní plochy. Sytě zeleně se značily parky a zahrady, zeleně louky,
světle zeleně pastviny (označením G se odlišily obecní pozemky). Okrovou barvou se zakreslovala pole (značka Rott označovala dočasný úhor či kopaninu),
fialovou vinohrady, šedou s nádechem hnědé lesy. Mokřiny, bažiny a podmáčené
louky se znázorňovaly krátkými vodorovnými čárkami, speciální symboly měly
stromy, keře a stromořadí podél cest. Pozdější změny byly odlišeny červeným
šrafováním. Značky a barvy měly být výstižné a srozumitelné. Ručně rýsované
mapy převáděl na litografie a tiskl speciální topograficko-litografický ústav.
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Indikační skici byly zavedeny podle jednotného klíče pro všechny německé
a italské provincie v Rakousku-Uhersku kromě Uher, Sedmihradska, Chorvatska, Slavonie, Vojvodiny a Banátu. Staly se jedinečným dokumentem. Pro každou obec a její katastrální území byly vyhotoveny po sekcích na formátech A3
v měřítku 1:2880, pouze u půdorysně rozlehlých protáhlých horských obcí byly
indikační skici v měřítku 1:5760. Mapy byly zpracovány tak, aby se podle nich
mohla provést fyzická prohlídka všech parcel v jednotlivých obcích a potvrdit,
že zachycují skutečný stav katastru. Po skončení pochůzky v terénu potvrdili odborní geometři, vrchnostenský úředník a zástupci obce svými podpisy správnost
skic, v nichž se neměly provádět další změny. Většina číselných určení zůstala
v platnosti dodnes. Indikační skici dobře zachytily sociální i ekonomickou podobu jednotlivých oblastí a celé země před rozvojem průmyslových regionů a velkoměst. S obdivuhodnou přesností, podrobností a faktografickými poznámkami
informují o dobovém charakteru krajiny, hustotě sídel, urbanizaci, demografii
a o dalších historických a geografických skutečnostech.
Indikační skici jsou uloženy v Národním archivu v Praze, v Moravském
zemském archivu v Brně a v Zemském archivu v Opavě. Spolu s originálními
mapami stabilního katastru a s císařskými otisky, uloženými v Českém úřadu
zeměměřičském a katastrálním, jde o základní mapový soubor katastrálního mapování na našem území. Převod katastrálních map do digitální podoby byl jedním z nejdůležitějších úkolů těchto institucí. Důvodem k urychlení digitalizace
těchto badatelsky nejžádanějších fondů byl také špatný fyzický stav fondů, takže
některé mapy nebylo možné badatelům předkládat.
Ústředním archivem zeměměřičství a katastru byly digitalizovány mapy
stabilního katastru a císařské povinné otisky. Národním archivem, Moravským
zemským archivem a Zemským archivem v Opavě byla zpřístupněna digitalizace tzv. indikačních skic stabilního katastru, tedy katastrálních map obcí na území bývalé Země české, Moravy a Slezska. Digitalizované indikační skici byly
přidány k databázi, zpřístupňující mapy stabilního katastru a císařské povinné
otisky z Ústředního archivu zeměměřičství a katastru. Tyto mapy jsou k dispozici na webové stránce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního http://
archivnimapy.cuzk.cz. V nabídce pod sekcí Stabilní katastr se vyberou mapy
určitého katastrálního území, pak v nabídce Digitalizované skici se může otevřít skica stabilního katastru Národního archivu nebo císařské otisky z Českého
úřadu zeměměřičského a katastrálního a také dnešní katastrální mapa. Badatelé
mají možnost tyto mapy porovnat. Aplikace umožňující bezplatné prohlížení archiválií vznikla vzájemnou spoluprací Ústředního archivu zeměměřičství a katastru, Národního archivu, Moravského zemského archivu a Zemského archivu
v Opavě. Přístupné jsou císařské povinné otisky stabilního katastru (1824-1871),
1:2880, indikační skici stabilního katastru (1824-1843), 1:2880, mapy topogra122

fické sekce třetího vojenského mapování (1869-1885), 1:25 000, sbírka map
a plánů (zhruba z let 1550-1850), různé měřítko, a doplněk k císařským povinným otiskům – výkazy s porovnáním ploch (1845 a 1948). Originály map už
nebudou badatelům zapůjčeny.
Zemský archiv v Opavě (podatelna@zao.archives.cz) v rámci příslušné databáze http://archivnimapy.cuzk.cz zpřístupnil indikační skici stabilního katastru
pro území Slezska z roku 1836. V Národním archivu (na@nacr.cz) byl publikován popis jednotlivých skic. Databází http://archivnimapy.cuzk.cz byl zpřístupněn soubor 9.000 map, digitalizovaných v letech 2006-2010. Každá mapa má cca
20 sekcí, sekce má rozměry 34 cm x 27 cm. Digitalizovaná sbírka indikačních
skic je k zapůjčení na CD v Národním archivu. Na základě písemné objednávky
je možné zhotovit fotografické či digitální reprodukce archiválií.
V Moravském zemském archivu v Brně (www.mza.cz) jsou uloženy indikační skici stabilního katastru Moravy z let 1824-1831 v počtu 4.551 dochovaných.
Pro neobyčejný zájem badatelské veřejnosti a s ohledem na svou unikátnost byl
fond zpřístupněn pomocí vlastní aplikace prostřednictvím internetu na www.
mza.cz/indikacniskici. Nabídka Katalog umožňuje vyhledat požadované indikační skici. Orientaci usnadní přehled o obcích, které jsou začleněny pod jiné
indikační skici. Prohlížení ulehčí práci se skicou, neboť nabídne posun, práci
s výřezem, funkci orientačního měřítka, zobrazení souhrnných informací o příslušné indikační skice aj. Bez registrace si mohou badatelé objednat potřebné digitální reprodukce. Pomocí modulu nákupní košík se zvolí určité skici, vyplnění
se fakturační údaje, potvrdí objednávka (e-mail či telefon) a po potvrzení platby
je vytvořeno DVD s objednaným obsahem. Převzetí je možné osobně v badatelně archivu, popřípadě prostřednictvím pošty na udanou adresu.
Další uvedené berní ruly a katastry jsou uloženy v Národním archivu v Praze. Údaje nejstarší berní ruly zpřístupní abecední seznamy poddaných s dalšími
odkazy. Připravuje se její digitalizace spolu se Soupisem poddaných podle víry
z roku 1651.
						
STEUERBESCHEIDE UND KATASTERKARTEN
IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIKALS GENEALOGISCHE QUELLE

ZUSAMMENFASSUNG
In genealoischen Forschung neben Matriken wird ein nützliches Werkzeug für Forschen Steuerbescheide und Katasterkarten. In den letzten Jahren erfolgreich vor allem
langfristiges Projekt, um alle überlebenden tschechischen, mährischen und schlesischen
Matriken, einschliesslich militärischer Matriken und Matriken der jüdischen Religions-
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gemeinschaften in der Tschechischen Republik zu digitaliseieren implementiert. Daten
von Steuerbescheide von 1654 in den Bestand der Probanden nach dem Glaubeder 1651
bezogen und miteinander verglichen werden. Die Daten von Matriken wesentlich ergänzt stabile Kataster in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dessen Hauptvorteil ist
die aktuelle Staatsbesitz. Konvertierten der Katasterkarten der Tschechischen Republik
in die digital Form und stellen sie den Forschern ist das Ergebnis der Zusammenarbeit
zwischen dem Tschechischen Institut für Vermessung und Kataster mit den Mährischen
Landesarchiv in Brno, Nationalarchiv in Praha und Landesarchiv in Opava. Moderne
Digitalisierungsprojekte können in der bequem von zu Hause, die Forschung am wünschenswertesten Archivmaterial zur Verfügung gestellt werden kostenlos im Internet.
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KODIKOLÓGICKÝ VÝSKUM NA SLOVENSKU
– PROBLEMATIKA TERMINOLÓGIE
A DOTERAJŠIE KODIKOLOGICKÉ BÁDANIE
Zuzana Molnárová

Vznik kodikológie ako vedy môžeme datovať do 20. storočia, kedy sa dajú
pozorovať aj prvé pokusy o pomenovanie tejto disciplíny. V akademickom roku
1934 – 35 Charles Samaran po prvýkrát použil pojem kodikografia pri obhajobe
autonómie vedy o rukopisoch na ÉcolePratique des HauteÉtudes. Francúz AlphonseDain navrhol v roku 1944 nové pomenovanie, kodikológia, ktoré použil
v roku 1949 v diele Les manuscrits1. Toto pomenovanie, ktoré odvodil z gréckeho λόγος a z latinského codex sa zaužívalo. Pojem kódex mal pôvodne rôzne
významy, používal sa napríklad na pomenovanie kôry, na ktorú sa písalo. Termín neskôr prenesene označoval aj drevené doštičky codicilli, ktoré boli spojené
krúžkami a písalo sa na nestilom. Napokon sa pojmom kódex pomenúvali rukou
písané knihy literárneho charakteru2. Kodikológia teda označuje “pomocnú vedu
historickú, ktorá študuje rukopisy neúradnej povahy, t. j. literárneho charakteru
v najširšom zmysle slova ako hmotné produkty vo všetkých ich súvislostiach.
Kladie dôraz na zistenie ich vlastností a vnútorných i vonkajších znakov a pokúša sa skúmať všetky ich aspekty, t. j. najmä proces ich vzniku, ich funkcie aj ich
ďalšie sekundárne a často premenlivé pôsobenie a uplatnenie, aby ich bolo možné zaradiť v príslušných vzťahoch do kultúrneho vývoja spoločnosti.“3V stručnosti povedané ide o vedu, ktorá sa zaoberá kódexom z formálneho a obsahového hľadiska.

1
2
3

DAIN, Alphonse. Les manuscrits. Paris: Société D‘Édition Les Belles-Lettres, 1975.
OLEXÁK, Peter. Kodikológia. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. s. 7 – 9.
HLAVÁČEK, Ivan. Úvod do latinské kodikologie. Praha: Univerzita Karlova, 1994. s. 11.
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Dôraz na knihy literárneho charakteru bol dôležitý pre odlíšenie od úradných
kníh, ktoré sú objektom diplomatického skúmania. V Čechách badať i pokusy
o presnejšie definície literárneho rukopisu, ktorými do kodikologického skúmania prispieva napr. František Hoffman a JiříPražák. Literárny rukopis je podľa
nich typický troma charakteristikami:
1. Spravidla nebol vedený ako úradná kniha.
2. Väčšinou nebol súčasťou organického fondu v archívnom zmysle a často sa
vyskytuje v celkoch, ktoré vznikli zberateľskou činnosťou.
3. Pôvodný rukopis aj jeho opisy hlavne sledovali literárny, vedecký alebo umelecký cieľ.
Zarážajúce na tejto definícii je slovo spravidla, ktoré jasne naznačuje, že tieto
definície a vymedzenia nie sú jednoznačné, často totiž dané rukopisné knihy, ako
napr. právne knihy, stoja na hranici dvoch disciplín – kodikológie a diplomatiky4. Taktiež je očividné, že kódexy sú súčasťou archívnych fondov, aj keď sa tam
mnohé dostali neskôr a vďaka zberateľskej činnosti.
Súčasťou takmer každého archívneho fondu sú aj fragmenty stredovekých rukopisov, ktoré safondoch bežne nachádzajú vo väzbách iných kódexov. Ak boli
totiž staré rukopisy považované za nevyhovujúce novým potrebám, boli rozobraté a použité ako tzv. makulatúra – ich listy boli použité vo väzbách mladších
rukopisov alebo i ako obaly inkunábulí a prvotlačí5.
PRVÉ POKUSY O ZJEDNOTENIE TERMINOLÓGIE
Kodikologická terminológia vznikala postupne niekoľko storočí a jej vývoj
úzko súvisí s vývojom disciplíny samotnej. Kodikológia bola totiž spočiatku
vedou, ktorou sa zaoberali len niekoľkí samostatní vedci, ktorí si vytvorili aj
svoju vlastnú, pre nich typickú, terminológiu. S postupným rozvojom tejto vedy
a s rastom počtu kodikológov vzrástla i potreba zjednotenia terminológie. Najviac sa nutnosť jednotnej terminológie prejavila po vzniku rôznych inštitútov
zameraných na kodikologický výskum.
Z iniciatívy Félixa Grata vznikla v roku 1937 vo Francúzsku samostatná
kodikologická inštitúcia Institut de Recherche et d‘Histoire des textes. Inštitút
sa pustil do vytvorenia rozsiahlych bádateľských predpokladov pre rukopisné
štúdium. Od svojho založenia si získal autoritu, rozšíril pole svojho pôsobenia
4
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a momentálne sa delí na viacero samostatných oddelení – napr. filologické, humanistické, kodikologické, diplomatické a paleografické6.
Na pôde tohto inštitútu pôsobil aj Denis Muzerelle7, autor prvého kodikologického pojmového slovníka. Jeho slovník sa stal dobrou kodikologickou
pomôckou pre bádateľov ovládajúcich francúzštinu. Z iniciatívy inštitútu, ale
i zahraničných bádateľov bola v roku 2002 vytvorená i internetová verzia tohto
slovníka, pričom je slovník zdanlivo sprístupnený v piatich svetových jazykoch.
Španielske a talianske pojmy však boli so súhlasom autorov prebraté z podobných slovníkov napísaných v týchto jazykoch, anglická verzia je stále vo vývoji
a je označená za skúšobný projekt, a nemecká verzia je už niekoľko rokov nefunkčná8.
Pri tvorbe španielskeho a talianskeho pojmového slovníka autori vo veľkej
miere nadväzovali na D. Muzerella. V spolupráci s ním napokon vydali samostatné slovníky v ich národných jazykoch, ktoré sa, ako sme už spomenuli vyššie,
neskôr stali doplnkom digitálnej verzie Muzerellovho slovníka. Autormi španielskej verzie boli PilarOstos, M. Luisa Padro a Elena E. Rodríguez9. Taliansku
verziu terminologického slovníka vytvorila Marilena Maniaci10.
Na tento vývoj zareagovali aj vedci z krajín východnej Európy. V akademickom roku 2001 – 02 organizácia CivicEducation Project11 iniciovala niekoľko
akademických sietí a poskytla im svoju finančnú i logistickú podporu. Jednou
z týchto sietí bola aj LatinPaleographyNetwork(sieť pre latinskú paleografiu,
LPN), na vytvorení ktorej sa podieľali dvaja vedci z Českej republiky – Hana
Pátková, Pavel Spunar – a jeden zo Slovenska – Juraj Šedivý. Hlavným cieľom
tejto siete bolo vytvorenie vzťahov a kontaktov medzi vedcami venujúcimi sa
dejinám latinského písomníctva. Prvoplánovo išlo o vytvorenie siete kontaktov medzi vedcami zo strednej a východnej Európy zaoberajúcimi sa kódexmi
a v širšom zmysle písomnou kultúrou ako takou. Ďalším cieľom siete bolo vytvorenie jednotnej terminológie a nomenklatúry pisárskych štýlov, typov a druhov
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písma, aspoň medzi bádateľmi zo strednej a východnej Európy. To sa podarilo
publikovaním 7-jazyčného slovníka Vocabulariumparvumscripturaelatinae12.
Na tvorbe tohto slovníka sa podieľalo niekoľko paleografov a epigrafov
z Čiech, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ruska a Slovenska, ktorí sa po
asi troch stretnutiach vzájomne dohodli na jeho konkrétnej podobe. Cieľom LPN
bolo pripraviť základný slovník termínov používaných pri opise latinského písma. Vzhľadom na špecifiká názvoslovia v jednotlivých štátoch sa autori rozhodli
nevenovať sa nomenklatúre (názvom jednotlivých štýlov, druhov a typov písma), ale len terminológii samotnej (názvy písmen a pomocných značiek, písmo
z hľadiska morfológie). Hlavným dorozumievacím jazykom sa stala nemčina.
Od počiatku sa rátalo aj s češtinou, maďarčinou, poľštinou, ruštinou a slovenčinou a uvažovalo sa aj o iných jazykoch. S Denisom Muzerellom a Marcom
Smithom bola už v roku 2004 dohodnutá predbežná spolupráca. Ďalší vedci zo
štátov strednej a východo-strednej Európy (z Chorvátska, Litvy, Rumunska, Slovinska) sa príprav zúčastňovali alebo o nich boli informovaní. Aj vďaka tomu
mohol byť slovník ešte tesne pred odovzdaním do tlače rozšírený aj o litovskú
verziu13.
Ku kodikologickej terminológii neoddeliteľne patrí aj nomenklatúra, čiže pomenovanie jednotlivých štýlov, druhov a typov knižného písma. Zatiaľ čo pri
pomenovaní jednotlivých štýlov nastala už na začiatku 20. storočia jednota, nejednotné zostávali pomenovania štýlov a typov. Napokon sa čiastočné zjednotenie podarilo dosiahnuť aspoň na úrovni štátov, ešte niekoľko rokov ale trvalo,
kým došlo aj k medzinárodnému zjednoteniu. V roku 1953 sa v Paríži konal
kongres s názvom Comité International de Paléograhie Latine, na ktorom bola
tromi paleografmi predstavená jednotná nomenklatúra. Prvým z týchto paleografov bol BernhardBischoff, ktorý sa zaoberal vývojom karolínskej minuskuly
až po objav prvého gotického písma. Karolínsku minuskulu datoval do obdobia
9. – 12. storočia a tvrdil, že do 13. storočia nemožno hovoriť o gotickom písme.
Chronologicky naňho nadviazal GerardIsaacLieftinck, ktorý predstavil novú nomenklatúru, ovplyvnenú holandskými skriptóriami. Navrhol rozlišovať písmo
kaligrafické, jednoduché a zbežné. Prechodom medzi gotikou a humanizmom sa
zaoberal Talian GiulioBattelli. Systém, ktorý predstavili títo traja paleografi, so
sebou v prvom rade priniesol vlnu kritiky, po čase však bol s menšími úpravami
prijatý a stal sa základom pre jednotnú nomenklatúru14.
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Na tento vývoj situácie zareagovali aj vo vtedajšom Česko-Slovensku, a to
konkrétne najmä predstavitelia Komise pro soupisrukopisů, ktorí navrhli niektoré
menšie úpravy. Pavel Spunar15 nesúhlasil napr. s označením písma 11. – 12. storočia za karolínske. Väčší vplyv na nomenklatúru v Českej, a následne i Slovenskej
republike mal JiříPražák16, ktorý v podstate prebral medzinárodnú nomenklatúru,
kritizoval však, že tento systém nedoceňuje vplyv listinných písiem na písma
knižné. Najväčší význam mala jeho definícia karolínsko-gotického písma17.
SPORNÁ TERMINOLÓGIA NA SLOVENSKU
V súčasnosti je na Slovensku používaná dvojaká terminológia. Zástancom
prvej používanej terminológie je zakladateľ slovenskej kodikológie Július Sopko. Ako uvádza už v prvom zväzku18 svojich katalógov svojou terminológiou
nadväzuje na medzinárodné snahy o jej zjednotenie, ale hlavne na úsilie českých
kodikológov. Terminológiu J. Sopka s menšími úpravami používa aj ďalší slovenský paleograf a kodikológ Juraj Šedivý, ktorý okrem spomenutých autorov
a diel zahŕňa do svojej terminológie zmeny, ktoré uviedla Karin Schneider19
v snahe o zjednodušenie nomenklatúry.
Predstaviteľom druhej na Slovensku používanej terminológie je kodikológ
z ružomberskej Katolíckej univerzity Peter Olexák, autor prvej slovenskej príručky o kodikológii. Už v zmienenej príručke je možné vidieť vplyv talianskej
terminológie na autora. Napr. namiesto rokmi zaužívaného termínu zložka používa termín knižný hárok, resp. dvojhárok20, namiesto pojmov rectoa versoby
sme podľa neho na označenie jednotlivých strán fólií mali uprednostniť pojmy
côtépoil (srstená strana pergamenu) a côtéchair (mäsitá strana pergamenu)21. Je
síce pravda, že väčšina kódexov bola napísaná na pergamene, ale neplatí to pre
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všetky. Z tohto dôvodu s jeho návrhom nemôžeme súhlasiť. Rovnako navrhuje
použiť nový termín aj pri označení dvakrát použitého pergamenu, tzv. palimpsestu. Odôvodňuje to tým, že z gréčtiny pochádzajúci termín palimpsest dostatočne nevystihuje proces, ktorým daný pergamen prechádzal. Grécke πάλινψάω
znamená totiž zoškrabávam. P. Olexák navrhuje latinský termín codexrescriptus22, teda prepísaný kódex, ktorý podľa neho lepšie zodpovedá procesu ponorenia pergamenu do mlieka, jeho následnému poumývaniu a posypaniu múkou
alebo vápnom. Z hľadiska čisto filologického jeho argumentácia nie je úplne
bezpredmetná, polemizovať však môžeme s jeho tvrdením, že sa písmo z takto
použitých pergamenov nezoškrabávalo.
Z úplne iného súdka je však terminológia a nomenklatúra, ktoré používa vo
svojej monografii Scriptura latina libraria23. Tu P. Olexák úplne ignoruje snahy
európskych paleografov a kodikológov o ich zjednotenie. Používa z taliančiny
nesprávne preložené pojmy, a niekedy dokonca sám prichádza s úplne novými,
často až nepochopiteľnými termínmi. Tak napr. namiesto základnej linky opisuje
spodnú linajku, písmená podľa neho majú telá, osi a brušká namiesto drieku,
brvna a oblúčiku. Názvy jednotlivých druhov a typov písma, ktoré rozoznáva, sú
často ešte záhadnejšie. Napr. keď opisuje základné druhy písma, pričom rozlišuje písmo knižné a kurzívkové. Na bežné prepisovanie sa podľa neho používalo
obyčajné uzuálne písmo24.
Musíme teda skonštatovať, že snahy P. Olexáka o vytvorenie novej terminológie a nomenklatúry sú síce oživením kodikologického výskumu, úplne však
nimi ignoruje na Slovensku už existujúcu a zaužívanú terminológiu. Vo svojej
práci sa iba zriedkavo odvoláva na slovenskú literatúru, vôbec nereaguje na už
spomínaný projekt 7-jazyčného kodikologického slovníka, čím sa dostáva do
pozície kodikológov z 19. storočia, ktorí si vymýšľali svoju vlastnú terminológiu. Zatiaľ čo oni nemali na výber z dôvodu pomalého rozvoja tejto vedy,
P. Olexák sa do tejto pozície stavia sám.
DOTERAJŠIE KODIKOLOGICKÉ BÁDANIE NA SLOVENSKU
Počiatky knižnej kultúry na Slovensku sa datujú do obdobia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Vznikli prvé liturgické kódexy, ale pravdepodobne aj základné právne regulatívy. V 11. storočí však nastalo obdobie retardácie a prerušenia kontinuálneho vývoja. Začiatkom 12. storočia sa množstvo
22
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kódexov presunulo do knižníc rehoľných rádov, napr. benediktínov, dominikánov, cisterciánov, kartuziánov. Toto obdobie je teda časom, keď vedu zastupuje
najmä teológia. V 14. a 15. storočí sa prejavil proces laicizácie, kódexy sa dostali
do rúk mestských notárov, mešťanov a šľachty25.
Napriek veľkému počtu potenciálnych majiteľov z územia Slovenska sa zachovali iba dve väčšie skupiny kódexov. Najcennejší rukopisný fond predstavuje zbierka bratislavskej Kapitulskej knižnice, ktorá je v správe Slovenského
Národného Archívu. V roku 1425, v čase husitských vpádov sa stratil originál
katalógu, ale v roku 1435 bol prepísaný do najstaršej mestskej knihy Bratislavy,
kde ho v 19. storočí objavil Karl J. Schröer26. O edíciu tohto prepísaného katalógu sa postaral Arnold Ipolyi a pokúsil sa jednotlivé rukopisy, ktoré v jeho dobe
existovali, priradiť k stredovekým dielam27. On ich však nevidel, mal k dispozícii iba zoznam z 18. – 19. storočia, ktorý porovnával so stredovekým zoznamom. Modernú edíciu pripravil až Július Sopko, ktorý sa vyhol Ipolyiho chybám
a identifikoval aj ďalšie rukopisy28.
Systematické usporiadanie fondu sa datuje až do roku 1633. V 18. storočí
knižnicu nanovo tematicky usporiadal kanonik/kustód Dujardin. Koncom 19.
storočia významnú prácu pri výskume kódexov z našej proveniencie započal
Nándor Knauz, historik, katolícky kňaz a autor diela Monumenta Ecclesiae
Strigoniensis. Vytvoril prvý súpis rukopisov, keď vyčlenil samostatnú skupinu
„Manuscripta“29. Pri tvorbe tohto súpisu pracoval s tým istým zoznamom, ktorý
mal k dispozícii aj A. Ipolyi30. Niekoľko jednotlivín z Kapitulskej knižnice objavili aj Juraj Šedivý31 a Miriam Hlavačková32.
Druhou zachovanou skupinou kódexov je fond spišskej kapituly. Podobne
ako to bolo na celom území Slovenska i tu sa počiatky knižnej kultúry spájajú
s rehoľnými rádmi, a to najmä s rádmi cisterciánov, kartuziánov a dominikánov.
Medzi mestá s najväčšími zbierkami patrí Kremnica a Levoča. Fond v Kremnici
je druhým najväčším nachádzajúcim sa na území Slovenska, aj keď nám z neho
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zostalo už len 26 kódexov33. Ako prvý sa o evidenciu kódexov pokúsil A. Ipolyi,
ktorý súpis uverejnil v Schematizme banskobystrickej diecézy na rok 187634.
Ďalším spišským centrom bola Levoča. O založenie levočskej farskej knižnice sa v 16. storočí zaslúžil Ján Henckel. V tejto knižnici sa sústredili rukopisné
súbory z levočských, ale i iných kostolov a taktiež zbierky košických dominikánov. Záujem o tento fond narastá až v 18. storočí, keď sa ho ujíma gróf
Ignác Batthyány, ktorý ho zaradil do tzv. Batthyánea35. V roku 1824 dokončil
knihovník Batthyánea prvý katalóg knižnice, ktorý opisoval 18 200 zväzkov.
Tento katalóg sa stále používa. V roku 1871 vydal súpis rukopisov tejto knižnice
AntoniusBeke36, ktorý bol však považovaný za nedostatočný a vôbec sa z neho
nevychádza. Najlepší súpis knižného fondu vydal Elemér Varjú37, ktorý sa zaoberal aj históriou vzniku inštitútu Batthyánea38.
Výsledkom novodobého bádania sú dva katalógy rukopisov a prvotlačí. Katalóg rukopisov pochádza z pera Róberta Szentiványiho39 a katalóg prvotlačí napísal Péter Kulcsár40. Čiastkové fondy levočskej knižnice si všíma štúdia Jánosa
Csontosiho41, ktorý však pri priraďovaní knihy k vlastníkovi čiastočne čerpá aj
z Bekeho, čo prispieva k nespoľahlivosti štúdie. Csontosiho práca sa stala predlohou Józsefovi Hradszkemu42, ktorého dielo je však dôslednejšie. Najnovšou
prácou, ktorá sa venuje fondom levočskej knižnice, je dielo Evy Seleckej, ktoré
okrem súpisu obsahuje i podrobný opis histórie vzniku levočskej knižnice i jej
bádania43.
Veľký význam pre kodikológiu na Slovensku malo dielo Júliusa Sopka, kodikológa, historika knižnej kultúry a vzdelanosti. Ako prvý sa systematicky veno33
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val kódexom z našej proveniencie, vypracoval najrozsiahlejší katalóg kódexov
rozdelený do troch zväzkov; prvý zväzok sa venuje kódexom zo slovenských
knižníc, druhý zväzok sa zameriava na kódexy našej proveniencie, ktoré sa však
nachádzajú v Maďarsku alebo Rumunsku. Tretí sa venuje fragmentom rukopisov44, ktoré však, ako on sám priznáva v prvom zväzku zmienených katalógov,
nerozobral dopodrobna a zaslúžili by si ďalší, podrobnejší výskum. Rozobral tu
180 fragmentov, zvyšok – niekoľko tisíc – je ešte stále nespracovaný v archívoch a knižniciach. Tento posledný zväzok dopísal v roku 1986, v roku 1987
sa však ku kódexom opäť vrátil prácou na Nitrianskom kódexe45. Okrem toho
vytvoril dve kroniky venujúce sa stredovekému Slovensku a Uhorsku46. Bádal aj
v poľských a českých fondoch, ale svoje výsledky nepublikoval. Vo svojom diele
J. Sopko dopodrobna rozobral úplné latinské kódexy, avšak nemeckým nevenoval takú pozornosť a zostáva tam priestor pre ďalšie bádanie47.
Prvú učebnicu kodikológie vytvoril Peter Olexák48. Ide síce o malú, útlu knižočku, poskytuje však pomerne dobrý prehľad tém, s ktorými sa bádateľ pri
kodikologickom výskume stretne.
Oproti učebnicovému prehľadu P. Olexáka poskytol jeden zo zakladateľov
LPN J. Šedivý vedeckú syntézu k písomnej kultúre jedného z našich najvýznamnejších centier uhorskej knižnej kultúry – bratislavskej kapituly49. Analyzuje v ňom rukopisy a najstaršie fragmenty z bratislavskej Kapitulskej knižnice.
Okrem tejto monografie sa podieľal i na vzniku elektronickej verzie Kroniky
sveta Jána z Udine50, ktorá bola vydaná v rámci edície Memoriamundi. V tej istej
edícii vyšlo i facsimile všetkých piatich bratislavských antifonárov, k vydaniu
ktorých tiež prispel51.
J. Šedivý sa spolu s Evou Veselovskou a Rastislavom Adamkom podieľal
i na tvorbe Spišského antifonára, v ktorom J. Šedivý rozoberá jeho paleografickú
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stránku, E. Veselovská sa zameriava na jeho hudobnú stránku, a teda notáciu
a R. Adamko skúma jeho liturgickú stránku52.
Ku kodikologickému výskumu patrí aj samostatné dielo Evy Veselovskej,
ktorá sa zameriava na prácu s notovanými fragmentmi. Publikovala už štyri
zväzky súpisov notovaných fragmentov53. Nevýhodou týchto prác je, že E. Veselovská sa ako hudobný vedec viac zameriava na analýzu hudobnej stránky
fragmentov, pričom paleografickú stránku analyzuje len marginálne.
Okrem bratislavského centra treba spomenúť centrum pri Slovenskej národnej knižnici v Martine, kde sa kodikologickým výskumom zaoberali najmä dvaja významní slovenskí vedci – Alena Maková a Ľubomír Jankovič. A. Maková
je autorkou niekoľkých štúdií54 o pergamenových dokumentoch, venuje sa ich
spracovaniu a konzervovaniu. Jej výskum sa v súčasnosti presunul zo Slovenskej národnej knižnice do Slovenského národného archívu. Paleograf a kodikológ Ľ. Jankovič sa vo svojich početných publikáciách a monografiách55 taktiež
venuje pergamenovým dokumentom, ale i kódexom ako takým a ich výzdobe
a vlastníckym záznamom.
Na záver by sme chceli spomenúť výskum, ktorý sa rozbehol minulý rok na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v spolupráci so Slovenským národným archívom. Ide o výskum fragmentov patriacich do fondu Bratislavskej Kapitulskej knižnice a na tomto bádaní sa podieľa najmä autorka tohto príspevku.
Cieľom jej bádania je kodikologická analýza a opis spomenutých fragmentov,
ktoré by mali slúžiť ako doplnok katalógov J. Sopka.
Zo súčasného stavu výskumu vyplýva, že prevažná väčšina fragmentov pochádza zo 14. a 15. storočia a ide o fragmenty liturgických kódexov, zväčša
misálov. Napriek tomu sa medzi nimi našlo aj niekoľko výnimiek, ktoré pochádzajú zo skorších storočí. Najstarším zatiaľ nájdeným fragmentom je exemplár
pozostávajúci z piatich niekoľko-centimetrových kusov, na základe ktorých je
52
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veľmi ťažké určiť presný obsah. Z malého počtu slov, ktoré sa dali na jednotlivých kusoch fragmentu prečítať, sme usúdili, že je to pravdepodobne opäť
fragment liturgického kódexu. Je to zároveň zatiaľ jediný fragment písaný karolínskou minuskulou. Na všetkých ostatných fragmentoch môžeme pozorovať
písmo gotické – väčšinou minuskulu alebo rotundu. Obsahovo sú okrem liturgických kódexov súčasťou daného fondu aj fragmenty kódexov kanonického práva
a kódexov filozofických či teologických. Pri prevažnej väčšine fragmentov, ktoré
sú súčasťou tohto bádania, je ako materiál použitý pergamen, čo len dokazuje, že
slúžili ako makulatúra, a teda bolo nutné, aby išlo o pevnejší materiál.
						
CODICOLOGICAL RESEARCH IN SLOVAKIA
– TERMINOLOGY AND THE STATE OF THE RESEARCH TILL NOW

SUMMARY
Codicology is a rather young science: its first independent development can’t be seen
until the 20th century when it was first called codicography in 1934, and a few years later
codicology from the Greek word λόγος and the Latin word codex. The late development
of this science is the main reason for the many discrepancies in its terminology. In
Slovakia there are two approaches to terminology: one based on European terminology
that favors unity, the other a terminology created by scientists involved in the research.
Although the beginning of book culture in Slovakia can be traced to the early Middle
Ages, codicology as a science didn’t arise till the late 20th century as in almost all the
middle European countries. Onefounder of Slovak codicology is Július Sopko, who has
written three catalogues of manuscripts of Slovak provenance. Great work was done
thanks to the cooperation of several Slovak researchers: paleographer Juraj Šedivý,
musicologist Eva Veselovská, and art historian Dušan Buran. They analyzed several
items mainly from Bratislava’s archives.
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VPLYV „VEĽKÝCH DEJÍN“ NA ŽIVOT V OBCI
V ROKOCH 1938-1945.
(NA PRÍKLADE PÍSOMNOSTÍ OBVODNÉHO
NOTÁRSKEHO ÚRADU V PLAVECKOM ŠTVRTKU)
Zuzana Nemcová

Notár mal v obecnej správe na našom území vždy významné miesto, od
18. storočia bol súčasťou predstavenstva obce. Charakter obecnej správy sa zmenil po roku 1848, keď bola zrušená absolutistická monarchia a prijatá ústava
buržoázneho typu. V nej boli garantované základné občianske práva a slobody
a princíp ľudového zastupiteľstva, ktorý porušil výlučné právo šľachty v stoličnej správe a sprístupnil ju na základe majetkového cenzu aj nešľachticom,
zástupcom miest a obcí. Ústava z roku 1849 sa považuje za významný revolučný
výsledok v oblasti utvárania verejnej správy, lebo umožňovala samosprávnym
orgánom miest a obcí určitú nezávislosť a súčasne aj možnosť zúčastňovať sa
na výkone verejnej správy.1 Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní bolo postavenie
obcí upravené zákonným článkom č. 18 z roku 1871 a č. 22 z roku 1886. Organizačne sa obce delili na tri typy. Najvyšším typom obcí boli mestá so zriadeným
magistrátom, postavené na úroveň slúžnovských okresov. Druhým typom boli
veľké obce, ktorých správu viedol vlastný volený úradník – notár a tretím boli
malé obce, ktoré si z ekonomických dôvodov nemohli vydržiavať vlastnú administratívu. Ich správu viedol volený obvodný notár, spoločný pre niekoľko obcí
združených do obvodu. Nad veľkými a malými obcami vykonával dozor hlavný
slúžny.2 Podrobný opis povinností obecného (obvodného) notára obsahoval kan1
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celársky poriadok pre obce, obvodných a obecných notárov, ktoré vydalo uhorské Ministerstvo vnútra pod číslom 126000/B. M. v roku 1902.3 Notár, vykonávajúci správu obce (obcí) mal na starosti všetky písomné práce, ktoré nepatrili do
kompetencie špeciálnych odborníkov, napríklad zememerača, hospodára a pod.
Viedol spoločný podací protokol pre podania, došlé na jeho adresu ale aj na adresu obce či obecného zastupiteľstva. Až do prevratu v roku 1918 sa jeho kompetencie rozširovali špeciálnymi právnymi normami predovšetkým v prenesenej
pôsobnosti obce. Boli to najmä záležitosti školské, osídľovacie, vysťahovalecké,
týkajúce sa verejného zdravotníctva a veterinárnej služby, agendy matričnej, daňovej, týkajúcej sa poľnohospodárstva, lesníctva, sirotskej a tútorskej agendy
a ďalších špecializovaných agend.
Po vzniku prvej Československej republiky bola situácia verejnej správy na
území Slovenska problematická. V oboch častiach monarchie bol systém správy
rozdielny, v Čechách fungoval systém rakúsky a na Slovensku uhorský.4 Spolu
s akútnym nedostatkom kvalifikovaných úradníkov na Slovensku hrozilo znefunkčnenie obecnej samosprávy a to si vynútilo zásahy zo strany vlády. Na jeseň
roku 1919 predložila preto Národnému zhromaždeniu tri návrhy zákonov o dočasnej úprave politickej správy na Slovensku, o obecných a obvodných notároch
a o dočasnej úprave správy miest so zriadeným magistrátom. Národné zhromaždenie všetky návrhy prijalo. Zákony č. 210, 211 a 213 Zb. z roku 1920 plnili dva
účely. Prvým bolo poštátnenie vnútornej správy a druhým príprava prechodu
správy k pripravovanému župnému zriadeniu.
Pre činnosť notárov na území Slovenska bol určujúci zákon č. 211 Zb. z 22.
marca 1920. Nová právna úprava funkciu obecných a obvodných notárov síce
zachovala, ale s výraznými zmenami. Ich základom bolo poštátnenie funkcie notára.5 Do úradu obecných a obvodných notárov boli ministrom vnútra menované
osoby znalé uhorského práva, ktoré si podali žiadosť a preukázali svoju spoľahlivosť. Notárovi však zostala úradná pôsobnosť, ktorú mal pred poštátnením, zúčastňoval sa rokovaní obecných orgánov v obecnej správe, vykonával aj kontrolnú funkciu a mal dokonca právo veta. Vo svojom notárskom úrade fungoval tiež
ako predĺžená ruka okresného náčelníka, lebo jeho úlohou bolo podávať písomné správy o prípadných nepokojoch v obci, prednáškach, politických agitáciách,
slávnostiach a zhromaždeniach. V obciach, ktoré nemali mestský charakter, bola
agenda obecného úradu menej početná a jednoduchšia, takže celú samosprávnu
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aj notársku agendu spravoval notár, niekde mal k dispozícii pomocného notára
(adjunta), ktorého tiež platila obec. Takéto vzájomné prepojenie obecnej a notárskej správy fungovalo na úrovni obcí až do roku 1938. Do obecného zriadenia
významne zasiahli až politické zmeny na konci existencie prvej ČSR a vzniku
Slovenskej republiky.6
Po prijatí Žilinskej dohody 6. októbra 1938, na základe ktorej vznikla slovenská vláda a následným prijatím zákona o autonómii Slovenskej krajiny dňa
19. novembra 1938 došlo na Slovensku k pomerne rýchlej premene demokratického zriadenia na autoritatívny režim, ktorý trval do skončenia druhej svetovej
vojny. Zmeny zasiahli aj obecné zriadenie. V období od novembra 1938 do júla
1942 boli rozpustené obecné (aj mestské) zastupiteľstvá. Zanikli úrady starostu
(mestské úrady), obecné rady a komisie. Do vedenia obcí (miest) boli okresnými
úradmi menovaní vládni komisári, ktorí nahradili starostov a mali aj kompetencie obecných zastupiteľstiev. Pre vnútornú správu obcí boli ako pomocné orgány
vládnych komisárov vytvorené poradné zbory. Keď sa upevnil režim a na čele
obcí stáli ľudia, oddaní režimu, vláda sa zdanlivo vrátila k pôvodnému obecnému zriadeniu. Správu obcí začali znova vykonávať obecné výbory s právomocou obecných zastupiteľstiev a starostovia, ktorými sa väčšinou stali bývalí
vládni komisári. Funkcia obecných a obvodných notárov si udržala v období
rokov 1938-1945 svoju kredibilitu, ich politická vážnosť ešte stúpla v súvislosti
s prijatím župného zriadenia a prechodom viacerých kompetencií z okresného
úradu.7 Samostatná pôsobnosť notárov zanikla v roku 1945 po vzniku národných
výborov na oslobodenom území.
Registratúra obecných a obvodných notárskych úradov je významným zdrojom informácií predovšetkým pre regionálne dejiny. Odzrkadľuje život obyvateľov na vidieku, v obciach, vzdialených od centra často aj stovky kilometrov.
Dokáže priblížiť život vidieckeho obyvateľstva, zdanlivo chráneného dostatočnou vzdialenosťou od politických zápasov a prelomových historických udalostí,
prebiehajúcich v sídle najvyšších štátnych orgánov. Dokumentuje vývoj hospodárstva, školstva, činnosť politických strán, cirkevných inštitúcií, rôznych organizácií a spolkov.
Písomnosti notárskych úradov tvoria zápisnice samosprávnych orgánov
(obecného výboru, zastupiteľstva, obecného predstavenstva, vládneho komisára,
rady), vedené vo viazaných knihách alebo dodatočne zviazané. Od tridsiatych
rokov 20. storočia boli overované okresným úradom. Spisová agenda sa delí
na administratívnu a prezidiálnu, ktorá sa začala vyčleňovať od poštátnenia
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funkcie notára po roku 1920, v menších notárskych úradoch podstatne neskôr.8
Podania v rámci administratívnej agendy sa zapisovali do podacieho protokolu
a v rámci prezidiálnej agendy do prezidiálneho protokolu. Pre lepšiu orientáciu v registratúre sa viedli indexy a evidenčné knihy. Ich počet narastal spolu
s nárastom množstva písomností. Do roku 1918 si kancelárie notárskych úradov
viedli do 20 druhov evidencií, ku koncu svojho fungovania to bolo až okolo 80
druhov evidencií.9 Najčastejšie sa viedli evidencie obchodníkov, živností a remeselníkov, evidencie spolkov, politických strán, cudzincov, evidencie vydaných pasov, vodných mlynov, mostov, evidencie tanečných zábav a divadelných
predstavení, evidencie miestností pre tanečné zábavy, evidencie nemajetných,
žobrákov, cigánov a mnoho ďalších. Najbežnejším druhom písomnosti v rámci
administratívnej agendy boli obežníky nadriadených úradov, nariadenia, výnosy,
úpravy, štatúty a žiadosti. Z administratívnej činnosti notára a najvyšších predstaviteľov samosprávy obce pochádzali zápisnice, výmery, osvedčenia, potvrdenia, súpisy, výkazy a účtovné písomnosti.
Do skupiny prezidiálnych písomností sa mali zaraďovať písomnosti dôverného charakteru, obsahujúce politicky citlivé alebo utajované informácie. O ich
zaradení do príslušnej kategórie písomností rozhodoval notár a jeho subjektívne
rozhodnutie nemuselo vždy korešpondovať so skutočnosťou. Po formálnej stránke sa prezidiálne písomnosti významne nelíšili od administratívnych písomností
všeobecného charakteru. Išlo taktiež prevažne o obežníky, intimáty, vyhlášky,
smernice, inštrukcie, situačné správy a podobne. Obsahujú cenné informácie
k politickej a bezpečnostnej situácii v štáte.
Na základe obsahovej analýzy písomností, ktoré tvoria registratúru obvodného notárskeho úradu v Lábe a v Plaveckom Štvrtku je možné zdokumentovať
vplyv historických udalostí na život obyvateľov obce na Záhorí v náročnom období rokov 1938 – 1945.
Obec Plavecký Štvrtok sa nachádza neďaleko Malaciek, 30 km od Bratislavy.
Podľa sčítania obyvateľov v roku 1930 mala obec 1209 obyvateľov.10 V období samostatnej Slovenskej republiky bol zaznamenaný mierny nárast, vo výkaze o hospodárskom stave obce za rok 1942 bol uvedený počet obyvateľov
1332.11 Podľa sčítania z roku 1930 sa k rímsko- katolíckemu náboženstvu pri-
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hlásilo 1172 obyvateľov, k evanjelickému 8 a k inému 29 obyvateľov. Väčšina
obyvateľov sa zaoberala poľnohospodárstvom. Aj tí, ktorí sa venovali remeslu
alebo chodili za prácou mimo obec, si dorábali na svojich políčkach základné
plodiny. Rozloha obce bola v tridsiatych rokoch 2892 ha.12 Až do konca júna
1925 mala obec vlastného notára. V dôsledku úsporných opatrení bol ku dňu
1. júla 1925 vyhláškou Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska notársky
úrad v obci zrušený a pripojený k obecnému notariátu v Lábe, ktorý bol súčasne
premenovaný na okolný notariát. Ďalšia zmena nastala v januári 1940, keď sa
sídlom spoločného notariátu stal opäť Plavecký Štvrtok. Názov spoločného úradu pre obe obce sa upravil na Obvodný notársky úrad Plavecký Štvrtok.13 Obe
obce sa na financovaní obvodného notariátu podieľali vo výške 50 % nákladov.
Rok 1938 sa javil z hľadiska vývoja hospodárstva v Československu spočiatku nádejne. Vplyv hospodárskej krízy na obyvateľstvo sa začali zmierňovať, počet nezamestnaných začal pozvoľna klesať. Tento trend bol badateľný aj
v Plaveckom Štvrtku, počet nezamestnaných obyvateľov odkázaných na podporu klesol asi o polovicu na sedem. Pred blížiacimi sa voľbami organizovali
strany politické stretnutia, na ktorých sa snažili osloviť voličov a predstaviť im
volebné programy svojich politických strán.
Voľby do obecného zastupiteľstva sa konali 12. júna 1938. Jasným víťazom
volieb sa stala Hlinkova slovenská ľudová strana so ziskom 256 hlasov. Druhá
skončila Československá sociálnodemokratická strana, ktorá oslovila 181 voličov. Ako tretia sa umiestnila Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu, svoj hlas jej odovzdalo 123 občanov. Národná obec fašistická dostala 50 hlasov a Československá strana národnosocialistická presvedčila
21 voličov. Obdobie jesene 1938 bolo na udalosti, ktoré mali ďalekosiahly vplyv
na obyvateľov republiky, veľmi bohaté. V auguste zomrel Andrej Hlinka, predseda HSĽS a bojovník za autonómiu Slovenska. Jeho úmrtie zaznamenal zápisom do Kroniky hasičského zboru zborový tajomník.14 Správy o vývine medzinárodnej situácie šírené rozhlasom pripravovali obyvateľov na možný vstup do
vojny. 23. septembra vo večerných hodinách bola vyhlásená Všeobecná mobilizácia pre mužov od 22 do 40 rokov. Väčšina obyvateľov prijala túto správu s odhodlaním brániť republiku. Do 24 hodín sa pri väčšine útvarov prihlásilo 75 %
povolaných záložníkov. Prijatie Mníchovského diktátu bolo spojené s očividným
sklamaním zo strany obyvateľstva. O pár dní, presnejšie 6. októbra 1938 bola
vyhlásená autonómia Slovenskej krajiny. Vývoj smeroval k rozdeleniu Česko12
13
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slovenska. V dôsledku týchto udalostí sa niektorí predvídavejší obyvatelia českej národnosti rozhodli z Plaveckého Štvrtka vysťahovať. Išlo o zamestnancov
železníc a žandárov.15
Politickí predstavitelia reprezentujúci vládu Slovenskej krajiny sa začali čoraz očividnejšie odkláňať od demokratických zásad, na ktorých bola budovaná
prvá ČSR. Autonómna vláda začala už v októbri 1938 zasahovať proti samosprávnym orgánom. Krajinský prezident vydal 19. októbra nariadenie o rozpustení obecných zastupiteľstiev a menovaní vládnych komisárov. Zastupiteľstvá
boli rozpustené najprv vo veľkých mestách Košice a Bratislava, postupne došlo k rozsiahlym zásahom aj voči samosprávam v obecných zastupiteľstvách.16
Iniciátormi boli členovia miestnych alebo okresných skupín HSĽS, ktorí si aj
takýmto spôsobom mohli vybavovať účty s nepohodlnou samosprávou.17 Na
miesta vládnych komisárov boli spravidla dosadení oddaní a spoľahliví členovia
HSĽS. V súlade s týmto trendom bol aj v Plaveckom Štvrtku do funkcie vládneho komisára, vykonávajúceho právomoci obecného zastupiteľstva, menovaný režimu prijateľný Michal Zajíček, ktorý kandidoval vo voľbách za HSĽS.18
V súvislosti s prípravou zákazu činnosti politických strán (okrem HSĽS) bola
u funkcionárov ČSSD v obci vykonaná razia za asistencie četníkov.19 V januári
1939 sa vláda Slovenskej krajiny uzniesla na rozpustení politických strán. V dôsledku medzinárodnej situácie boli snahy časti politikov o vznik samostatného
štátu úspešné. Pod nátlakom predstaviteľov Nemecka a v snahe zabrániť rozdeleniu Slovenska medzi Maďarsko a Poľsko odsúhlasili poslanci autonómneho
Slovenského snemu 14. marca 1939 vznik samostatného Slovenského štátu.
V obci vykonával aj po vzniku samostatného štátu politickú správu vládny
komisár Michal Zajíček spolu s poradným zborom. Všetci členovia i zamestnanci samosprávnych orgánov, vrátane obcí, boli povinní vykonať služobnú prísahu novému štátnemu útvaru. Písomne ju v apríli 1939 vykonali štyria obecní
zamestnanci: pôrodná asistentka, poľný hájnik, obecný pastier a poštový doručovateľ. V prvých dňoch po vyhlásení Slovenského štátu obsadili nemecké jednotky Záhorie a skoro celé územie Považia. Nemecká armáda prevzala kontrolu
na obsadenom území a zotrvala na ňom prakticky až do konca vojny. Jej pobyt
na našom území upravovala tzv. Ochranná zmluva uzatvorená 23. marca 1939.
Nemecké posádky boli umiestnené na letisku v Kuchyni a na Tureckom vrchu.
Obyvateľstvo sa muselo zmieriť s opatreniami a obmedzeniami, ktoré si vy-
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žadovali vojnové pomery. V obavách pred nepokojmi bolo okresným úradom
v Malackách nariadené odovzdanie v domácnostiach držaných zbraní. Pre všetkých obyvateľov platil zákaz vychádzania v čase medzi 21. hodinou večernou
a šiestou hodinou rannou. Neskôr sa večerný zákaz vychádzania posunul o jednu
hodinu na 22. hodinu. V apríli 1939 bola zverejnená výzva na výmenu bankoviek
nominálnej hodnoty 5000, 1000 a 500 Kč vydaných Národnou bankou Československou za bankovky vydané Slovensku národnou bankou. Výmenný kurz bol
1:1, na výmenu boli určené len dva dni.20 O niečo neskôr sa pristúpilo aj k zámene
bankoviek s nižšou hodnotou. Okresný úrad v Malackách na pokyn svojich nadriadených orgánov vydal v auguste 1939 mimoriadne opatrenie v záujme obrany
republiky. Majitelia áut boli povinní odovzdať ich pre potreby Hlinkovej gardy.
Nespoľahlivým osobám sa mali odobrať rádioprijímače a nariadený bol tiež zákaz dovozu tlače zo zahraničia.21 Rádioprijímače boli o mesiac vrátené svojim
majiteľom, ale s malou úpravou. Ladenie bolo upravené tak, aby sa dala naladiť len jedna slovenská alebo nemecká stanica.22 Dobovú atmosféru približuje
aj nariadenie vyzývajúce obyvateľov, aby udávali tých, ktorí šíria poplašné alebo
negatívne správy o vývoji v krajine.23 V rámci organizácie nového spravodajstva
boli notári povinní zasielať na okresný úrad správy podľa vopred formulovaných
otázok. Tie sa týkali komunistov a ich aktivít v obci, počtov židovských a menšinových obyvateľov a ich reakcií na vývoj v krajine. Notár mal sledovať tiež činnosť spolkov a ekonomickú situáciu v notárskom obvode a hlásiť prípady poburovania zo strany občanov.24 V septembri 1940 bolo prostredníctvom okresného
úradu zverejnené nariadenie Prezídia ministerstva vnútra o povinnom používaní
pozdravu „na stráž“ v úradnom styku so stránkami aj v úrade medzi sebou.25
V apríli 1944 dostal obvodný notár prípis od okresného náčelníka, v ktorom
mu oznámil nové zloženie obecného výboru. Návrh bol vypracovaný okresnou
organizáciou HSĽS v Malackách. Funkcia vládneho komisára bola zrušená, obnovená bola funkcia starostu a podstarostu. Okrem riadnych členov výboru boli
schválení aj náhradníci. Reálne však zmena vo vedení obce nenastala, lebo starostom sa stal Michal Zajíček, ktorý bol od novembra 1938 vládnym komisárom.
Chod notárskeho úradu sa zmodernizoval v júli 1940 zavedením telefónnej
linky, notár mal na zvládnutie agendy k dispozícii notárskeho pomocníka (adjunkta).
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Politika slovenskej vlády namierená voči obyvateľom českého a predovšetkým židovského pôvodu sa výrazne dotkla aj života obyvateľov obce. Obce boli
povinné už v prvých dňoch po vyhlásení republiky vyhotoviť zoznamy určených
skupín obyvateľstva. Pri súpise Čechov museli notári uviesť, či sú nahraditeľní
pracovníkmi slovenského pôvodu. V Plaveckom Štvrtku žilo v tom období 19
obyvateľov českej národnosti. Boli to väčšinou remeselníci, robotníci, úradníci
a zamestnanec železníc. Pri menách desiatich z nich si zapisovateľ, pravdepodobne notár poznamenal, že v pracovnom procese je možné ich nahradiť.26 V praxi
to znamenalo vysťahovanie do Protektorátu. Vládne nariadenie z apríla 1939
vylúčilo obyvateľov židovského pôvodu z verejných služieb. Podniky, na čele
ktorých stáli Židia, boli vyhlásené za ohrozené. Do vedenia takto označených
podnikov bola dosadená dočasná správa. V Plaveckom Štvrtku sa nariadenie
týkalo dvoch obyvateľov, majiteľa mäsiarstva a obchodu s miešaným tovarom
a mäsiara a obchodníka s dobytkom.27 V septembri vyšlo nariadenie o povinnom
označení židovských obchodov a podnikov. V roku 1940 sa podrobil majiteľ
mäsiarstva Adolf Pisk dobrovoľnej arizácii. Arizátorom sa stal človek, ktorý bol
„zhodou okolností“ zaťom vládneho komisára z Lábu.28 V priebehu niekoľkých
mesiacov bol všetok židovský majetok vyvlastnený. Podľa evidencie z roku 1942
žilo v obci 11 obyvateľov židovského pôvodu. Boli to členovia rodiny Grünmandl : Artur (1883), Terézia (1887), Margita (1912), Hedwiga (1914), Paula (1915),
Oskar (1917), ďalej Alžbeta (Elza) Hirschlerová (1878), Jakub Mayer (1885)
a rodina Piskova: Adolf (1880), Berta (1881) a Robert (1919).29 V marci 1942
boli Margita Grünmandlová, Oskar Grünmandl a Robert Pisk zaradení na práce
a eskortou príslušníkov Hlinkovej gardy odvedení do sústreďovacích táborov
v Bratislave-Patrónke (ženy) a v Seredi (muži). Oznam o svojom odvedení dostali hodinu pred odchodom a zbaliť si mohli batožinu do 50 kg.30
Obyvatelia, označení za asociálnych, boli internovaní do pracovných táborov.
Išlo hlavne o príslušníkov rómskeho etnika. Z Plaveckého Štvrtka bolo v pracovnom tábore v Ilave umiestnených osem obyvateľov mužského pohlavia. Za
prácu, ktorú odvádzali pri stavbe hydrocentrály, bola ich manželkám zasielaná
mzda. Vyzdvihnúť si ju mohli buď osobne na notárskom úrade alebo sa hotovosť
uložila na vkladné knižky Úverového družstva v Plaveckom Štvrtku.31 V decembri 1943 bol pracovný tábor v Ilave zrušený z dôvodu ukončenia výstav-
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by hydrocentrály. Pre umiestňovanie „asociálnych“ osôb boli v zimnom období
1943/1944 aktivované dva pracovné útvary v Dubnici nad Váhom a v Revúcej.32
Každodenný život v obci bol ovplyvnený vojnovými udalosťami a atmosférou nedôvery. Vo večerných hodinách sa musel dodržiavať režim zatemňovania
kvôli hrozbe leteckých útokov. Výnimky boli udeľované v čase slávenia Pamiatky zosnulých a Vianočných sviatkov. V obci boli často oznamované upozornenia na možnú nepriateľskú činnosť agentov zahraničných mocností, títo
sa mohli maskovať aj ako podomoví obchodníci. Obyvateľstvo bolo vyzývané,
aby všetky neobvyklé udalosti hlásilo. Osoby, ktoré sa javili nebezpečné pre
režim, napríklad bývalí komunisti, boli pod policajným dozorom. Politický aj
spoločenský život v obci určovali členovia HSĽS, Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeže. Členstvo v strane bolo pre členov obecnej rady povinné, členovia
HG boli uprednostňovaní pri obsadzovaní pracovných pozícií.33 Počas trvania
Slovenského štátu nastali zmeny aj pri štátnych sviatkoch a pamätných dňoch.
V prvých dňoch po vzniku republiky bol zrušený 1. máj ako sviatočný deň. Povinná výzdoba štátnou vlajkou bola však nariadená pri príležitosti 50. narodenín
nemeckého kancelára Adolfa Hitlera.
Čím dlhšie vojna trvala, tým viac sa prejavovali problémy so zásobovaním.
Roľníci museli odovzdávať prebytočné obilie a mäso, zásobovači robili často
kontroly, či si hospodári prebytky neschovávajú a nepredávajú na čiernom trhu.
Veliteľ ochranného pásma na Slovensku dal pokyn na zhabanie dreva nemeckou
brannou mocou. Nemci pobrali všetko drevo na pílach, uložené v skladoch a pripravené na odvoz v lesoch.34 V lete 1944 boli v obci rozširované informačné letáky Úradu propagandy, ktoré radili roľníkom, ako sa majú zachovať pri leteckom
útoku a ako identifikovať a zneškodniť fosforové zápalné prostriedky, zhadzované na polia.35 V auguste 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie, do ktorého sa zapojili aj viacerí obyvatelia Plaveckého Štvrtka. Vojna sa k obci reálne
priblížila v decembri 1944. Pri leteckom nálete dopadla jedna bomba na stodolu
a spôsobila požiar. Zhorelo aj seno a krmivo, škoda sa vyšplhala na 25000,- Ks.
V okolí obce sa našlo na poliach viacero nevybuchnutých bômb.36
Na území Slovenska od októbra 1944 postupovala Červená armáda spolu
s 1. Československým armádnym zborom. Prví príslušníci Červenej armády vstúpili do obce 5. apríla 1945 v skorých ranných hodinách. Pri následných bojoch bolo
poškodených trinásť domov a hospodárskych objektov, zasiahnutý bol aj kostol

32
33
34
35
36

ŠABA Modra, f. ObvNÚ Láb/Pl. Štvrtok, administratícne spisy inv. č. 190, spis č. 2/1944.
ŠABA Modra, f. ObvNÚ Láb/Pl. Štvrtok, administratívne spisy inv. č. 187, spis č. 2141/1941.
ŠABA Modra, f. ObvNÚ Láb/Pl. Štvrtok, administratívne spisy inv. č. 190, spis č. 2624/1944.
ŠABA Modra, f. ObvNÚ Láb/Pl. Štvrtok, administratívne spisy inv. č. 190, spis č. 1675/1944.
Kronika obce Plavecký štvrtok 1933-1945, s. 33.

144

a budova školy. V objekte hostinca a v budove školy bola zriadená provizórna
vojenská nemocnica. Pri oslobodzovaní Plaveckého Štvrtka padlo 25 vojakov
Červenej armády. Pochovaní boli na rýchlo zriadenom cintoríne pred kostolom.37 V chaose a zmätku po odchode vojska z obce sa zistilo, že medzi inými
cennosťami sa stratila kronika obce, vedená od roku 1932. Zhodou okolností ju
našiel pohodenú na ceste mladík na moravskej strane hranice. Stratili alebo vyhodili ju prechádzajúci vojaci. Po roku obecnú kroniku mladý muž už ako vojak
na vojenskej prezenčnej službe priniesol a vrátil obecnému kronikárovi.
Písomnosti obecných a obvodných notárskych úradov sú zrkadlom doby,
v ktorej vznikli a dokumentujú reálny dopad rozhodnutí politickej reprezentácie
na osudy jednotlivcov. Za každým zákonom, nariadením, vyhláškou či výmerom
nie sú len počty ľudí, na ktorých mala príslušná norma vplyv. Na úrovni miestnej
správy sa čísla menia na konkrétnych jednotlivcov s menami, ktorí mali svoje
sny a predstavy o živote. K ich naplneniu nedošlo práve v dôsledku nepriaznivej
politickej a spoločenskej situácii, ktorej produktom boli ťažko obhájiteľné politické rozhodnutia premietnuté do legislatívy, ovplyvňujúcej negatívne až fatálne
život mnohých obyvateľov.
						
EINFLUSS DER „ GROSSEN GESCHICHTE“ AUF DAS DORFLEBEN
IN DEN JAHREN 1938 – 1945
(AUF DEM VORBILD DER SCHRIFTSTÜCKE VON BEZIRKSNOTARIATSAMT
IN PLAVECKÝ ŠTVRTOK)

ZUSAMMENFASSUNG
Der Notar hat in der Gemeindeverwaltung in unserem Gebiet immer ein wichtiger
Ort gehabt. Ab 18. Jahrhundert war er ein Bestandteil des Gemeindevorstandes. Nach
Gründung der ersten Tschechoslowakischen Republik war das System der öffentlichen
Verwaltung in beiden Teilen der Monarchie unterschiedlich. In der Tschechischen Republik herrschte das österreichische System und in der Slowakei das ungarische. Die
Regierung hat deswegen im Herbst 1919 drei Gesetzentwurfe über vorläufiger Regelung von politischen Verwaltung in der Slowakei, über Gemeinde- und Bezirksnotaren
und über temporeller Regelung von Stadtverwaltung von Städten mit einem errichteten
Magistrat vorgelegt. Für die Tätigkeiten von Notaren war das Gesetz Nr. 211 Gesetzbuches aus 22. März 1920 bestimmend. Neue Gesetzgebung hat die Funktion von Gemeinde- und Bezirksnotaren erhalten, obwohl mit deutlichen Veränderungen. Die wichtigste
Veränderung war die Verstaatlichung der Funktion des Notars. Die Verknüpfung von
37
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Gemeinde- und Notarverwaltung hat an der Ebene von Gemeinde bis 1938 funktioniert.
Die Gemeindeorganisation wurde erst von politischen Änderungen zum Ende der Ersten
Tschechoslowakischen Republik und Entstehung von Slowakischen Republik betroffen.
In der Zeitspanne von November 1938 bis Juli 1942 wurden Gemeinderäte aufgelöst.
Regierungskommisare wurden in die Gemeindeverwaltung nominiert und haben den
Gemeindevorstehender ersetzt. Dazu haben sie auch Kompetenzen der Gemeinderäte
bekommen. Nach Stabilisierung vom neuen Regime hat die Regierung scheinbar zur
ursprünglichen Gemeinden zurückgekehrt. Die Gemeindeverwaltung wurde wieder von
Gemeinderäte durchgeführt, zur Gemeindevorstehender wurden allerdings meist ehemalige Regierungskommisare genannt. Eigenständige Tätigkeit von Notaren wurde im
1945 nach dem Entstehung von Nationalausschussen auf dem befreiten Gebiet aufgehoben.
Die Registratur von Gemeinde- und Bezirksnotariaten ist eine wichtige Quelle von
Informationen vor allem für regionale Geschichte. Das Schriftgut von Notariaten besteht
aus Protokollen der Gemeindebehörden, die Agenda ist an administrative und präsidiale
unterteilt. Die Schriftsätze im Rahmen von administrativen Agenda wurden in Eingangsprotokoll und die von präsidialen Agenda in präsidialen Protokoll geschrieben. Für bessere Orientierung in der Registratur wurden Indexe und Evidenzbücher geführt.
Basierend an der Inhaltsanalyse von Schriftsätzen aus der Registratur von Bezirksnotariat im Láb und Plavecký Štvrtok ist es möglich, den Einfluss von historischen Ereignissen an das Leben von Einwohner von Gemeinde im Region Záhorie im schwierigen
Jahren 1938-1945 zu dokumentieren. Im präsidialen Agenda befinden sich Beschlüsse,
Verordnungen, Erlasse und Massnahmen von Senat, Regierung und Ministerien, die das
Leben im dieser Epoche geregelt haben. Diese normative Akten waren den Gemeindevorsitzenden vor allem durch die Bezirksämter mitgeteilt. Die Verordnungen und Massnahmen von Vertretern der Gemeinden, mit denen sie an erlassenen Vorschriften reagiert
haben, befinden sich in den Protokollen des Gemeinderates und in der administrativen
Agenda.
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DEBATNÉ VEČERY O ORGANIZÁCII
ČESKOSLOVENSKÉHO ARCHÍVNICTVA V ROKU 1925
Martina Orosová

Archívy a archívnictvo nikdy neboli stredobodom spoločenských diskurzov,
aj keď retrospektívne informácie, ktoré poskytovali, boli významným zdrojom
formovania „národnej“ identity, samostatnej štátnosti, či ľudských a občianskych práv a slobôd. Inak tomu nebolo ani v čase najväčšieho zlomu v našich
novodobých dejinách, v rokoch pádu Habsburskej monarchie a zrodu Československej republiky, ktorá svoje demokratické a liberálne princípy premietla aj do
vedeckého a kultúrneho života. Cesta k modernej sústave archívov vôbec nebola
jednoduchá, hľadanie nového modelu archívnictva a nového poslania archívov
v spoločnosti sprevádzali protichodné názory odborníkov, politikov a štátnych
úradníkov. V súčasnosti sú viac menej známe len tie myšlienky, ktoré sa dostali
na stránky dobovej tlače alebo boli predmetom historického bádania. Príspevok ponúka pohľad do diskusií o organizácii archívnictva a príprave archívneho
zákona, ktoré viedli archivári v prvých rokoch po prevrate, a ktorých priebeh
zaznamenávajú archívne dokumenty fondu Ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe, a dopĺňa tak štúdie Zdeňka Šambergera a Vácslava Babičku k dejinám československého/slovenského archívnictva.1
Spoločnosť archívnej školy(neskoršia Československá archívna spoločnosť),
združujúca československých archivárov a vedeckých pracovníkov, organizovala v januári 1925 debatné večery, na ktorých odborníci rokovali o organizácii
archívnictva v Československej republike.2 Bolo to prvýkrát od vzniku nového
1

2
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č. 2, s. 3-38.
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štátu, čo odborné archívne kruhy prejavili oficiálny záujem o úradné rokovania
o príprave archívneho zákona.
Českí archivári sa snažili riešiť problémy archívov v českých krajinách a na
Morave už v rokoch pred vojnou a ich predstavy boli pomerne jasne vykryštalizované, takže po prevrate prišli s niekoľkými konkrétnymi návrhmi o sieti archívov v celej Československej republike.3Predpokladali, že vybudovanie novej
organizácie štátnych a iných archívov bude prvoradou úlohou mladej republiky.
Osobitné návrhy na reorganizáciu slovenských archívov podal štátny inšpektor
archívov a knižníc na Slovensku Dr. Václav Chaloupecký (1882 – 1951) v decembri 1919 a novembri 1920.4Napriek tomu sa prvá medziministerská porada
o archívnictve konala až 30. januára 1922 za účasti zástupcov všetkých príslušných rezortov. Archívnictvo nebolo považované za problém, ktorý treba urýchlene riešiť. V tomto duchu sa vyjadril aj minister s plnou mocou pre správu
Slovenska Martin Mičura, ktorý uviedol, že za súčasných pomerov je o zabezpečenie archiválií v archívoch župných a mestských na Slovensku dobre postarané
a že starostlivosť o tieto archívy je zverená náležite kvalifikovaným archivárom,
podliehajúcim kompetencii ministerstva vnútra.5Prítomní delegáti sa nevedeli
dohodnúť, ktorému rezortu by malo byť zverené riadenie archívnictva, ministerstvu vnútra alebo ministerstvu školstva a národnej osvety (MŠaNO). Svoje
argumenty predkladali obe súperiace strany. Ministerstvo vnútra sa odvolávalo
na nariadenie z roku 1896 o zriadení archívnej rady pri rakúskom ministerstve
vnútra, ktoré vďaka recepčnej norme platilo aj v československom právnom poriadku. MŠaNO naproti tomu dôvodilo tým, že pri určovaní kompetencií jednotlivých ministerstiev v novembri 1918 bola problematika archívnictva zverená
ministerstvu školstva a národnej osvety.6Minister školstva a národnej osvety
Vavro Šrobár navrhol, aby sa zatiaľ upustilo od definitívnej úpravy organizácie
archívnictva, a aby MŠaNO a ministerstvo vnútra vypracovali vlastné návrhy,
ktoré budú prerokované za účasti odborných expertov.
MŠaNO malo už v januári 1922 vypracovaný text o organizácii archívnictva,
v ktorom počítalo s ústrednými štátnymi archívmi v Prahe, Brne a Bratislave,
archívmi ministerstiev, samosprávnymi a súkromnými archívmi. Pri prezídiu
ministerskej rady mala byť zriadená štátna archívna rada, ktorá mala prispievať
svojimi radami a návrhmi.7 Vlastný text archívneho zákona predložilo MŠaNO

3
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v auguste 1923. Organizáciu a riadenie archívnictva pririeklo predsedníctvu ministerskej rady, pri ktorej mala byť zriadená štátna archívna rada ako poradný
orgán. Jej členmi mali byť prednostovia jednotlivých štátnych archívov Moravy,
Sliezska a Slovenska, predstavitelia archívov troch ministerstiev, riaditeľ Štátnej archívnej školy a referent ministerstva školstva a národnej osvety. Predseda
by bol prednosta pražského ústredného štátneho archívu. Výkonná starostlivosť
o archívy bola rozdrobená medzi jednotlivé ministerstvá. Ústredné štátne archívy
v Prahe, Brne a Bratislave, ktoré sa týmto zákonom mali zriadiť,ako aj archívy
ústredných orgánov štátnej správy a župné archívy, mali patriť pod ministerstvo
vnútra. Starostlivosť o patrimoniálne archívy a hospodárske registratúry z majetkov zabraných pri pozemkovej reforme a pri konfiškáciách majetku príslušníkov
habsbursko-lotrinského rodu mala patriť ministerstvu pôdohospodárstva (ministerstvo zemědělství). Konečne neštátne archívy (samosprávne, cirkevné, rodové,
kultúrne) mali spadať do pôsobnosti MŠaNO a jeho pamiatkových úradov, archívnych inšpektorov a konzervátorov. V ďalších paragrafoch sa špecifikovala
pôsobnosť ústredných archívov v Prahe a Brne. Štátny archív pre Slovensko
v Bratislave mal obsahovať stoličné archívy, archívy súdnej a finančnej správy
a archívne dokumenty získané reštitúciou z Maďarska na základe Trianonskej
zmluvy. Na území Podkarpatskej Rusi malo byť archívnictvo upravené osobitným nariadením v intenciách tohto zákona.8
Pripomienkové konanie k zákonu sa však stále nemohlo rozbehnúť, lebo ministerstvo vnútra svoj návrh zákona nepredložilo ani do konca roku 1924. Bola
známa len osnova z mája 1919, v ktorej sa organizácia všetkých štátnych archívov zverovala ministerstvu vnútra. Ministerstvo školstva a národnej osvety sa
malo starať o vedecké využívanie archívnych dokumentov a vedeckú činnosť
archivárov, publikovanie edícií prameňov, odborné vzdelávanie archivárov a archívne reštitúcie.9 Samotný text návrhu archívneho zákona nebol zverejnený, vedelo sa len, že sa na jeho príprave pracuje. Iniciatívy sa preto ujali profesionálni
archivári a vyzvali obe ministerstvá, aby predstavili svoje návrhy. MŠaNO tento
záujem uvítalo, lebo memorandum, ktoré chceli archivári adresovať vláde, by
mohlo celú otázku urýchliť a nahradilo by anketu odborníkov, ktorá mala byť súčasťou rokovania o zákone. MŠaNO pritom vychádzalo z predstavy, že archivári
sa priklonia k ideám MŠaNO.10
Na členskej schôdzi konanej 16. januára 1925 v budove Štátnej archívnej
školy na Bredovskej ulici v Prahe [dnes ulica Politických vězňů, pozn. aut.] sa
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zúčastnil referent pre archívnictvo z osvetovej sekcie MŠaNO Dr. Jan Morávek, ktorý o jej priebehu napísal podrobnú správu.11 Prvú prednášku s názvom
O organisaci našeho archivnictví, ktorá bola podkladom pre ďalšiu diskusiu,
mal historik a archivár Dr. Václav Vojtíšek (1883 – 1974), v tom čase riaditeľ
Archívu mesta Prahy a archívny inšpektor pre Čechy.Poukázal na problémy, ktoré sprevádzajú prípravu archívneho zákona a pripomenul ďalšie otázky, ktoré je
nutné vyriešiť. Predovšetkým je to funkcia archívu, v ktorej má byť koordinovaný vedecký aj správny účel. Podľa neho sa má väčší dôraz klásť na odborno-vedeckú stránku. V opačnom prípade je to zbytočné zbyrokratizovanie funkcie archívu, ktoré mu nijak neposlúži. S tým úzko súvisel aj problém, do kompetencie
ktorého rezortu má patriť riadenie archívnictva. Do úvahy pripadali tri možnosti
– prezídium ministerskej rady, ministerstvo školstva a národnej osvety, ministerstvo vnútra. MŠaNO malo vo svojej pôsobnosti starostlivosť o pamiatky, teda aj
písomné, ako aj organizáciu vedeckej práce. Počítalo sa aj s vytvorením archívnej rady. Archívnu problematikuv VI. odbore MŠaNO mal na starosti archivár
a historik Dr. Jan Morávek (1887 – 1960), vedúci Archívu Pražského hradu.12
V. Vojtíšek bol rozhodne proti tomu, aby archívnictvo patrilo do kompetencie
ministerstva vnútra, v ktorom by sa archívy stali len časťou úradného aparátu
ako pomocný správny úrad, a nenadchol sa ani pre nápad, aby bolo archívnictvo
celoštátne riadené z prezídia ministerskej rady. Vo svojej prednáške nadhodil
aj ďalšie problémy. Majú byť archívy skôr rezortné alebo centrálne? Sám by si
predstavoval ústredný archív s viacerými zložkami, ktoré by mali aj rôzne miesto uloženia. Tieto pobočky by prevzali aj regionálne neštátne archívy (mestské,
cirkevné, šľachtické). Vyjadril tiež názor, že dátum vzniku Československej republiky 28. október 1918 by mal byť v organizácii archívnictva viac rešpektovaný, t. j. s fondmi pred republikovými by sa malo zaobchádzať inak, ako s fondmi
novými, no nebol si istý, či po šiestich rokoch existencie republiky bude možný
takýto radikálny rez. Na záver svojej prednášky sa V. Vojtíšek venoval problematike Štátnej archívnej školy. Podľa neho v existujúcej podobe neposkytovala dostatočnú prípravu pre vlastnú archivársku činnosť. Bola skôr odbornou
školou pre pomocné vedy historické, a teda po archivárskej stránke zbytočnou,
lebo takúto vedeckú prípravu mohli archivári dostať na filozofických fakultách
alebo historických seminároch.13S druhou prednáškou vystúpil referent MŠaNO
Dr. Jan Morávek, ktorý prítomným osvetlil aktuálnu situáciu s archívnym zákonom, hlavné zásady a právne podklady posledného návrhu MŠaNO z roku 1923,
11
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vykreslil, ako sa po prevrate vyvinula starostlivosť o archívnictvo v osvetovom
rezorte MŠaNO a aký bol doterajší osud legislatívnych pokusov v oblasti archívneho zákona.
V ďalšej diskusii sa slova ujal riaditeľ Československého státního zemědělského archivu Dr. Adolf Ludvík Krejčík (1877 – 1958), podľa ktorého je zbytočné diskutovať o kompetenčných problémoch, pretože ministerská rada aj tak
rozhodne vec jako politikum.14 Archívna rada by nemala byť len poradným orgánom, ale mala by mať aj skutočnú výkonnú moc. Na záver dodal, že podľa
jeho skúseností je správna funkcia archívu dôležitejšia ako vedecká. Dr. Hubert
Ripka (1895 – 1958) z Archívu ministerstva národnej obrany podotkol, že práve
správna stránka archívov nie je na prospech ich organizovania v jednotlivých rezortoch, v ktorých sa veľmi neodlišujú od administratívnej registratúry. Príprava
úradných podaní je len pomocnou prácou, kým vedecká činnosť archivára je
skutočnou produktívnou činnosťou. S názorom A. Krejčíka o prvoradej správnej
funkcii archívu súhlasil Dr. Jaroslav Prokeš (1895 – 1951) z Archívu ministerstva
vnútra. V oblasti organizácie archívnictva navrhoval zriadiť generálny archívny
inšpektorát pri prezídiu ministerskej rady, ktorý by bol výkonným orgánom pre
všetky štátne aj neštátne archívy, a ak by to nebolo možné, prikláňal sa k zaradeniu archívnictva do kompetencie ministerstva vnútra, ktoré má k dispozícii
vhodné podriadené orgány.
Dr. Jan Opočenský (1885 – 1961) z Archívu ministerstva zahraničných vecí
upozornil na to, že sa filozofovaním o generálnom archívnom inšpektoráte stavia
„od strechy“, aj keď je známe, že prezídium ministerskej rady sa skôr zbavuje
každej kompetencie a presúva ich na jednotlivé rezorty. Konečné rozhodnutie
má aj tak v rukách ministerská rada a diskusia by sa mala viesť radšej o praktickejších otázkach, napríklad o zlúčení štátnych a autonómnych (samosprávnych)
archívov. Následne sa debata zmenila v příliš živý dialog medzi Dr. Prokešom
a Dr. Opočenským, takže predseda spoločnosti prof. Dr. Gustav Friedrich (1871
– 1943) radšej schôdzu ukončil. Prítomní sa ešte zhodli na zostavení redakčnej
komisie, ktorá mala pripraviť text memoranda o archívnictve, ktorý chcela archivárska komunita zaslať vláde. Členmi komisie boli zvolení Dr. A. Krejčík,
Dr. V. Vojtíšek, Dr. J. Morávek a Dr. František Roubík (1890 – 1974).
Dr. A. Krejčík nebol spokojný s priebehom prvej, náhle ukončenej schôdze,
preto na 20. januára iniciatívne zvolal mimoriadne pracovné stretnutie.Chcel,
aby sa k diskutovaným problémom vyjadrili najmä mladí kolegovia - archivári. Na výslovné prianie Dr. Krejčíka sa schôdzky zúčastnil aj vplyvný riaditeľ
Archívu ministerstva vnútra Dr. Ladislav Klicman (1867 – 1943), ktorému bola
cudzia myšlienka „historického archívu“ a bol presvedčený, že archív má hlavne
14
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úradné poslanie a má predovšetkým slúžiť svojmu pôvodcovi a štátnej správe
vôbec. Pritom však všemožne podporoval vedeckú činnosť archivárov, ktorá
zvyšovala úroveň ich práce.15Dr. Klicman v dlhej reči upozornil na množstvo
problémov, ktoré musí plánované memorandum vyriešiť.
Druhá schôdza Spoločnosti archívnej školy, na ktorej sa tiež zúčastnil Jan Morávek, sa konala 23. januára 1925 a viedol ju Dr. Josef Borovička (1885 – 1971)
zo Zemského archivu českého.16Účastníci sa sústredili na formulovanie podkladov, podľa ktorých mala zvolená redakčná rada do štyroch týždňov vypracovať
propozície memoranda vláde. A. Krejčík prítomným tlmočil pripomienky a návrhy Ladislava Klicmana: stanoviť presnú lehotu, keď končí registratúra a začína archív; určiť pravidlá skartácie archívov a registratúr, minimalizovať tzv.
druhú skartáciu, vymedziť účasť archívnych úradníkov pri skartácii registratúr
a vôbec ich vplyv na vedenie registratúr; upraviť možnosti využívania archívu
pre odborníkov a širokú verejnosť, podmieniť využívanie najmladších archívnych dokumentov povolením prezídia nadriadeného ústredného úradu, najmä
v prípadoch uplatňovania nejakého materiálneho práva.Podľa L. Klicmana, ktorý vychádzal zo svojich neraz trpkých skúseností z českého miestodržiteľského
archívu,sa archívne dokumenty môžu presúvať medzi jednotlivými archívmi len
podľa provenienčného princípu a vývoz za hranice štátu má povoľovať vláda.
Archívny zákon by mal tiež obsahovať trestné sankcie, aby boli archívne dokumenty chránené pred krádežou, vývozom a antiquářským prodejem. Postavenie
archívnych úradníkov musí byť upravené podľa platných platových noriem. Do
archívov by sa mali dostať aj ľudia s vysokoškolskou technickou kvalifikáciou
a dodatočnou archívnou skúškou. Od pomocného personálu sa má vyžadovať
aspoň znalosť latinčiny, nemčiny a odborného knihovníctva. Najvyšším archívnym orgánom by bola Štátna archívna rada. Ústredný štátny archív by vyrástol
z Archívu ministerstva vnútra, ktoré prevzalo archív bývalej miestodržiteľskej
rady, a stalo sa najrozsiahlejším úložiskom dokumentov.
O prednesených návrhoch sa rozvinula živá diskusia, v ktorej sa niektorí archivári pozastavovali nad tajnostkárstvom ministerstiev. So svojou predstavou
generálneho inšpektorátu archívov vystúpil Dr. F. Roubík z Archívu ministerstva
vnútra. Bol by to centrálny dozorný orgán a bolo by jedno, pri ktorom ministerstve by bol zriadený. Prihováral sa za odbyrokratizovanie archívnej organizácie, ako aj proti dualizmu v starostlivosti o archívy štátne a neštátne, ktoré
zavádzal návrh MŠaNO. Sformulované zásady pre memorandum zhrnul Dr.
Krejčík: pojem archívu by sa mal v zákone definovať tak, aby sa pod ním roz15
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NA, f. MŠ, k. 3230. Spis MŠaNO č. 9255/1925, 27. 1. 1925.
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umeli aj registratúry; zákon sa musí týkať všetkých druhov archívov, verejných
aj súkromných, štátnych, autonómnych, mestských, cirkevných atď.; výkonná
kompetencia nesmie byť rozdelená medzi rôzne rezorty; archívy majú slúžiť
nielen úradným potrebám, ale aj vedeckému bádaniu; archívne dokumenty musia byť chránené ako písomné kultúrne pamiatky, ktoré sa nesmú poškodzovať,
vyvážať a pod., musia byť uchovávané v bezpečných a suchých miestnostiam
s hasiacimi prístrojmi; písomnosti majú byť voľne prístupné na vedecké bádanie, s výnimkou posledných 30 rokov; štátne a zemské archívy majú mať právo
legalizácie ako súdy a notári. Archivári sa nevedeli rozhodnúť, ktorému rezortu
má byť zverené riadenie archívnictva. Zhodli sa však na myšlienke generálneho
riaditeľstva archívov ako výkonného orgánu, ktorému by boli podriadené všetky
druhy archívov v celej republike (ústredný štátny archív v Prahe, štátny archív
pre Moravu a Sliezsko v Brne, štátny archív pre Slovensko v Bratislave, štátny
archív zemědělský s pobočkami, vojenský archív, archív ministerstva zahraničných vecí, železničný archív, iné ústredné štátne archívy, zemské archívy v Prahe
a Brne, všetky súkromné archívy). Tento orgán by mal vlastnú kanceláriu, viedol
by generálny inventár všetkých archívov a organizoval by v nich vedeckú prácu.
Ako poradný orgán by bola zriadená štátna archívna rada zložená z 12 členov
a predsedu. Peňažné pokuty za porušenie zákona sa mali pohybovať v rozmedzí
od 100 do 10 000 korún.
Potom sa slova ujal Dr. Josef Borovička, ktorý zdôraznil, že spoločnosť archivárov si želá, aby duch celého zákona byl prodchnut širokou liberálností, najmä voči bádateľom. Správna funkcia archívov je samozrejmá, ale o to viac treba
zdôrazňovať ich druhú, vedeckú stránku. Sami Holanďania, ktorí vynikajúcim
spôsobom vybudovali svoje správne archívy a ich organizáciu, po 20 rokoch uznali, že tým svoje archívnictvo príliš zuniformovali, sploštili, že najlepší ľudia,
vedecky pracujúci, opustili archívnu službu. Nesúhlasil s tým, aby do archívov
prichádzali ľudia s iným vzdelaním. Ako odborne vzdelaný archivár chce robiť
svoju prácu, za ktorú ho štát platí. Držme se proto od registratur stranou. Všechna práca archivářova, nejenliterární a ediční, je a priori vědecká. Týmto vlastne
bolo podľa Dr. Borovičku rozhodnuté, že archívnictvo má patriť do kompetencie
ministerstva školstva a národnej osvety, ktorému je najbližšie. Postavil sa proti
ďalšiemu vznikaniu rezortných archívov a za vyformovanie ústredného archívu,
ktorého základom by bol archív ministerstva vnútra. Vyzval mladších kolegov,
aby hrdě nesli prapor velikého ústředního archivu. Na Morave by funkciu ústredného archívu plnil zemský archív. O Slovensku sa vyjadril veľmi neurčito:
slovenské problémy archivní jsou tak dalece jasny, že netřeba se o nich zvláště
šířiti. Prvou etapou na ceste k novému československému archívnictvu bude novým zorganizovaním veľkých verejných archívov zjednodušiť to, čo tu už je.
Problém videl v starostlivosti o súkromné archívy, s ktorými štát nemôže urobiť
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veľa, sú to príliš veľké úlohy. Zdôraznil naliehavú potrebu zákona o ochrane
písomných pamiatok.
Dr. Opočenský označil Borovičkovu reč za vyvolávanie tieňov minulosti
v dobe, keď by všetci mali vystupovať jednotne. Aj rezortné archívy majú svoje
miesto v sieti archívov. Časom určite vzniknú aj ďalšie archívy, najmä regionálne, župné, krajské a pod., ktoré sa môžu stať základom starostlivosti i o súkromné archívy. Dr. Vojtíšek mienil, že nie je potrebné vybavovať generálne riaditeľstvo nejakými bádateľskými funkciami, na to slúži ústav, ktorý je zárodkom
budúceho historického štátneho ústavu.17Po pripomienkach a návrhoch ďalších
archivárov sa debata skončila a prof. Friedrich schôdzu zakončil.
Text memoranda, ktorý mala zvolená komisia vypracovať, sa v spise nenachádza. Známy je však text ďalšieho, o päť rokov mladšieho memoranda, ktorý
Československá archívna spoločnosť zaslala vláde Československej republiky
25. júla 1930 s podpisom podpredsedu spoločnosti prof. Dr. V. Vojtíška a konateľa Dr. E. Janouška. Spoločnosť v ňom smutne konštatuje, že ani po desiatich
rokoch existencie demokratickej Československej republiky sa organizácia archívnictva nikam neposunula. Najcennejšie archívne dokumenty ako doklady
správnej a kultúrnej minulosti sú uložené v nevyhovujúcich priestoroch a sú bádateľsky neprístupné. Len vďaka obetavej a záslužnej práci archívnych odborníkov v jednotlivých archívoch, archívnych inšpektorov pri MŠaNO, ale aj množstva osvetových pracovníkov, učiteľov, knihovníkov a múzejných kustódov, nie
je stav v československých archívoch ešte oveľa horší. Československá archívna
spoločnosť apelovala na vládu, že je v záujme verejnej správy, vedy i ochrany
písomných pamiatok, aby bolo československé archívnictvo upravené právnym
predpisom a aby bola zriadená štátna archívna rada s príslušnou kompetenciou.18
Žiaľ, Československá republika sa za dvadsaťročie svojej existencie v zákonnej úprave archívnictva nikam neposunula. Kompetenčný spor medzi ministerstvom vnútra a ministerstvom školstva a národnej osvety bol taký hlboký,
že nedovoľoval ani len zostaviť text archívneho zákona. Podaril sa až po vyše
osemdesiatich stretnutiach expertov z oboch ministerstiev po zásahu právnikov
z ministerstva unifikácií. Konečný trinásty návrh archívneho zákona z roku 1938
bol kompromisom, ktorý mal uspokojiť všetky strany, ale vlastne neriešil problematiku archívnictva dôsledne.19 Na rokovanie vlády sa už návrh aj tak nedostal.
Zmietli ho prevratné politicko-spoločenské zmeny a začiatok vojny, ktorá znamenala priame fyzické ohrozenie archívneho kultúrneho dedičstva.
17

18
19

Historickému výskumu domácich a zahraničných prameňov k československým dejinám sa
venoval Štátny historický ústav v Prahe, ktorý zriadila vláda v roku 1920, a ktorý podliehal
priamo MŠaNO.
ŠAMBERGER, Studie k dějinám..., s. 87-88.
ŠAMBERGER, Studie k dějinám..., s. 76.
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Diskusie o organizácii archívnictva sú na Slovensku aktuálne aj v súčasnosti
a mnohé problémy nestratili zo svojej príťažlivosti ani po takmer sto rokoch.
Stále pretrváva napätie medzi správnymi a historickými úlohami archívov, nielen medzi archivármi, ale aj v širokej verejnosti, ktorá má o archívnictve často
skreslené predstavy. Reformné snahy zodpovedných úradníkov nás nútia klásť si
znepokojujúce otázky. Aký model organizácie archívnictva zvoliť? Akým podmienkam a potrebám prispôsobiť sieť archívov? Aká je ideálna štruktúra rôznych typov archívov pre konkrétnu spoločnosť? Je lepšie držať sa tradícií alebo
pretrhať všetky putá minulosti a ísť cestou modernizácie? Ako sa čo najlepšie
postarať o „pamäť národa“, ktorý si nie vždy chce pamätať? Pokiaľ archivárska
obec neponúkne na problémy archívnictva vlastné odpovede, môže sa stať, že sa
postupne vytratí z vedomia spoločnosti...
						
DEBATTENABENDE ÜBER DIE ORGANISATION
DES TSCHECHOSLOWAKISCHEN ARCHIVWESENS IM JAHR 1925

ZUSAMMENFASSUNG
Das moderne slowakische und tschechische Archivsystem entstand während der ersten Tschechoslowakischen Republik (1918 – 1938). Der Beitrag bietet einen Einblick in
die Diskussionen über die Organisation des Archivwesens und über die Vorbereitungen
des Archivgesetzes, die von der Tschechoslowakischen Archivgesellschaft organisiert
wurden. Bei den Gesprächen konnte man sich nicht einigen, welches Ministerium für
das Archivwesen zuständig seinsollte – das Innenministerium oder das Ministerium für
Schulwesen und Nationale Bildung. Mit diesem Problem war auch die Frage der Prioritäten in der Archivarbeit – ihrer Funktion in der Verwaltung bzw. ihrer wissenschaftlichen Aufgabe – verbunden. Beide Seiten hatten ihre Befürworter in Reihen der Archivare wie auch der wissenschaftlichen Forscher. Der Zustand der Archive in der Slowakei
war den tschechischen Archivaren nur oberflächlich bekannt, weshalb sie die Probleme
nicht angemessen lösen konnten. Im Jahr 1930 erarbeitete die Archivgesellschaft ein
Memorandum, in dem sie die Regierung, um resolute Schritte in der Organisation der Archive durchzuführen, aufforderte. Ein Großteil der Archive war nämlich in einem nicht
entsprechenden Zustand. Wegen Kompetenzstreiten zwischen Ministerien war die Vorbereitung eines Archivgesetzes sehr kompliziert und langwierig. Die definitive Fassung
wurde erst im Jahr 1938 erarbeitet, aber wegen den dramatischen politisch-gesellschaftlichen Veränderungen und dem Zerfall der Republik wie auch dem folgenden Krieg wurde das Archivgesetz niemals dem Parlament vorgelegt.
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VOJENSKÁ SYMBOLIKA
ČESKOSLOVENSKÝCH LÉGIÍ V ROKOCH 1914 – 1920
Imrich Purdek

V priebehu 1. svetovej vojny sa zo slovenských a českých dobrovoľníkov
v rámci armád Dohody vytvárali v Rusku, Taliansku a vo Francúzsku československé legionárske jednotky. Tento proces bol zákonite sprevádzaný vznikom
spoločnej československej vojenskej symboliky, ktorá dotvárala celkový pohľad
na tieto vojenské ozbrojené sily.
Symboly nášho prvého zahraničného odboja na začiatku vojny vznikali živelne ako prejav nadšenia a iniciatívy profesionálnych i amatérskych výtvarníkov
všade tam, kde sa objavovali skupinky a skupiny odbojového hnutia smerujúceho k získaniu slobody a vytvoreniu novej vlasti. Vzhľadom na tieto okolnosti si
československé jednotky vytvárali vlastné symboly, vlastnú legionársku vojenskú symboliku.
ZÁSTAVY A ZNAKY
Zástava ako jeden z prvých a zároveň jeden z hlavných symbolov československých légií predstavovala jednotný národný vojenský symbol Slovákov a Čechov. Bol to symbol morálnej cti a vojenskej statočnosti v boji za víťazstvo nad
nepriateľom a za svoju vlasť, za budúci samostatný československý štát. V začiatkoch si legionári sami vytvárali zástavy v rotách streleckých práporoch, rotách druhov zbraní a služieb (technického a tylového zabezpečenia), pomocných
rotách, ako aj v ďalších jednotkách. Tieto zástavy mali formu rozmerovo menších zástaviek.1 S postupným formovaním väčšieho počtu vojenských jednotiek,
1

Zástavka – český preklad praporek, jej obidva rozmery (šírka a dĺžka) nemajú dlhšie rozmery
ako 0,5 m. Česká státní a vojenská symbolika. Czech State and Military symbols. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, IMPULS, s. 3. ISBN 80-85469-90-1.
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s vytváraním organizačnej štruktúry zahraničného vojska, až po zriadenie československej armády vo Francúzsku, boli zástavy udeľované práporom, plukom
i divíziám ako dary miest, rôznych krajanských spolkov, združení a podobne.
Už v októbri 1914 českí krajania žijúci na území cárskeho Ruska a na Ukrajine v počte približne 700 mužov sformovali prvú československú zahraničnú
jednotku – Českú družinu.2 V Kyjeve na námestí pred Sofijským chrámom príslušníci jednotky zložili vojenskú prísahu na zástavu, ktorej podoba symbolizovala ciele národného boja. Medzi príslušníkmi roty bolo aj niekoľko Slovákov.3
Lícna strana zástavy bola bielo-červená, v strede s dvomi zlatými lipovými
ratolesťami, bola ovenčená svätováclavskou korunou. Rubová strana zástavy
pozostávala z troch rovnakých vodorovných pruhov, bieleho, modrého a červeného, usporiadaných pod sebou, ktorá charakterizovala, respektíve vyjadrovala,
viacero významov.4 Takto zložené farby v trikolóre predstavovali aj pre ruské
velenie národnú ruskú zástavu, ako aj všeslovanskú zástavu charakterizujúcu
spoločný boj Slovanov. Tieto farby predstavovali obzvlášť pre Slovákov, ale
i Čechov v Českej družine národné farby, ktoré sa po prvýkrát objavili na zástavách slovenského dobrovoľníckeho zboru na západnom Slovensku v septembri
1848 v boji proti peštianskej vláde.5
Zástava Českej družiny bola historicky prvou zástavou československých
vojsk, je teda najstarším symbolom zahraničného odboja Čechov aj Slovákov
(pozri obr. 1). V roku 1915 boli na lícnu stranu po stranách, v hornej a dolnej
časti jej poľa umiestnené samostatné renesančné štíty, nesúce symboly Čiech,
Slovenska, Moravy a Sliezska. Po februárovej revolúcii v Rusku v roku 1917
hrot na žrdi zástavy s cárskym orlom nahradil kalich a v priebehu uvedeného
roka bola Česká družina premenovaná na 1. strelecký pluk Majstra Jána Husa.
2

3

4
5

HRONSKÝ, Marián a Anna KRIVÁ a Miloslav ČAPLOVIČ. Vojenské dejiny Slovenska: IV. zv.
1914 – 1939. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 1996, s. 59. ISBN 80-88842-05-0.
Cieľom československého národného odboja v roku 1914 bolo obnovenie českého kráľovstva
s pripojením Slovenska, na tróne s príslušníkom ruskej dynastie Romanovcov.GOSIOROVSKÝ, Ivan. K vývoju slovenskej vojenskej heraldiky. In Heraldika na Slovensku. Zborník
z rovnomenného sympózia Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej v spolupráci so Sekciou pomocných vied historických a archívnictva Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a Trenčianskym múzeom v Trenčíne v dňoch 5. – 7. 9. 1996 v Trenčíne.
Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Maticslovenskej, 1997, s. 178-179.
ISBN 80-967709-4-2.
Česká státní a vojenská symbolika. Czech State and Military symbols, c. d., s. 11.
NOVÁK, Jozef. Heraldika na Slovensku. In Heraldika na Slovensku. Zborník z rovnomenného
sympózia Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej v spolupráci
so Sekciou pomocných vied historických a archívnictva Slovenskej historickej spoločnosti pri
SAV a Trenčianskym múzeom v Trenčíne v dňoch 5. – 7. 9. 1996 v Trenčíne. Martin: Slovenská
genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej, 1997, s. 28. ISBN 80-967709-4-2.
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Zástava Českej družiny a neskôr 1. streleckého pluku Majstra Jána Husa bola
pri všetkých dôležitých udalostiach československých légií v Rusku, vrátane bitky pri Zborove 2. júla 1917 (pozri obr. 2). Popri tejto jednotke sa objavilo mnoho
ďalších vojenských zoskupení (vo veľkej miere krajanských), ktoré používali
slovenské či československé národné symboly.
V októbri 1914 bola vytvorená z krajanských Čechov a Slovákov prvá československá jednotka na Západe – kompánia, čiže rota Nazdar 2. pochodového
pluku francúzskej Cudzineckej légie.6 V juhofrancúzskom meste Bayonne 300
vojakov tejto roty zložilo slávnostnú prísahu na červenú koruhvu, v strede ktorej
bol vyšitý biely český dvojchvostý lev v štandardnom heraldickom zobrazení
s kráľovskou korunou. Spodná časť koruhvy bola lemovaná bielymi trojuholníkmi a ukončená zlatými strapcami. (Pozri obr. 3.)
Po februárovej revolúcii v Rusku boli vytvorené podmienky, ktoré umožňovali nábor do československého zahraničného vojska. Do vytvorených náborových stredísk sa hlásili tisícky zajatých Slovákov a Čechov, ale aj krajania žijúci
na tomto území. Krajania prichádzajúci do týchto stredísk si prinášali textilné
predmety s rôznymi symbolmi, ktorých tvar možno prirovnať k zástave alebo
ku koruhve.7
Československé légie v Rusku boli najpočetnejším zahraničným vojskom,
pretože pozostávali z dvanástich streleckých plukov, dvoch jazdeckých, troch
delostreleckých plukov, jedného úderného práporu a troch ťažkých delostreleckých oddielov, pričom každý z nich mal svoju vojenskú zástavu. Charakteristické pre ne bolo aj to, že okrem plukovných zástav mali svoje zástavy aj jednotlivé
batalióny (prápory).8 Zástavy neboli typovo, obsahom, ani čo do formy rovnaké.
Predstavovali však unikátne diela s vyšívanými symbolmi.
Textilnú časť zástav vyšívali zväčša české a slovenské ženy žijúce v Rusku.
Na jednej strane zástavy bol vyšitý čestný názov pluku. Napríklad: 8. strelecký
pluk Sliezsky mal na lícnej strane charakteristickú sliezsku orlicu a na rubovej
strane českého leva; 6. strelecký pluk Hanácky mal na líci moravskú orlicu; 11.
strelecký pluk Františka Malackého mal na lícnej strane jeho portrét a 2. strelec6

7

8

HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV.
zväzok 1914 – 1939, c. d., s. 51.
Dobrovoľníci z Berezovky priniesli bielo-červenú zástavu s emblémom, ktorý bol zložený
z krajanských znakov podobných ako na lícnej strane zástavy Českej družiny, a to svätováclavskej koruny s lipovými ratolesťami. Skupina z Taškentu priniesla jednoduchú červenú zástavu
s našitým bielym českým levom. Na rubovej strane zástavy bolo vyšité heslo v češtine ZA
SVOBODU. Zástava 2. transportu do Francúzska, ktorý v roku 1918 smeroval na západný
front cez ruský Archangelsk mala na lícnej strane čierny štít s červeným kalichom, cep, biják na
železnej reťazi a v azbuke nápis SVOBODA VSJEM NARODAM.
Batalión – slovenský preklad – prápor; taktická jednotka na stupni prápor.
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ký pluk Jiřího z Poděbrad mal na lícnej strane vyšitý znak obsahujúci českého
leva.9
Pôvodný návrh zástavy 11. streleckého pluku, vypracovaný Josefom Šeborom10 v roku 1919, zobrazoval na lícnej červenej strane v dvoch tretinách plochy listu strieborného českého dvojchvostého leva so zlatou korunou bez štítu v štandardnom heraldickom zobrazení. V jednej tretine plochy listu, bližšie
k žrďovej časti boli pod sebou umiestnené tri samostatné heraldické štíty nesúce
symboly Moravy, Slovenska a Sliezska, ktoré boli po oboch stranách súvisle
zdobené ornamentmi. Tesne pri žrdi, v žrďovej časti od horného k spodnému
okraju bol modrý ornament v šírke približne 15 – 20 cm. Na rubovej bielo-šedej
strane žrďovej časti listu zástavy bol umiestnený rozkrídlený orol držiaci strieborný položený a prevrátený meč ovenčený dvoma vavrínovými ratolesťami,
a na vlajúcej časti dolného vlajúceho okraja zástavy boli v troch riadkoch slová
ROVNOSŤ=VOLNOST=BRATRSTVÍ. Po obvode štyroch strán listu zástavy
bol ornament.
Zástava, ktorú 11. strelecký pluk dostal, sa od pôvodného návrhu odlišovala
niektorými inými použitými a umiestnenými znakmi (znameniami) alebo symbolmi, ako aj rôznymi ornamentmi. Rozdiel oproti návrhu lícnej strany zástavy
bol v tom, že jej celá plocha bola červenej farby a bolo iné poradie umiestnenia
pod sebou troch samostatných heraldických štítov nesúce symboly Slovenska,
Moravy a Sliezska. Nad symbolom Slovenska bol položený biely ornament pozostávajúci z dvoch pravých a ľavých prvkov a v strede s ľaliou zelenej farby. Pod symbolom Sliezska bol umiestnený biely ornament s dvomi prvkami
a v strede s ľaliou zelenej farby. Po pravej a ľavej strane symbolov Moravy
a Sliezska boli umiestnené rovnaké biele ornamenty. Pri žrdi, v jej žrďovej časti
od horného k spodnému okraju bol pás v šírke cca 10-15 cm, v ktorom bol jednoduchý ornament zlatej farby pozostávajúci z rovných prvkov. Horný, dolný
a vlajúci okraj lícnej strany zástavy, tej štvorcovej plochy listu, kde bol umiestnený strieborný český dvojchvostý lev so zlatou korunou bez štítu v štandardnom
heraldickom zobrazení, bol pás cca 10 – 15 cm vymedzený vnútornou a vonkaj9

10

Zástavu 2. streleckého pluku Jiřího z Poděbrad vyšili v Taškente panie Gottfriedová, Kazdová
a Kozlanská s českým levom v skoku, ale bez kráľovskej koruny. Podľa vzoru cárskej armády
sa používali aj zástavky s číslami rôt, ktoré bojovníci nosili na puškách prichytené na bodákoch.
SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika. Praha: Federální Ministerstvo obrany, 1991, s. 59-60. ISBN 80-85469-03-0.
Pred prvou svetovou vojnou absolvent štúdia dekoratívneho maliarstva v Prahe. V roku 1916
vstúpil do československých légií v Rusku a v rokoch 1916 – 1920 vykonával funkciu náčelníka oddelenia Informačno-osvetového odboru vo Vladivostoku. Bol aj autorom výtvarného
návrhu zástavy 10. streleckého pluku Jana Sladkého-Kozinu. Po návrate do vlasti v roku 1920
pracoval v umeleckom oddelení Památniku odboje v Prahe. www.vhu.cz
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šou dvojlinkou, ktorý obsahoval jednoduchý rovný trojitý tzv. cik-cak ornament
zlatej farby. Po obvode rovného ornamentu v jeho časti z vonkajšej strany boli
umiestnené na každom okraji po štyri ľalie zelenej farby a z vnútornej strany po
štyroch kosoštvorcoch striebornej farby.
Rubová strana sa zasa oproti návrhu zástavy líšila najmä tým, že na mieste plochy listu, kde bol pôvodne rozkrídlený orol držiaci strieborný položený a prevrátený meč ovenčený dvoma vavrínovými ratolesťami sa nachádzal
v osemuholníku portrét Františka Palackého. Na pravej a ľavej skosenej hornej
a spodnej strane osemuholníka boli umiestnené do zlatého ornamentu dve šikmé
a jedna sklonená ľalia, ktoré mali korunky červenej farby a nôžky zelenej farby.
Na vlajúcej časti dolného vlajúceho okraja zástavy, na mieste pôvodných slov
boli umiestnené slová, taktiež v troch riadkoch: 11 • PLUK • Ξ FRANTIŠKA:
PALACKÉHO. Po obvode štyroch strán listu zástavy bol rovnaký ornament ako
v pôvodnom návrhu zástavy s tým rozdielom, že ľalie boli červenej farby.
Zástava 12. streleckého pluku M. R. Štefánika bola približne rovnaká ako
zástava 11. streleckého pluku Františka Palackého. Odlišovala sa v rozmiestnení
charakteristických prvkov a použití iného tvaru ornamentov. Na lícnej červenej
strane bol v dvoch tretinách plochy listu zobrazený strieborný český dvojchvostý
lev so zlatou korunou bez štítu v štandardnom heraldickom zobrazení a v jednej tretine plochy listu, bližšie k jej žrďovej časti boli umiestnené pod sebou
tri samostatné heraldické štíty nesúce symboly (v poradí zdola nahor) Sliezska,
Moravy a Slovenska, ktoré boli po oboch stranách súvisle zdobené bielymi ornamentmi. Vedľa pravého horného a dolného rohu červenej plochy zástavy boli na
ploche krémovej farby vyšité dve modré špirály a na cca 16 cm širokom zvislom
leme pozdĺž žrde bol vyšitý modro-červený folklórny motív. V ľavom hornom
a dolnom vlajúcom cípe zástavy boli umiestnené dva červené štvorce. (Pozri
obr. 4.)
Rubová strana bola z troch strán (horný, dolný a vlajúci okraj) lemovaná cca
10 cm širokým modro-červeným vyšívaním, v ktorom boli do modrých ležiacich
kosoštvorcov zasadené červené hviezdice. Medzi modré kosoštvorce lemu horného a dolného okraja bolo vyšitých po päť červených kosoštvorcov rovnakej
veľkosti a na vlajúcom okraji bol ten istý geometrický motív so štyrmi hviezdicami. Pozdĺž žrďovej časti bol umiestnený široký cca 30 cm červeno-modrý
rastlinný motív päť štvorlístkov, z ktorých krajné boli len polovičné. Nad krajnými neúplnými štvorlístkami boli v hornom a dolnom rohu vyšité prekrížené
červené kosoštvorce a v pravom hornom a dolnom cípe zástavy boli štvorce
s rovnakým motívom. Časť zástavy, ktorým bola pripevnená k žrdi mala šírku
cca 8 cm, bola čiernej farby a bola od rastlinného motívu oddelená modrým geometrickým motívom. Ostatné tri strany zástavy boli po celom obvode lemované
0,5 cm širokou lesklou červenou šnúrou, ktorá v pravom hornom a dolnom cípe
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bola sformovaná do ornamentu vytvárajúceho trojlístok. V ľavej hornej ploche
listu zástavy boli vyšité zlatou niťou štyri navzájom sa čiastočne prekrývajúce
kruhy – štvorkružie, symbolizujúce jednotu Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska, a boli vyznačené dvomi linkami. Stredy kruhov vytvárali zvisle postavený
rovnoramenný kríž. V ľavom kruhu bolo umiestnené písmeno Č a v pravom písmeno R. Do dvoch kruhov v strede nad sebou bolo vsadené písmeno S. V pravej
dolnej časti rubovej strany listu zástavy bol červenou niťou veľkými písmenami vyšitý v štyroch riadkoch nápis 12 • PLUK • Ξ GENERÁLA Dr. MILANA
ŠTEFÁNIKA. (Pozri obr. 5.) Zástava 7. streleckého pluku Tatranského mala na
lícnej strane v bielom poli slovenský znak a na rube v červenom poli bieleho
českého leva so zlatou korunou bez štítu v štandardnom heraldickom zobrazení,
ktorý bol prevýšený červeným kalichom v malom bielom štíte. Na oboch stranách po obvode zástavy boli vyšité ornamenty.
V rámci československých légií v Rusku pôsobil aj 1. úderný prápor, ktorému
bola zástava slávnostne odovzdaná v Jekaterinburgu dňa 22. februára 1919. Na
jej lícnej šedej strane, s okrajmi zdobenými zvlneným svetlomodrým ornamentom, doplnený červenými kvetmi, každý s jedným zeleným lístkom, bol v strede
listu zástavy s dvomi lipovými ratolesťami zhora ovenčený združený symbol;
pozostával zo štyroch samostatných štítov, väčší heraldický štít niesol symbol
Čiech – v červenom poli biely český lev so zlatou korunou v štandardnom heraldickom zobrazení a nad ním zlatá svätováclavská koruna, pod ním symbol
Slovenska,11 a po stranách v štítoch symboly Moravy a Sliezska. Všetky štyri
štíty boli lemované zlatou bordúrou. Rubová strana bola červenej farby s okrajmi
zdobenými ornamentom zlatej farby, v strede v tzv. čiernom legionárskom štíte
bola zlatá bordúra s vyšitým výrazným symbolom lebky so skríženými hnátmi12
na pozadí husitského kalicha, ktorý prekrýval položený meč zlatej farby. Zástavu
vyrobili a vyšili české ženy v Kyjeve pod dohľadom českého majiteľa kaviarne
Hucla z Proskurova a pôvodne bola určená pre československých kornilovcov.13
Jazdecké pluky československých légií v Rusku mali zástavy – štandardy,
ktoré sa tvarom podobali stredovekým vzorom. Tak napríklad na dvojcípom guidone14 1. jazdeckého pluku boli vyšité iniciály hajtmana Jána Jiskru z Brandýsa
a na gonfanone 2. jazdeckého pluku Sibírskeho bol na lícnej strane vyšitý tzv.
združený znak, symbol československého odboja, zložený zo štyroch štítov nesúcich symboly Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska. Rozdiel medzi združeným
11
12
13

14

Znak Slovenska s trojvrším zelenej farby.
V tej dobe tento symbol bežne používali úderné jednotky.
Vojenský ústredný archív-Vojenský historický archív (ďalej len „VÚA-VHÚ“) Praha, Sbírkový
fond XI. faleristika, Praha 2012.
Guidon – menší typ zástavy s pretiahnutým obdĺžnikovým tvarom vlajúcej strany rozstrihnutej
na dve časti (zástavka s dvomi cípmi).
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symbolom umiestneným na zástave 1. úderného práporu a združeným znakom
vyšitým na gonfanone 2. jazdeckého pluku bol v tom, že znak Slovenska bol
namiesto svätováclavskej koruny nad znakom Čiech čiastočne prekrytý jeho štítom. Na rubovej strane bol obraz sv. Juraja drakobijca, tradičného rytierskeho (aj
ruského) patróna a nápis ČSL JÍZDNÍ PLUK SIBÍRSKÝ.15
Nielen strelecké a jazdecké pluky československých légií mali svoje zástavy,
ale postupne získavali zástavy, ako aj práporce aj ďalšie jednotky. Delostrelci
mali svoje zástavy, z ktorých najmä zástava 1. jazdeckej batérie Kulikovského
a neskôr Brnenského 6. delostreleckého pluku Irkutského bola jednou z najslávnejších zástav.
Oficiálnym symbolom Československej národnej rady v Paríži sa stala tzv.
Štefánikova vlajka i zástava zriadená v septembri 1918. Koncom roka 1918 po
návšteve československých légií na Sibíri M. R. Štefánikom sa táto stala československou vojnovou zástavou. Pozostávala z horného bieleho a spodného červeného poľa, v strede boli položené zlaté písmená ČS. Zástava bola na hornom,
dolnom a vlajúcom okraji pomerne sýtomodro lemovaná, zatiaľ čo bielo-červené pole jej vlajúceho okraja bolo ukončené tupým klinom. Sám M. R. Štefánik
vysvetľoval symboliku tejto zástavy slovami: „Vojnová vlajka československej
armády je jednoduchá: farba biela, červená a modrá v tvare klinu; ktorým sme
lámali ľady nepochopení, nepriazne, závisti a zloby. Biela a červená naša farba
je na modrom pozadí ako na blankytnej oblohe, dá boh navždy, aby z nej boli
zahnané mraky poroby.“16 Charakteristické pre zástavu Československej národnej rady bolo aj to, že hrot jej žrde tvorili štyri vzájomne prepletené kruhy vytvárajúce štvorkružie, ktoré symbolizovalo jednotu Čiech, Slovenska, Moravy
a Sliezska
Základnými obsahovými prvkami vojenských zástav, pod ktorými bojovali
československí legionári vo Francúzsku a Taliansku, sa stali najmä bielo-červená farba, krajinské znaky Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska alebo len ich
samotné symboly, lipové listy, resp. lipové ratolesti, ako aj iné doplňujúce prvky
označujúce číslo a názov jednotky. Dominantným a viditeľným znakom uvedených zástav bolo aj to, že ak zástavy československých legionárskych jednotiek
v Rusku boli vyšívané, tak jednotlivé symboly týchto zástav boli maľované priamo na hodvábnu látku. Hroty ich žrdí pozostávali z prepleteného štvorkružia,
symbolizujúceho jednotu Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska, obdobne ako pri
zástavách československých légií v Rusku.
Vytvorené tri strelecké pluky samostatného československého vojska vo
Francúzsku mali svoje vojenské zástavy. Boli to 21. strelecký pluk, ktorý vzni15
16

SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika, c. d., s. 60.
SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika, c. d., s. 30.
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kol v januári 1918 v Cognacu, 22. strelecký pluk (máj 1918, Jarnac) a 23. strelecký pluk (december 1918, Cognac), nazývaný aj pluk amerických Slovákov.
Plukovné zástavy, ktoré navrhol a namaľoval český maliar František Kupka17
boli približne rovnaké. Lícne a rubové strany zástav boli skoro rovnaké a každá
z nich pozostávala z dvoch pozdĺžnych pruhov bieleho a červeného, rovnakej
šírky usporiadaných pod sebou. V strede poľa boli umiestnené zlaté písmená
ČS, nad nimi číslo pluku (21. PLUK, 22. PLUK a 23. STŘELECKÝ PLUK)
a pod písmenami slovo VOJSKA. Na lícnej a rubovej strane zástav 21. a 23. pluku
boli umiestnené v rohoch a cípoch štyri samostatné štíty nesúce symboly – Čiech
v hornom rohu, Slovenska v hornom vlajúcom cípe, Moravy v dolnom rohu,
Sliezska v dolnom vlajúcom cípe a každý zo štyroch samostatných ranogotických štítov (znakov) bol položený do zlatého ornamentu.
Horný, dolný a vlajúci okraj zástavy boli lemované tmavomodrou farbou zakončenou zlatými strapcami, v strede bol pozdĺžny vlnitý zlatý prúžok. Na zástave 22. pluku boli štíty znakov taktiež v ranogotickom tvare, ale ich horné pravé
a ľavé rohy boli skosené. Ich umiestnenie na zástave bolo však iné, a to: Čiech
v hornom vlajúcom cípe, Slovenska v hornom rohu, Moravy v dolnom vlajúcom
cípe a Sliezska v dolnom rohu. Štíty boli ovenčené lipovými ratolesťami a horný,
dolný a vlajúci okraj zástavy bol zakončený krátkymi zlatými strapcami. Hrot
žrde zástavy 21. a 23. pluku pozostával z prepleteného štvorkružia a hrot zástavy
22. pluku mal tvar palcátu.
Súčasne so vznikom zástav streleckých plukov a v rotách práporov, ako aj
v rotách druhov zbraní a služieb (technického a tylového zabezpečenia), pomocných rotách a ďalších jednotkách si československí legionári vytvárali zástavy
menších rozmerov. V roku 1918 si v 22. streleckom pluku v jeho 2. guľometnej
rote a pomocnej rote vytvorili vlastné rotné zástavky.18 Lícna aj rubová strana zástavky 2. guľometnej roty pozostávali z pravošikmo deleného poľa, ktorého ľavá
časť bola svetlej čiernej farby a pravá červenej farby. V strede bol vyšitý zlatými
písmenami nápis 2. KULOMETNÁ a v ľavom vlajúcom cípe boli umiestnené
pod sebou sčasti sa prekrývajúce zlaté písmená ČS. Na zástavku bola pripevnená
červeno-bielo-modrá stuha.
17

18

Pred prvou svetovou vojnou žil vo Francúzsku a tak sa mohol v jej začiatku prihlásiť do radov
českých a slovenských dobrovoľníkov. Stal sa príslušníkom roty Nazdar a priamo sa zúčastnil
v roku 1915 bitky pri Arrasu. Po vyliečení opäť vstúpil do československých légií vo Francúzsku a v októbri 1918 sa stal príslušníkom 21. streleckého pluku. Po vojne v hodnosti kapitána
bol vedúci Umeleckého zboru Ministerstva národnej obrany a bol pri vzniku Pamätníku odboja
v Prahe, neskôr Vojenského historického ústavu. www.vhu.cz
STRAKA, Karel. Francie a Československo 1914 – 1945. Léta nadějí, zkázy a bojů na spolěčných frontách. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2011, s. 59-60. ISBN 978-80-7278558-2.
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Pole zástavky lícnej strany Pomocnej roty 22. streleckého pluku bolo štvrtené a sfarbené tak, že horná polovica poľa bola biela a spodná polovica červenej
farby. V strede listu bol v modrom kruhu umiestnený združený legionársky znak.
Všetky štyri okraje zástavky, rozhrania štvrtených častí, ako aj okraj stredového
kruhu boli lemované zlatým pásikom. Pole rubovej strany zástavky bolo svetlohnedej farby lemované zlatým pásikom. V strede poľa boli v modrom štíte
oválneho tvaru lemovaného červenou bordúrou dve biele písmená ČS, ktoré boli
umiestnené pod sebou a z väčšej časti sa prekrývali. Nad znakom bol v kruhopise
22 PLUK a dolnej časti v kruhopise POMOCNÁ ROTA. Obidva texty boli biele.
Horný, dolný a vlajúci okraj zástavky lemovali zlaté strapce.
Zástavu 21. streleckému pluku venovalo mesto Paríž a bola slávnostne odovzdaná 30. júna 1918 francúzskym prezidentom Raymondom Poincaré v Darney
do rúk veliteľovi pluku za prítomnosti Edvarda Beneša.19
V Taliansku, ktoré vstúpilo do vojny na strane Dohody až v máji 1915, vláda
dlho nemala pochopenie pre oslobodenecké snahy rakúsko-uhorských Slovanov
– Slovákov a Čechov. Až po dlhých rokovaniach M. R. Štefánik presadil, aby boli
slovenskí a českí zajatci oddelení od ostatných zajatcov rakúsko-uhorskej armády. Po vzniku spolku zajatcov pod názvom Československý dobrovoľnícky zbor
sa v máji 1917 vytvorila v Padove základňa budovania československých légií.
Zo zajateckých táborov na základňu postupne prichádzal väčší počet Slovákov
a Čechov, ktorí dobrovoľne vstupovali do československých legionárskych jednotiek. Výzvedné roty zložené zo Slovákov a Čechov, ktoré vznikli už začiatkom
roka 1918 si vytvárali vlastné národné symboly. Tieto roty boli začleňované do
I., III. a IV. talianskej armády.20 Jeden z prvých vexilologických symbolov československej jednotky v Taliansku sa objavil vo výzvednej rote, ktorá odchádzala na front z Padovy. Lícna strana koruhvy bola červená, v jej strede bol vyšitý
biely český dvojchvostý lev v štandardnom heraldickom zobrazení s kráľovskou
korunou, a spodný okraj bol tvorený dlhými strapcami, ktoré boli po dvojici pri
okraji zviazané, čím vytvárali nepravidelné priehľadné štvoruholníky. Na rubovej strane bol tzv. združený znak pozostávajúci zo štyroch samostatných štítov
ranogotického tvaru (nad erbom Slovenska erb Čiech, po stranách erby Moravy
a Sliezska), ktoré spájal do jedného celku veniec z lipových listov. Neobvyklým
vyobrazením v erbe Slovenska bolo jeho trojvršie zelenej farby a dvojkríž, ktorý
mal rovné ramená a vyrastal zo zlatej koruny, obdobne ako v znaku Uhorského
kráľovstva.

19
20

Pluk sa pod touto vojenskou zástavou zúčastnil bojov v Alsasku, Champagni a v Ardenách.
HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska,
IV. zväzok 1914 – 1939, c. d., s. 55-56.
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V priebehu letných mesiacov roku 1918 boli odovzdané zástavy aj niektorým
ďalším československým jednotkám v Taliansku. Išlo najmä o dar od občanov
miest, kde boli tieto jednotky dočasne rozmiestnené.
Dňa 24. mája 1918, na tretie výročie vstupu Talianska do vojny, odovzdal
plukovník M. R. Štefánik bojovú zástavu generálovi Grazianimu, veliteľovi
1. československej divízie, za prítomnosti mnohých významných predstaviteľov
talianskej vlády a zástupcov vlád ostatných štátov Dohody.21 Ostatným plukom
československých légií boli zástavy odovzdané až po skončení 1. svetovej vojny
pred odchodom do vlasti 8. decembra 1919 v Padove na námestí Viktora Emanuela II. za účasti talianskeho kráľa. Medzi nimi bol aj 35. strelecký pluk a 39.
strelecký pluk Výzvedný.
Lícne strany zástav oboch plukov pozostávali z dvoch pozdĺžnych pruhov
– bieleho a červeného, rovnakej šírky usporiadaných pod sebou, na vlajúcom
okraji s drobnými zlatými strapcami. V strede zástavy 35. pluku boli štyri samostatné štíty nesúce symboly Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska. Dvomi
lipovými ratolesťami ovenčený znak Čiech, nad ním svätováclavská koruna a po
jeho stranách umiestnená dvojica cepov a bijákov na reťazi. Slovenský dvojkríž
vyrastal z koruny Uhorského kráľovstva.
V strede lícnej strany zástavy 39. pluku v bielom kruhovom štíte zlatou vencovkou boli obkolesené zlaté písmená ČS, pod písmenami znak Slovenska s dvojkrížom, ktorý mal rovné ramená a s neobvyklým bielym trojvrším, nad písmenami
znak Čiech, po stranách znaky Moravy a Sliezska s výrazným bielym perizoniom.
Znaky Slovenska a Čiech mali modrú bordúru a znaky Moravy a Sliezska zlatú
bordúru (pozri obr. 41). Na rubovej strane zástavy bol znázornený modrou farbou symbol úderných jednotiek tzv. arditov22 – nôž Pugnale so zlatou rukoväťou
a chránidlom ovenčený striebornou lipovou a olivovou ratolesťou, a po jeho stranách čísla 3 a 9 zlatej farby. V hornej časti symbolu, vo výške hrotu noža, po jeho
stranách bol umiestnený nápis striebornej farby VÝZVEDNÝ PLUK CS.
Zástavy 35. a 39. pluku boli priviazané k žrdi, ktorých hroty tvorili štyri vzájomne prepletené kruhy vytvárajúce štvorkružie, ktoré symbolizovalo jednotu
Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska.
Väčšina vojenských zástav z tohto obdobia pozostávala z dvoch pozdĺžnych
pruhov – bieleho a červeného, rovnakej šírky usporiadaných pod sebou. Vychádzalo sa z pôvodného návrhu na štátnu zástavu.
21

22

HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska,
IV. zväzok 1914 – 1939, c. d., s. 57.
Arditi – vznikli počas prvej svetovej vojny ako elitné talianske útočné jednotky, špeciálne cvičené na boj v zákopoch. V období druhej svetovej vojny nadviazali na ich tradície. Ich typickou
výzbrojou boli ručný granát a vojenský nôž, a preto sa stali ich hlavnými symbolmi. V znaku
mali lebku s prekríženými hnátmi, na znak pohŕdania smrťou, a nôž.
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ROVNOŠATY A OZNAČENIA
Československí legionári v Rusku boli vystrojení vojenskou rovnošatou šedo-zelenej farby, niekedy až do odtieňa hráškovo-zelenej farby. Prvé rovnošaty
dostali príslušníci Českej družiny v Kyjeve, ktoré boli pôvodne rovnakého strihu
ako rovnošaty cárskej ruskej armády. Strih uniformy bol veľmi jednoduchý, neskôr si ho príslušníci légií vhodne upravovali.23 Vnútorná štruktúra jednotky bola
vyjadrená rozlišovacím špecializovaným a hodnostným označením na rovnošate.24 Na vyznačenie národnej symboliky používali príslušníci československé
jednotky bielo-červenú stuhu umiestnenú zo začiatku na okolku25 čiapky po celom obvode a neskôr len malý ústrižok uchytený na prednej časti poľnej čiapky.
Pre príslušníkov armády bolo predpísané nosenie označenia na:
a) kokarde poľných čiapok,26
b) náplecníkoch,27
c) výložkách plášťa,28
d) odznakoch vyjadrujúcich funkciu,
e) odznakoch špecialistov,
f) ostatných odznakoch.29
V prvej polovici roka 1916 nastali v československej jednotke významné
zmeny. Vytvorením 1. streleckého pluku a následne 2. streleckého pluku vznik23

24

25

26

27

28

29

Československí legionári si svojpomocne upravovali a dopĺňali niektorými prvkami ruskú
vojenskú rovnošatu, čím sa menil jej vonkajší vzhľad. Napríklad mierna úprava vyvýšenej
prednej časti čiapky (brigadírky) tzv. „furažky“. KUTLÍKOVÁ, Dagmar. K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914 – 1917, c. d., s. 799.
Rozlišovacie špecializované a hodnostné označenie vo všeobecnosti zahrňuje: a) označovanie
vojenských hodností (dištinkcie), b) označovanie funkčného zaradenia, c) označovanie druhov
zbraní, vojsk a služieb, d) rukávové znaky, e) odznaky a ďalšie doplňujúce symboly.
Okolok – pruh z tkaniny na čiapke so štítkom, v prednej časti (nad štítkom) širší, v zadnej časti
užší, zošitý a vystužený.
Kokarda – odznak nemusel byť len na čiapke, bol napr. aj na hrudi; pod kokardou bola pripevnená stužková ružica zo stužiek v národných farbách alebo vo farbách politickej strany,
záhradný kvet.
Náplecník, náramenník, – pás obdĺžnikového tvaru látky na pleciach rovnošaty (uniformy)
s označením hodnosti (ozdobná súčasť odevu, upevnená na ramene, pleci). Napr.: generálske
náplecníky, epolety. NOLČ, Jiří. Československá armáda za první republiky. Brno: Computer
Press, a.s., 2007, s. 16. ISBN 978-80-251-1774-3.
Výložka – pás látky odlíšený farbou, tvarom a podobne na golieri, chlopni alebo pleciach rovnošaty (uniformy) na označenie príslušnosti alebo hodnosti, vojenskej, železničiarskej apod.
Tamže.
KUTLÍKOVÁ, Dagmar. K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914 – 1917, c. d., s. 801.
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la Československá strelecká brigáda.30 Vonkajším znakom tejto reorganizačnej
zmeny bolo, že na náplecníkoch s označením ČS sa doplnila pre príslušníkov
1. streleckého pluku číslica 1 a pre príslušníkov 2. pluku číslica 2.
S vytvorením streleckých plukov vznikali aj odborné jednotky a nové vojenské odbornosti. Sformovaný oddiel telefonistov nemal pri peších jednotkách doposiaľ žiadne špeciálne označenie, ale pre vytvorený oddiel sapérov,31 ako novej
odbornosti, určené rukávové označenie, ktoré sa nosilo na ľavom rukáve, predstavovalo skríženú lopatu a sekeru červenej farby. So vznikom samostatných delostreleckých jednotiek v júli 1917 bol zavedený aj ich znak, ktorý predstavoval
skrížené delostrelecké hlavne. Dôstojníci československého samostatného diviziónu32 mali na náplecníkoch znak delostrelectva – skrížené delostrelecké hlavne
s číslom divízie zo žltého kovu, doplnené čiernym lemom (bordúrou) a znakom
kalicha bieleho kovu. Na tzv. mierových náplecníkoch mužstvo malo označenie
zvýraznené žltou olejovou farbou, na poľných náplecníkoch červenou farbou,
a výložky plášťa boli čierne s čiernym lemovaním (bordúrou).33
Na jeseň 1917 po vzniku ďalších československých streleckých plukov a po
vytvorení dvoch československých divízií v októbri 1917 bol ustanovený Československý armádny zbor. Tieto organizačné zmeny sa prejavili v tom, že na
náplecníkoch jeho príslušníkov sa umiestnili nové symboly a znamenia. Náplecníky dôstojníkov štábu divízie, na ktorých bola kovová rímska číslica, boli doplnené o písmená Č.S. (Ч.С.) a mužstvo malo dvojriadkový nápis, a to v prvom
riadku písmeno D (Д) a v druhom riadku I. Č.S. alebo II. Č.S. (I. Ч.С., II. Ч.С.).
Zároveň sa zaviedlo farebné rozlišovacie označenie nápisov na náplecníkoch pre
jednotlivé druhy vojsk. Po vzniku zboru bola pre pechotu zavedená žltá farba,
strelecké jednotky mali malinovú, delostrelecké jednotky zasa červenú a jazdectvo oranžovú farbu na náplecníkoch. Príslušníci ženijných jednotiek používali
na náplecníkoch škoricovohnedú farbu, vozatajstvo bielu a intendančná služba
počas vojny čiernu farbu.34

30

31

32

33

34

VÚA-VHA Praha, f. Československá strelecká brigáda 1916-1917, rozkaz veliteľa Čs. streleckej brigády.
Sapér – (francúzsky termín „sapeur, od saper“ znamená podkopávať), vyjadruje staršie označenie ženistu, príslušníka stavebného vojska, ktorý pripravuje cesty a odstraňuje prekážky, buduje
zákopy a opevnenia.
Divizión – oddiel, ekvivalentný preklad z francúzskeho jazyka. Tento vojenský pojem bol zavedený v delostrelectve a v porovnaní s peším, resp. pozemným vojskom, predstavuje taktický
stupeň prápor.
VÚA-VHA Praha, f. 1. čs. střelecká divize husitskározkaz velitele 1. čs. střelecké divize Husitské č. 181 ze dne12. 9. 1917 § 1, vydaný po prověrce diviziónu dne 10. 9. 1917.
KUTLÍKOVÁ, Dagmar. K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914 – 1917, c. d., s. 810.
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Októbrová revolúcia v roku 1917 spôsobila rozklad ruskej armády. Na základe dekrétu francúzskeho prezidenta Raymonda Poincarého z novembra 1917
mali československí vojaci, ktorí boli organizovaní v autonómnej armáde pod
francúzskym hlavným vojenským velením, bojovať pod vlastnou zástavou. Politicky podliehali Československej národnej rade so sídlom v Paríži.35 Takto sa
zavŕšila 1. etapa vzniku a vývoja československej vojenskej rovnošaty, ako aj
systému označovania vojenských hodností, označovania funkčného zaradenia,
označovania druhov zbraní, vojsk a služieb, rukávových znakov, odznakov a ďalších doplňujúcich symbolov.36
Začiatkom januára 1918 sa z hlavných výstrojných súčastí vojenského odevu, čiže z blúz a plášťov ruskej poľnej rovnošaty odstránili náplecníky, ktoré
nahradili heraldické štítky s hodnostným, rozlišovacím a špecializovaným označením. Štítky boli umiestnené v hornej časti ľavého rukáva s farebnou bordúrou
(lemovkou) podľa druhu vojska, s číslom alebo znakom pluku a s hodnostnými
klinmi. Kliny boli až do hodnosti šikovateľa žlté hodvábne, pre nižších dôstojníkov strieborné a pre vyšších dôstojníkov a generálov zlaté. Materiál, ako aj farba
štítku, mali byť rovnaké ako príslušná časť rovnošaty, čiže blúza a plášť. Na prvý
pohľad sa zdalo, že uvedené zmeny na rovnošate budú rozsiahlejšie. Okrem heraldických štítkov s klinmi na rukáve bola jediným slovenským a českým národným symbolom na pôvodnej ruskej poľnej uniforme umiestnená bielo-červená
stužka na čiapkach.37
Po skúsenostiach, ktoré získali československé jednotky z úpravy ruskej poľnej rovnošaty sa od októbra 1918 začal zavádzať systém nových vojenských
symbolov (pozri obr. 6 a 7). Tieto sa týkali označovania vojenských hodností,
označovania funkčného zaradenia, označovania druhov zbraní, vojsk a služieb,
rukávových znakov, odznakov a ďalších doplňujúcich symbolov.38 Zavedenie
symbolov bolo podmienené možnosťami v materiálnom zabezpečení v jednotlivých organizačných štruktúrach zboru pri zachovaní upravenej ruskej vojenskej uniformy z októbra 1918. Boli urobené niektoré zmeny, ktoré mali vylepšiť
a skvalitniť označovanie vojenskými symbolmi. Išlo najmä o zavedenie jednotného odznaku v celom zbore s heraldickým štítkom na ľavom rukáve,39 ktorý

35
36
37
38

39

GALANDAUER, Jan a kol. O samostatný československý stát. Praha 1992, s. 30.
VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v Rusku rozkaz velitele Čs AS č. 15 ze dne 15. 12. 1917.
VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v Rusku rozkaz velitele Čs AS č. 15 ze dne 15. 12. 1917.
VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v Rusku, rozkaz velitele Čs AS č. 117 ze dne 27. 10.
1918.
VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní zbor v Rusku, rozkaz velitele Čs AS ze dne 15. (30.) 12.
1917 o zavedení heraldického štítku na levý rukáv s rozlišovacím, specializačním a hodnostním
označením.
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bol doplnený o lemovanie (bordúru) vo farbe zbrane alebo služby pre všetkých
príslušníkov bez rozdielu hodnosti. Farebné lemovanie, ktorým sa rozlišovali
označenia na heraldickom štítku, a farba výložiek na golieri plášťa sa stanovilo
nasledovne:
– pre strelecké pluky malinová farba,
– jazdecké pluky biela,
– delostrelectvo šarlátovo-červená,
– letecké oddiely svetlo-modrá,
– technické súčasti olivovo-zelená,
– zdravotnícky odbor čierna,
– zverolekársky odbor tmavo-modrá,
– správny a hospodársky odbor oranžová,
– pre dôstojníkov generálneho štábu červeno-čierna (čierna vonkajšia, červená
vnútorná),
– pre generálov červená farba (výložky na golieri plášťa generálov boli červené
a dôstojníkov generálneho štábu červené s čiernym lemovaním).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

V dolnej časti heraldického štítku sa umiestňovalo číslo útvaru:
pre príslušníkov štábu a pridelené súčasti zboru písmená CS,
pre divízie a pridelené súčasti rímske číslice I a II,
strelecké pluky mali arabské číslice 1 – 10,
jazdecké pluky 1 a 2,
delostrelecké poľné brigády 1 a 2,
delostrelecké ťažké divizióny 1T a 2T,
inžinierske roty 1 a 2,
letecké oddiely pri štábe zboru písmená CS,
letecké oddiely pri štáboch divízií I a II,
pre záložné pluky IZ.

Taktiež boli zriadené aj znaky na označovanie funkčného zaradenia, označovanie druhov zbraní, vojsk a služieb, a to nasledovne:
– pre guľometníkov symbol guľometu
– telefonisti mali symbol prekrížených bleskov,
– sapéri a inžinierska rota používali symbol s prekríženým krompáčom s lopatou,
– jazdectvo malo symbol prekrížených šablí,
– delostrelci mali symbol prekrížených delových hlavní,
– letci a mechanické letecké oddiely používali symbol vrtule,
– mechanici mali autosúčasti, čiže symbol pozostávajúci z okrídleného kolesa
s volantom,
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– prieskumníci používali symbol vo forme svetlozelenej nášivky spájajúcej
stredné rohy štítku a zelené lemovanie (bordúra) na rukáve (cca 10 cm) od
jeho dolného okraja (päty),
– technické oddelenie malo písmená TO (na písmeno T položené „o“),
– dopravné oddelenie (železničiarov) malo symbol okrídleného kolesa.
Na označenie úderného práporu bol štítok červenej farby s malinovým lemovaním (bordúrou) so znakom práporu (v čiernom štíte strieborná bordúra,
strieborné skrížené sklopené meče prevýšené symbolom lebky s prekríženými
hnátmi striebornej farby, v hlave do oblúka text v azbuke KORNILOVCY).40
V roku 1918 boli doplnené aj ďalšie označenia, a to pre:
– školy pre výcvik strážnych a sanitárnych psov mali v heraldickom štíte hlavu
ovčiarskeho psa,41
– poľnú poštu prezentoval odznak poľnej trúbky v zlatom, striebornom a žltastom variante podľa hodnostných klinov.42
Systémové zmeny pri zavádzaní nových súčastí vojenskej rovnošaty, hodnostných označení, heraldického štítku na umiestňovanie uvedených symbolov
a znakov na označenie príslušnosti k jednotke, označenie funkčného zaradenia,
označenia druhov zbraní, vojsk a služieb koncom roka 1918 odrážalo zborovú
organizačnú štruktúru so smerovaním na jej rozšírenie na pravidelnú armádu.
Postavenie československého vojska v Rusku v roku 1918 a ďalší vývoj
vojenskej symboliky bol determinovaný objektívnymi, ako aj subjektívnymi
podmienkami.43 Postupné zmeny v zavádzaní vojenskej rovnošaty, spojené so
vznikom ďalších symbolov, sa stali vonkajším prejavom vývojových tendencií
v organizačnej štruktúre légií, ako aj ich smerovanie k osamostatňovaniu a vytváraniu jednej časti československého zahraničného vojska ako budúcej armády
československého štátu.
40
41
42

43

VÚA-VHA Praha, f. Čs. sbor v Rusku, rozkaz velitele ČsAS č. 117 ze dne 27. 10. 1918.
VÚA-VHA Praha, f. Čs. sbor v Rusku, rozkaz velitele ČsAS č.130 ze dne 12. 12. 1918 § 9.
VÚA-VHA Praha, f. Čs. sbor v Rusku, rozkaz velitele ČsAS, č. 103-D ze dne 9. 9. 1918 § 1
o zřízení služby spojení štábu čs. armádního sboru.
V tomto období bolo na území Ruska veľké množstvo rôznych vojenských, ako aj polovojenských jednotiek rôzneho charakteru, a ich príslušníci nosili ruskú vojenskú rovnošatu bez náplecníkov. Ich vzájomné rozlíšenie bolo veľmi sťažené a bolo treba v tom urobiť nápravu. Najpočetnejšie jednotky ruskej armády boli označené červenou páskou na rukáve alebo na čiapke,
neskôr nosili odznak na čiapke so symbolom s dvoma lipovými a dubovými ratolesťami ovenčené červenou päťcípou hviezdou s kladivom a pluhom. Protisovietske jednotky boli označené
modrými prekríženými páskami na čiapke, pripomínajúce ondrejský kríž, Dobrovoľná armáda
bola označená cárskymi kokardami na čiapkach apod. KUTLÍKOVÁ, Dagmar. K problematice
stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914 – 1917, c. d., s. 891-892.
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Kvalitatívne nové postavenie československého vojska ako súčasti armády
Československej republiky sa prejavovalo jednak v postupnom vylepšovaní pôvodnej vojenskej rovnošaty, jednak v zavádzaní nových odznakov, ktoré sa stali
súčasťou československej vojenskej symboliky.
Od roku 1919 československí legionári v Rusku používali čiapku tzv.
vydumku,44 ktorá bola mierne vystužená, a štítok mala potiahnutý súknom. Delostrelci však naďalej nosili prispôsobené čiapky tzv. furažky45 cárskej armády
a príslušníci obidvoch jazdeckých plukov elegantnú kožušinovú čiapku s perom.
Vytvorený legionársky odznak46 československí legionári nosili nielen na čiapkach, ale aj na blúzach rovnošaty. Aj na nových čiapkach si ponechávali bieločervenú stužku, ako tradičný národný symbol, ktorý ich sprevádzal po celú dobu
pôsobenia v Rusku.
Do konca roka 1919 československé légie v Rusku používali všetky súčasti
vojenského odevu upravenej starej vojenskej rovnošaty okrem niektorých, ktoré
sme už spomenuli. V tejto uniforme, ktorá bola vhodne doplnená československými vojenskými symbolmi sa legionári z Ruska vrátili do vlasti, do novovzniknutého Československa.
Zabezpečovanie vojenskými rovnošatami, ako aj vytváranie a rozvíjanie
vojenskej symboliky československých légií vo Francúzsku a v Taliansku bolo
v počiatočnom období odlišné, menej zložitejšie než v Rusku. Išlo najmä
o označovanie vojenských hodností (dištinkcií) a funkčného zaradenia, označenia druhov zbraní, vojsk a služieb, rukávových znakov, odznakov, ako aj ďalších
doplňujúcich symbolov. (Pozri obr. 8.)
Príslušníci československých légií vo Francúzsku používali šedo-modré uniformy, hodnostné označenie bolo umiestnené na čiapkach (baretoch) a na rukávoch tesne nad manžetami v podobe súkenných alebo dragúnových klinov.47
Na vojenskej rovnošate pre československých dôstojníkov boli našité náprsné
vrecká. Dôstojníci nosili poľný opasok, ktorý sa vojenským slangom nazýval
dohoda, čo bol vlastne opasok s náprsnými prekríženými remeňmi. Nosili aj
vysoké jazdecké čižmy a mužstvo malo šnurovacie topánky s ovinovaním okolo
lýtka, ktoré predstavovali úzke pruhy z toho istého súkna ako vojenská rovno44

45

46
47

Vydumka – doslovný preklad do slovenského jazyka znie vymyslená či vytvorená. Nová čiapka
bola predpísaná rozkazom veliteľa Čs. vojska v Rusku č. 41 zo dňa 21. 6. 1919 a oficiálne bola
zavedená od 1. 7. 1919.
VÚA-VHA Praha, f. Čs. vojsko na Rusi. Rozkaz velitele Čs. vojska č. 57 ze dne 22. 8. 1919
§ 9. Furažka – doslovný preklad do slovenského jazyka je čiapka, ale vo vojenskej terminológii
znamená vojenská čiapka.
Legionársky odznak, s. 25-26.
HUS, Miroslav. Uniformy naší armády od roku 1918. Plzeň: Západočeské museum v Plzni,
1996, s. 6.
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šata. V auguste 1918 bol zavedený československý legionársky odznak, ktorý
nosili príslušníci na čiapkach.48
Po vzniku československých légií v Taliansku boli Slováci a Česi vystrojení
talianskou vojenskou rovnošatou. Bola to štandardná tzv. vševojsková vojenská
rovnošata Talianskej kráľovskej armády, ktorou boli vystrojené všetky jednotky
ľahkej pechoty, arditov a jazdectva. Uniforma bola z vlneného materiálu šedozelenej farby so stojatým golierom, na ktorom boli umiestnené výložky hodnotného označenia a na ramene boli našité pútka proti sklzu remeňa pušky z pleca.
Československí legionári si golier obšívali dvojfarebnou bielo-červenou páskou.
Zvláštnym znakom tejto rovnošaty bolo najmä to, že na vonkajšej strane blúza
nemala žiadne vrecká, ale v jej vnútornej časti sa nachádzali tri, z toho jedno
v zadnej časti na uschovanie obväzu. Nohavice tejto rovnošaty boli klasické,
užšie, čím sa líšili od nohavíc, ktoré nosili arditi. Do konca vojny rovnošata neprešla ďalšími úpravami.
Dôstojníci československých légií v Taliansku nosili štandardnú dôstojnícku
vojenskú rovnošatu Talianskej kráľovskej armády.49 Bola ušitá z jemného vlneného materiálu šedo-zelenej farby so stojatým golierom a náplecníkmi. Na
vonkajšej strane boli našité štyri vrecká (dve náprsné prekladané a dve bočné
malé v dolnej časti). Nohavice pre dôstojníkov mali tvar rajtiek, boli z rovnakého
materiálu ako blúza.
Vojenská uniforma pre kavalériu Talianskej kráľovskej armády sa začala
v česko-slovenských légiách intenzívnejšie používať až po prvej svetovej vojne v novembri 1918, keď bol zriadený jazdecký oddiel. Za vojny ju nosili len
niektorí dôstojníci a vyšší poddôstojníci výzvedných rôt 39. pluku v upravenej
podobe. Okrem týchto výnimočných prípadov československé légie prísne dodržiavali výstrojný predpis Talianskej kráľovskej armády. (Pozri obr. 9.)
Československé légie v Taliansku používali na výcvik v horách tzv. taliansku
pracovnú uniformu,50 ktorá sa na prvý pohľad odlišovala od ostatných uniforiem.
Bola výrazne svetlejšej až bielej farby a bola zhotovovaná z bavlneného materiálu. Jej charakteristickým znakom bol samotný strih, ako aj šité prevedenie so
štyrmi vreckami, s vystuženými všitými zvislými pásmi na prednej strane a so
stojatým golierom, na ktorom sa umiestňovalo hodnostné označenie. (Pozri obr.

48

49

50

Legionársky odznak bol zavedený v československých légiách vo Francúzsku dňa 29. 7. 1918
na základe výnosu B.O. No 30, s. 4.
1 000 uniforem. Praha: Svojtka&Co., s r.o., 2008, prví české vydání, s. 243. ISBN 978-807352973-4.
Išlo o pracovnú uniformu Talianskej kráľovskej armády, ktorá sa podľa dostupných dokladov
používala nielen v pracovných jednotkách, ale i prvosledových bojových jednotkách v letnom
období. Následne sa stala štandardnou uniformou pre talianske expedičné zbory.

172

10.) Postupne bola našitá na výložky dvojfarebná červeno-biela páska, hodnostné označenie sa umiestňovalo na rukávy, a v heraldickom štítku bolo umiestnené
číslo pluku a písmená CS.
Československé legionárske jednotky v Taliansku mali výložky červeno-bielej farby, hodnostné označenie nosili na rukávoch, a v heraldickom štítku bolo
umiestnené číslo pluku a písmená CS. Na hlave nosili šedo-zelenú prilbu alebo
typický alpský klobúk s perom, ako napríklad príslušníci československého III.
práporu alebo talianski horskí jágri.51
Jednotky československej domobrany, zloženej zo zajatcov vytvorenej po 28.
októbri 1918, používali rovnakú vojenskú rovnošatu bez doplnkov, bežnú poľnú
čiapku talianskej pechoty a odlišné hodnostné označenie.
Útočné jednotky československých légií tzv. arditov mali špecifickú výstroj,
ktorá sa výrazne líšila od štandardných peších a horských jednotiek tzv. alpinistov. Československí legionári sa od príslušníkov talianskej armády odlišovali
v detailoch; išlo najmä o rozli-šovacie označenie, bielo-červená bikolóra na golieri a pozmenené hodnostné označenie na rukáve. Mali typické čierne košele
a svetre s otvoreným golierom blúz a typickú čiernu pokrývku – fez,52 ktorá sa
nosila len v poľných podmienkach, pri oficiálnych aktoch sa používal alpský
klobúk alebo képa.53 (Pozri obr. 12.)
Po návrate československých légií z Talianska na Slovensko v roku 1919 sa
ich jednotky postupne začali odlišovať svojimi uniformami. Ešte v predošlom
roku nosili taliansku tzv. vševojskovú vojenskú uniformu šedo-zelenej farby so
stojatým golierom. Po prvý raz sa v III. prápore 33. streleckého pluku objavili
vo veľkom množstve prešité uniformy a čiastočne aj nové uniformy, odlišné od
štandardných rovnošiat, ktoré nosili príslušníci pechoty a jazdectva. Rovnošata
bola upravená na spôsob uniformy, ktorú nosili útočné oddiely arditov. Na prednej časti goliera boli našité výložky červeno-bielej farby, hodnostné označenie
nosili na rukávoch, a v heraldickom štítku bolo umiestnené číslo pluku a písmená CS. Na hlave nosili alpský klobúk zdobený zelenou guľkou označujúcou
príslušnosť k III. práporu. Do guľky bolo osadené kohútie pero, ktoré označovalo nováčika v jednotke. Na prednej strane klobúka bol našitý čierny sokol, do
ktorého bola všitá dvojfarebná bielo-červená páska.

51
52

53

HUS, Miroslav. Uniformy naší armády od roku 1918, c. d., s. 5.
Fez– pokrývka hlavy v tvare kruhového ihlanu so zrezaných špicom. Spravidla býva čiernej
farby. Používala sa aj v rakúsko-uhorskej armáde. Pôvod má v islamských krajinách.
Képa – priliehavá čiapka so šiltom, tzv. športová šiltovka (napr. vo Francúzsku sa oficiálne
používa ako vojenská čiapka).
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VYZNAMENANIA
V období rokov 1914 – 1918 boli legionári vyznamenávaní za zásluhy a odvahu v boji vyznamenaniami ôsmich štátov (Rusko, Francúzsko, Veľká Británia,
Japonsko, Taliansko, Rumunsko, Lotyšsko, Čína).54 Práve z tohto dôvodu, už
v počiatočnom období po vzniku prvej svetovej vojny, keď sa v Rusku vytvorili
československé dobrovoľnícke jednotky, sa citeľne prejavila potreba vytvoriť
a zaviesť vlastné vyznamenania. V roku 1915 navrhol veliteľ Českej družiny
plukovník Vjačeslav Platonovič Trojanov zriadiť Rad Svätováclavskej koruny.
Aj napriek tomu, že bol vypracovaný výtvarný návrh vyznamenania, tento zámer
sa nikdy nezrealizoval. Po istej dobe opäť vznikli úvahy o zriadení vlastných
československých vyznamenaní a na jar 1917 vznikol návrh na zriadenie Husitského kríža, ktorý mal svojim vzhľadom nadväzovať na ruský Kríž svätého
Juraja. Tento výtvarný návrh vyznamenania bol schválený aj T. G. Masarykom.
Vzhľadom na revolučné udalosti v Rusku sa však návrh nerealizoval. 55
Rada vojakov československého vojska v Rusku v júni 1918 navrhla založenie Radu Slobody. Odbočka Československej národnej rady v Rusku posúdila uvedený návrh a v júli toho istého roka ho schválila. Následne boli vydané
stanovy radu, ktorý mal pripomínať boje československého vojska za slobodu
a rovnoprávnosť národov. Rad mal byť udeľovaný tým príslušníkom českoslo54

55

Napríklad: za preukázanú statočnosť v boji pri Zborove bolo vyznamenaných viac ako 1 000
čs. legionárov, tiež za boje na jeseň roku 1918 pri Omsku, ako aj za odvahu a chrabrosť na
ďalších bojiskách bolo okolo 3 500 legionárov vyznamenaných vysokými vyznamenaniami
– Radmi Svätého Juraja a Radmi Svätého Vladimíra, krížmi Svätého Juraja a v niekoľkých
prípadoch zbraňami svätého Juraja a svätej Anny Za chrabrosť. Francúzskymi vyznamenaniami boli oceňovaní čs. legionári za boje pri Kyjeve a Bachmači, a koncom roka 1918 boli
vyznamenávané aj pluky Čs. armádneho zboru za boje proti boľševikom, a v priebehu druhého
polroka 1918, ako aj za odvahu a chrabrosť v bojoch na magistrále v roku 1919. Francúzskymi
radmi a dekoráciami bolo vyznamenaných viac ako 1 000 legionárov. Taktiež v lete 1918 bolo
za veľké úspechy na všetkých frontoch v boji proti boľševikom vyznamenaných okolo 700 čs.
legionárov anglickým kráľom Jurajom V. Ostatné uvedené štáty čs. legionárov v takom veľkom
počte nevyznamenávali. Za spoločné boje s talianskymi vojskami na magistrále 50 čs. legionári
dostali od talianskej vlády ocenenie v podobe Vojnového kríža. Japonskými radmi a dekoráciami boli ocenení za spoločný boj v priestore Ussurijsk, rumunskými vyznamenaniami zasa za
pôsobenie v rumunskom vojsku v Rusku. V roku 1921 Lotyšsko ocenilo a vyznamenalo 14 čs.
legionárov radmi za pomoc pri organizácii, vyzbrojení a zásobovaní ich vojsk v Rusku. Ako
diplomatická pocta bolo udelených vyšším čs. vojenským predstaviteľom aj niekoľko čínskych
vyznamenaní. Československá legie v Rusku 1914 – 1920. Výstava konaná u příležitosti 90.
výročí vzniku samostatného československého státu, 10. října 2008 – 18. ledna 2009. Katalog.
Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2008, s. 22-23. ISBN 978-80-86466-15-6.
GRAUS, Igor. Generál Milan Rastislav Štefánik a faleristika. In Generál dr. Milan Rastislav
Štefánik – vojak a diplomat. Bratislava: Vojenský historický ústav, 1999, s. 221-222.
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venského vojska, ktorí sa od začiatku prvej svetovej vojny vyznamenali na všetkých jej bojiskách. Radom chceli vyznamenávať aj osoby, ktoré mali významné
zásluhy v oblasti politiky, diplomacie alebo v riadení a organizácií. V októbri
1918 bol vydaný rozkaz č. 118, ktorým boli schválené upravené stanovy vyznamenania. Podľa uvedeného rozkazu už nemalo byť radom, ale iba medailou
v troch stupňoch a zároveň bol zmenený aj názov vyznamenania na Medailu
Jána Žižku z Trocnova. Nakoľko však Československá národná rada v Paríži
nebola vopred informovaná o aktivite jej odbočky v Rusku, vydala v decembri 1918 príkaz, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o založení Radu Za slobodu.
Zároveň bolo zastavené aj vyznamenávanie Medailou Jána Žižku z Trocnova.56
Na základe poznatkov z oblasti morálneho oceňovania príslušníkov československého vojska v zahraničí Československá národná rada v Paríži pociťovala aktuálnu potrebu pokračovať v úsilí na vytvorenie najmä administratívnych
podmienok na zriaďovanie, respektíve v zakladaní československých vyznamenaní.
ZÁVER
Vojenská symbolika československých légií v rokoch 1914 – 1920, prvého
československého zahraničného odboja, bola neodmysliteľnou súčasťou národnooslobodzovacieho boja Čechov a Slovákov. Vytvárané symboly umocňovali
morálnu silu českého a slovenského národa v zápase za lepšiu budúcnosť. Jednotlivé symboly československých légií v Rusku, Francúzsku a v Taliansku sa
ujednocovali, čím sa postupne vytvárala čo do obsahu i formy jednotná vojenská
symbolika, ktorú predstavovali:
– vojenské zástavy,
– označenie vojenských hodností a funkčného zaradenia,
– označenie druhov zbraní, vojsk a služieb, rukávových znakov, odznakov a ďalších doplňujúcich symbolov. (Pozri obr. 11 a 13.)
Prvé vojenské symboly obsahovali prevažne prvky ľudovosti, samovoľnosti,
respektíve spontánnosti a živelnosti. Svojrázne zobrazované znaky, figúry, znamenia, ako aj ďalšie symboly vychádzali prevažne z ľudovej tvorby (ľudové
motívy, ornamenty), odzrkadľoval i túžby ľudí, ťažké postavenie vo vojnových
podmienkach, ako aj všeobecné zlé sociálne a spoločenské postavenie.

56

GRAUS, Igor. Generál Milan Rastislav Štefánik a faleristika. In Generál dr. Milan Rastislav
Štefánik – vojak a diplomat, c. d., s. 222.
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Postupne sa vojenská symbolika stávala uváženejšou, odbornou činnosťou
určitej skupiny výtvarníkov, návrhárov, grafikov, umelcov, ako aj odborníkov-remeselníkov vo vytvárajúcom sa československom zahraničnom vojsku. Pozvoľne sa vytvárali podmienky pre realizáciu odborných pravidiel tvorby vojenskej
symboliky. Pokračovala orientácia na tvorbu precíznejších symbolov a následne
sa začali uplatňovať určité pravidlá tvorby a vývoja vojenskej symboliky.
V tvorbe vojenských symbolov sa uplatňovali a používali predovšetkým znaky Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska. Používali sa taktiež heraldické štíty
nesúce uvedené symboly na zástavách, hodnostných označeniach, rukávových
znakoch, či odznakoch, ako aj slovenských či československých národných
farieb bielo-modro-červenej alebo bielo-červenej. Boli to tiež tri pruhy, biely,
modrý a červený, usporiadané pod sebou, čo charakterizovalo respektíve vyjadrovalo viacero významov.
Bola používaná červená, modrá, čierna a zelená heraldická farba, ako aj farba
kovu zlatá (žltá) a strieborná (biela) spájané s rôznymi štítmi, erbmi, ale aj iné
farby pri rozlišovaní jednotlivých druhov vojsk a služieb. Na rôznych farebných
štítoch, plochách a iných motívoch, vznikali rozličné národné, ľudové a krajinské motívy s rôznymi prekríženými symbolmi.
Mimoriadne premyslený a usporiadaný bol motív štyroch kruhov prepletených do štvorkružia predstavujúceho kríž. Kríž, ktorý symbolizoval jednotu
Čechov, Slovákov, Moravanov a Slezanov sa používal najmä na hrotoch vojenských zástav, ale neskôr aj na niektorých vojenských vyznamenaniach.
Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že vojenská symbolika
československých légií bola mimoriadne pestrofarebná, rozmanitá a bohatá na
desiatky vznikajúcich, rýchlo sa meniacich symbolov. Odrážala dobu, v ktorej
vznikala a vyvíjala sa.
						
MILITARY SYMBOLS OF CZECHOSLOVAK LEGIONS
1914 – 1920

SUMMARY
The study deals with the period of World War 1 when Czechoslovak legions in Russia,
France and Italy were established.
Most attention is paid to the process of creation of military symbols at the time
Czechoslovak foreign army was founded as it became an integral part of the army’s fight
for freedom as well as an integrating and mobilizing factor in forming of Czechoslovak
resistance movement. Creation of various military symbols had an undisputed moral
impact on formation of Czechoslovak legions, on the struggle for independence and for
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establishment of the state of Czechs and Slovaks against Austria-Hungary. The study
in great detail describes and analyzes individual types of military symbols, especially
whether they stick to rules of heraldry, phaleristics and vexillology. Under given
circumstances, Czechoslovak military units created their own symbols, own legionary
military symbollics. First military symbols included flags, banners, pennons, gonfalons
and similar symbols. Military uniforms of armies where legions were created, i. e.
Russia, France and Italy, were adjusted by Czechoslovak symbols representing newly
established Czechoslovak foreign army. Part of the study deals with the development
of uniforms of Czechoslovak legions, cap badges, marks of military ranks, markings
of the military branches and services as well as other symbols defining Czechoslovak
army. At the same time, the study shows the fact that at the beginning of creation of
military symbols its form and content varied greatly. Dozens or even hundreds of various
symbols reflected the historical period as well as tasks and goals of Czechoslovak army
in abroad. While designing military symbols various colours and materials were used.
Military symbols of Czechoslovak Legions developed during the World War 1
became a ground for establishment, development and creation of military symbols of
Czechoslovak republic.

OBRAZOVÁ PRÍLOHA57

Obr. 01: Zástava Českej družiny, 1914

Obr. 02: Zástava Českej družiny, 1. streleckého pluku Majstra Jána Husa, líce,
1915
57

Vlastná fotografická zbierka autora.
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Obr. 04: Zástava 12. streleckého pluku
M. R. Štefánika československých légií
na Sibíri, líce, 1920

Obr. 03: Zástava (koruhva) roty Nazdar, 1915
Obr. 05: Zástava 12. streleckého pluku M. R. Štefánika
československých légií na Sibíri, rub, 1920

Obr. 06: Blúza (gymnasťorka)
slobodníka 1. úderného práporu s hodnostným štítkom
z 1. obdobia, 1917
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Obr. 07: Blúza talianskej
kráľovskej uniformy pre dôstojníkov kavalérie používaná
čs. legionármi

Obr. 08: Talianska pracovná
uniforma používaná čs. legionármi

ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
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ERBOVÉ LISTINY PRE MESTÁ A MESTEČKÁ
NA SLOVENSKU V STREDOVEKU
Vladimír Rábik

Ako je všeobecne známe, územie Slovenska predstavovalo najurbanizovanejšiu oblasť na území bývalého Uhorského kráľovstva. Výstižne to ilustruje dekrét
uhorského snemu z roku 1514, v ktorom sa zdôrazňuje, že v krajine je osem
hlavných kráľovských miest. Boli nimi Budín, Pešť, Šopron, a potom na území
dnešného Slovenska ležiace Košice, Bratislava, Trnava, Bardejov a Prešov1. Táto
skutočnosť je veľmi dôležitá aj z pohľadu mestských armálesov, pretože práve tu
uvedené slovenské mestá (s výnimkou Trnavy, ktorá, zdá sa, nikdy neašpirovala
na získanie podobnej výsady2) ako jediné majú zo stredoveku zachované erbové listiny a tak reprezentujú aj celouhorskú situáciu v prípade mestských sídiel
v najvýznamnejšej spoločenskej a právnej kategórii – slobodných kráľovských
miest. Okrem toho sú však zachované a známe aj ďalšie erbové listiny pre mestské sídla na našom území, ba ešte do konca stredoveku získali takúto výsadu aj
viaceré sídla pôvodne neurbánneho charakteru. Na nasledujúcich riadkoch sa
pokúsime o ich predstavenie, a to tak z hľadiska formálneho vyhotovenia ako aj
obsahu, pričom dôraz sa bude klásť na vzájomné súvislosti a širšiu vypovedaciu
schopnosť samotných erbových listín.

1

2

Magyar Nemzeti (Országos) Levéltár Budapest, Diplomatikai Levéltár 22639: „Sunt igitur
octo imprimis civitates libere, videlicet Buda, Pesth, Cassouia, Posonium, Thirnauia, Barthffa,
Eperyes, et Sopronium“. Slovenský preklad porov. LUKAČKA, Ján (zost.). Pramene k dejinám
Slovenska a Slovákov VI. Pod osmanskou hrozbou. Bratislava: Literárne informačné centrum,
2004, s. 142–147, č. 57.
RÁBIK, Vladimír. Trnava. In ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján a kol. Lexikón stredovekých miest na Slovensku. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010, s. 539.
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Predovšetkým treba konštatovať, že z obdobia stredoveku poznáme pre naše
územie celkom až sedemnásť erbových listín, vydaných pre mestské sídla, čo
je pomerne vysoký počet. Súčasne však treba dodať, že len v dvanástich prípadoch je zachovaný aj pôvodný text, zvyšných šesť armálesov poznáme už len
vo forme deperditných zachovaní. Z pohľadu príjemcu erbových listín sa všetky
týkajú jedenástich lokalít. Sú nimi mestá Košice, Bratislava, Prešov, Bardejov,
Levoča, Kežmarok, a mestečká Lednica, Oslany, Dolné Orešany, Častá a Šamorín3. Hlavný význam týchto privilégií spočíval predovšetkým v symbolickom vyjadrení spoločenského a právneho statusu uvedených mestských sídlisk,
v prípade mestečiek či pôvodne rurálnych sídlisk išlo však o symbol ich nového
spoločenského zaradenia a povýšenia. Ako uvidíme neskôr, udelenie erbového
privilégia pre Kežmarok bolo tiež výrazom novej spoločenskej klasifikácie tohto inak významného stredovekého mesta, keď sa z kráľovských rúk dostalo do
súkromného vlastníctva, čo fakticky znamenalo jeho spoločenský úpadok. Táto
skutočnosť si preto našla symbolicky svoje vyjadrenie aj v erbovej listine. Z uvedených lokalít majú však svoje armálesy zachované v plnom znení len Košice,
Bratislava, Prešov, Bardejov, Kežmarok, Lednica, Oslany a Šamorín. Z týchto
mestských sídel však len Oslany nemajú svoju erbovú listinu zachovanú v origináli, ale až v dvojnásobnej konfirmácii, a to zo 4. mája 1565 od Maximiliána
II. a z 23. novembra 1697 od Leopolda I. Z uvedenej štatistiky vyplýva, že pre
niektoré mestá sa zachovalo aj viac erbových privilégií. To sa týka predovšetkým Košíc, ku ktorým sa viažu až štyri armálesy, vrátane tých najstarších – ide
o armálesy zo 7. mája 13694, 31. januára 14235, 7. februára 14536 a 8. decembra
15027. Podobným prípadom je však aj Bratislava, ktorá získala až dve takéto
listiny, navyše, vydané bezprostredne za sebou v dňoch 8. a 9. júla 14368. Okrem
toho o Bratislave vieme, že pôvodne držala aj staršiu listinu na svoju pečať, čo
ešte podrobne spomenieme. Ostatné erbové listiny pochádzajú až z mladšieho
obdobia a chronologicky boli uhorskými panovníkmi vydané v tomto poradí:

3

4

5
6
7
8

K téme erbových listín pre mestá existuje početná literatúra, ktorú z úsporných dôvodov nie
je účelné na tomto mieste podrobne uvádzať. Jej prehľad, zhodnotenie a využitie výsledkov
doterajšieho bádania najnovšie prináša vynikajúca práca prof. Jozefa Nováka, porov. NOVÁK,
Jozef. Pečate miest a obcí na Slovensku. I-II. Krupina: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2008.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Archív mesta Košíc, fond Tajný archív (ďalej AMK,
TA), C - Insignia, Nr. 1.
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 2.
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 3
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 4.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Archív hlavného mesta Bratislavy (ďalej AMB),
fond Listiny, inv. č. 1006 a 1007.
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4. januára 1453 pre Prešov9, 5. júna 1453 pre Bardejov10, 17. januára 1463 pre
Kežmarok11, 2. júla 1465 pre Lednicu12, 11. augusta 1503 pre Oslany13 a napokon
v roku 1519 pre mešťanov v Šamoríne14.
Poznáme však aj niekoľko erbových listín, zachovaných v deperditnej forme,
teda ako listiny, ktorých úplné znenie nie je známe, no vieme spoľahlivo o ich
existencii, vydavateľovi, približnej dobe vydania a tiež aj o ich obsahu. Takéto
listiny sa týkajú Bratislavy (z doby vlády Ľudovíta I., vydanej asi medzi rokmi
1369 a 138215), Levoče (v roku 145316), Oslian (z rokov 1458-147117) a potom
Dolných Orešian (z rokov 1490-151118) a Častej (vydanej pred rokom 151119).
Je dôležité konštatovať, že všetky takéto zachovania sa odvolávajú nielen na
starší zvyk používania udeľovaných erbov, ale aj na povolenie zo strany panovníka, čo muselo mať svoju písomnú diplomatickú formu. Pozoruhodné je, že
v prípade lokalít, ktoré získali viac erbových listín, sa len pri Bratislave a Oslanoch konkrétne uvádzajú odvolania na staršie udelenia práva na erb, v ostatných
prípadoch (najmä v prípade Košíc), sa táto skutočnosť úplne opomína. Tento
fakt treba asi s najväčšou pravdepodobnosťou pripísať samotným žiadateľom,
prípadne aktuálnym okolnostiam a špecifickému účelu, kvôli ktorému o udelenie
predmetnej výsady žiadali.
Pokiaľ ide o formálnu stránku vyhotovenia týchto listín, možno konštatovať,
že azda s výnimkou najstaršieho armálesu pre Košice z roku 1369 a listiny pre
Šamorín z roku 1519 išlo vo väčšine prípadov o jednoduché privilégia, o čom
svedčí jednoduchší (redukovaný) diktát a niekde aj tzv. „Nos“ forma listín, no
tiež aj spôsob spečatenia privesenou tajnou a nie majestátnou pečaťou. Medzi
tzv. „Nos“ privilégia patria listiny pre Košice (1369), Bratislavu (1436), Prešov
(1453), Kežmarok (1463) a Lednicu (1465). Formulárová skladba listín je však
pomerne pravidelná vo všetkých známych zachovaných origináloch a dôsledne
dodržuje okrem prípadov, na ktoré sa poukáže, takéto poradie: intitulácia, in-

9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív (ďalej ŠA) v Prešove, fond Magistrát
mesta Prešova (ďalej MGP), Nr. 272.
ŠA Prešov – Pobočka Bardejov, fond Magistrát mesta Bardejov (ďalej MGB), Inv. č. 702.
ŠA Levoča – Pobočka Stará Ľubovňa, fond Archív mesta Kežmarku, Magistrát mesta Kežmarok (ďalej AMKež, MGKež) – pergameny č. 58.
ŠA Bytča – Pobočka Považská Bystrica, fond Mestečko Lednica, č. 2.
ŠA Nitra, fond Zbierka listín Nitrianskej župy, č. 102.
ŠA Bratislava - Pobočka Šaľa, fond Mesto Šamorín, sign. A IX-38.
Porov. v prílohe č. 2.
Porov. v prílohe č. 9.
Porov. v prílohe č. 12.
Porov. v prílohe č. 15.
Porov. v prílohe č. 16.
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skripcia, salutácia, arenga, promulgácia, narácia, dispozícia, koroborácia a dátum.
Listiny teda začínajú (okrem už uvedených prípadoch, keď sa uvádza osobným zámenom Nos) intituláciou, ktorej obsahom bolo meno aktuálneho panovníka20 spojené s devočnou formulou Dei gracia a tzv. strednou titulatúrou s uvedením titulov ako kráľa Uhorska, Čiech, Dalmátska a Chorvátska, pričom ostatné
panovnícke tituly boli skrátené skratkou etc. (= et cetera). Najkratšiu intituláciu
(základnú) obsahuje listina pre Košice z roku 1369, kde je Ľudovít I. označený
len za uhorského kráľa bez ďalšieho pokračovania21. Naopak úplný titul uhorského panovníka uvádza listina pre Bratislavu z roku 1436, a to vrátane rímskeho
cisárskeho titulu Žigmunda Luxemburského,22 a napokon aj listina pre Oslany
z roku 150323. V prípade poslednej košickej erbovej listiny z roku 1502 a listiny
pre Šamorín z roku 1519 sa panovník uvádza len titulom uhorského a českého
kráľa24. Pokiaľ ide o adresu (inskripciu), možno konštatovať, že prevažuje jej
všeobecná formulácia v tom význame, že všetkým, ktorých sa predmetná záležitosť týka sa prítomnou listinou odporúča jej obsah do pamäti. Výnimku predstavujú len listiny pre Košice z rokov 1453 a 1502 a pre Bardejov z roku 1453.25 Je
pravdepodobné, že konkrétnu inskripciu obsahovala aj dnes stratená listina pre
Levoču tiež z roku 1453, pretože ako ešte podrobne uvedieme, bola zostavená na
základe formuláru listín ako v prípade Košíc a Bardejova v roku 1453.
Pozoruhodné je, že salutačná formulka v uvedených erbových privilégiách
prevažne absentuje. Prítomná je len v listinách pre Košice z rokov 1423, 1453
20

21
22

23

24

25

1369: Lodovicus; 1423, 1436: Sigismundus; 1453: Ladislaus; 1463, 1465: Mathias; 1502, 1503:
Wladislaus, 1519: Ludovicus.
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 1: „Nos Lodovicus Dei gracia rex Hungarie“.
AMB, fond Listiny, inv. č. 1006 a 1007: „Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum imperator,
semper augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie,
Bulgarieque rex“.
ŠA Nitra, fond Zbierka listín Nitrianskej župy, č. 102: „Vladislaus Dei gratia Hungariae,
Bohemaiae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniaeque et
Bulgariae rex, nec non Silesiae et Lucemburgensis, dux Lusatiae et Moraviae marchio etc.“
V tomto prípade sú skrátené len tituly panovníka súvisiace s vládou v krajinách pod českou
korunou.
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 4: „Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc.“ (Košice
1502); ŠA Bratislava - Pobočka Šaľa, fond Mesto Šamorín, sign. A IX-38: „Ludovicus Dei
gracia rex Hungarie et Bohemie etc.“.
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 3: „vobis fidelibus nostris grate dilectis iudici, iuratis ceterisque
civibus et toti communitati nostre civitatis Cassoviensis“ (Košice 1453), Nr. 4: „fidelibus nostris
prudentibus et cirmuspectis iudici et iuratis ceterisque civibus et toti communitati civitatis
nostre Cassoviensis“ (Košice 1502); ŠA Prešov – Pobočka Bardejov, fond MGB, Inv. č. 702:
„vobis fidelibus nostris grate dilectis iudici, iuratis ceterisque civibus et toti communitati nostre
civitatis Bardphensis“ (Bardejov 1453).
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a 1502 a potom aj pre Bardejov z roku 1453.V prvom prípade (1423) je koncipovaná pomerne vzletne: „pozdrav v Tom, ktorý dáva kráľom vládnuť a víťazne
triumfovať“26. Druhý prípad, ktorý je rovnaký tak pre Košice ako aj Bardejov
(1453), má zase takéto znenie: „pozdrav a našu kráľovskú milosť a priazeň“.27
Najjednoduchšiu podobu vo význame „pozdrav a milosť“ možno nájsť len v listine z roku 1502 pre Košice28.
Slávnostnejší charakter obsahu listín dodáva až ďalšia formulka v skladbe erbových listín, ktorou je arenga a ktorou sa vyjadrujú všeobecnejšie pohnútky pre
vydanie predmetného privilégia. Nachádzame ju v listinách pre Košice z roku
1423, Bratislavu z roku 1436, Košice a Bardejov z roku 1453, Kežmarok z roku
1463, Košice z roku 1502 a aj pre Oslany z roku 1503.29 V jej vzletne koncipova26

27

28
29

AMK, TA, C - Insignia, Nr. 2: „salutem in Eo, qui dat regibus regnare et victoriose triumphare“
(Košice 1423).
ŠA Prešov – Pobočka Bardejov, fond MGB, Inv. č. 702: „salutem graciamque nostram regiam
et favorem“ (Bardejov 1453). To isté aj AMK, TA, C - Insignia, Nr. 3 (Košice 1453).
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 4: „salutem et graciam“.
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 2: „Et si regie liberalitatis copiosa benignitas cunctos, sibi
subiectos piis favoribus prosequitur, illis tamen gracie sue munera propensius impertitur,
a quibus grata devocionis obsequia iuxta ingruencium negociorum, et temporum qualitates
certis experiencie argumentis se conspicit suscepisse“ (Košice 1423); AMB, fond Listiny, inv.
č. 1006 a 1007: „nos dignum arbitrantes imperialem atque regalem excellenciam, illa debere,
concedere et liberaliter elargiri, per que fidelium numerus augeatur et principantis clemencia,
cui in multitudine populorum proprium est gloriari in subiectorum quiete et pacis amenitate,
gratulatur“ (Bratislava 1436); AMK, TA, C - Insignia, Nr. 3; ŠA Prešov – Pobočka Bardejov,
fond MGB, Inv. č. 702: „Cum enim precipua sit condicio regalis cure nostre, ut singuli fideles
statum nostrum promoventes premii quesiti vicem recipiant“ (Košice a Bardejov 1453); ŠA
Levoča – Pobočka Stará Ľubovňa, AMKež, MGKež – pergameny č. 58: „nos, cuius officii
ex debito suscepti regiminis interest, singulorum fidelium subditorum meritis, in illis precipue
rebus, que eorum voluntati et honori conducere videntur, promptam offere benevolenciam“
(Kežmarok 1463); AMK, TA, C - Insignia, Nr. 4: „Cum ad regie dignitatis celsitudinem eiusque
maiestatem augustam, cuius ad exemplum, ut plurimum subditorum animi componuntur, hoc
imprimis pertineat, ut suorum merita, virtutes et servicia semper equa lance perpendat, ut
neque delinquentibus nimia indulgentia se facilem semper prebeat, quo ex impunitate licencia
et ex ea audacia delinquendi crescat, neque bonorum egregiis facinoribus rebusque preclare
gestis immortalisque altero malorum improborumque petulancia et insolencia refrenatur
coherceturque, altero vero benemerencium animi et his virtutem igniculi insiti excitantur
inflamanturque, omnium denique malorum et periculorum constanti fortique animo in rebus
duris et adversis perpessorum non solum immemores, sed eciam in posterum ad quevis
aggredienda tollerandaque adversa, et quo virtuti omnia parent ceduntque maiori studio
zeloque alaciores redduntur“ (Košice 1502); ŠA Nitra, fond Zbierka listín Nitrianskej župy,
č. 102: „Ad officium regale licite pertinere arbitratur, subditorum conditione pensatis eos
condignis favoribus ac gartiis prosequi, quatenus hoc pacto, ipsorum animi ad propensioris
largiorisve erga tales gratiosos principes devotionis habenda incrementum concalescant, atque
incitentur“ (Oslany 1503).
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ných štylizáciách sa zdôrazňuje predovšetkým povinnosť panovníka odmeňovať
verných a vytvárať tak príklady, ktoré sú hodné nasledovania. Najprecíznejšie je
formulovaná arenga z roku 1502 pre košickú erbovú listinu a odráža sa v nej už
aj duch čoraz viac sa presadzujúceho renesančného myslenia.
Ďalšiu časť erbových listín pre mestá predstavuje promulgácia, ktorá v prípade bratislavskej listiny (1436) a kežmarskej listiny (1463) chýba úplne, no
v ostatných prípadoch už má obligátne znenie uvedené zvratom „Proinde“.
Z historického hľadiska veľmi dôležitou časťou skúmaných erbových listín je
narácia. V nej už vydavateľ konkrétnejšie zdôvodňuje, čo bolo impulzom k vydaniu erbového privilégia. Možno tu tak vidieť tri okruhy narácií. Tým prvým
bolo len vo všeobecnejšej rovine definované úsilie panovníka odmeniť adresátov za zásluhy o korunu i samotného panovníka, prípadne jeho predchodcov na
uhorskom tróne, prípadne spoločensky pozdvihnúť mesto samotné – to je prípad
erbových listín pre Košice z roku 1369 a Prešova z roku 145330. Ďalší okruh
narácií predstavuje už konkrétnejšie opísaný spôsob zásluh. Tak bolo udelenie
privilégia zdôvodnené v roku 1453 pre Košičanov a Bardejovčanov, o ktorých
panovník Ladislav V. konštatuje, že vytrvali vo vernosti už od jeho narodenia
a počas jeho neprítomnosti v krajine, keď sa ako maloletý pretedent uhorského
trónu nachádzal v cudzine a jeho pozícia na uhorskom tróne bola spochybňovaná31. Kežmarčanom sa zase v roku 1463 zdôvodňovalo udelenie privilégia tým,
že si zachovali vernosť aj počas vpádov husitov a pri plienení krajiny bratríckymi vojskami32. Úspešný vojenský odpor a obrana voči útoku a obliehaniu mesta
30

31

32

AMK, TA, C - Insignia, Nr. 1: „nos comodose utilitati fidelium civium et hospitum nostrorum de
Cassa regia liberalitate invigilare cupientes, et eosdem gratiarum donis gliscentes ampliare“
(Košice 1369); ŠA Prešov, fond MG Prešov, fond MGP, Nr. 272: „nos consideratis fidelitatibus et fidelium serviciorum meritis ac integerrima mentis constancia, quibus fideles nostri
circumspecti iudex iurati ceterique cives et tota communitas civitatis nostre Eperyes primum
progenitoribus nostris et tandem nobis precipue in hiis preteritis disturbiorum temporibus se et
sua multis fortune casibus pro nobis submittentes, gratos se reddiderunt et acceptos“ (Prešov
1453).
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 3; ŠA Prešov – Pobočka Bardejov, fond MGB, Inv. č. 702:
„considerantes et attendentes fidelissima vestra obsequia fidemque puram et affeccionem ad
nos servatam, quibus a primevo natalis nostre ortus tempore inter multas regni et regnicolarum
nostrorum dissensiones ac turbines, inter quos videlicet nos orbatam parentibus infanciam
etatemque apud alienam educacionem agebamus per continuum successum varia et magna
propter nos et nostrum ius ac nomen hostilia passi gravamina experti, insultus insuper duros
et casus nostro culmini usque ad hos regiminisnostri dies constantissime adherendo placere et
cpmplacere studuistis“ (Košice a Bardejov 1453).
ŠA Levoča – Pobočka Stará Ľubovňa, AMKež, MGKež – pergameny č. 58: „plurimorum
fidelium nostrorum testimonio luculencius accepimus, retroactorum temporum curriculis,
presertim vero eo tempore, quo illi latrunculi Bohemi nostri et regni nostri emuli, superiores
partes ipsius regni nostri multiplicibus invasionibus, dampnorum illacionibus civitatum,
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voči vojsku poľského vojvodu Jána Alberta, ktorý v roku 1491 vtrhol na východné Slovensko, pretože s podporou časti uhorskej šľachty ašpiroval po smrti Mateja I. na uhorský trón,33 bol dôvodom aj pre udelenie erbovej výsady pre Košice
v roku 150234. Ubránenie sa útoku husitských vojsk zdôrazňujú v roku 1436 tiež
erbové listiny pre Bratislavu, no tu je už prítomná aj osobná intervencia a prosba
zástupcov meštianskej komunity35. To napokon predstavuje posledný typ narácií,
ktorým je osobná prosba zástupcov meštianskych obcí alebo zemepánov mestečiek, prípadne iných intervientov (v roku 1369 mešťania Košíc, v roku 1423 prísažný magister Ladislav Knol za Košičanov, v roku 1436 mešťanosta Štefan Raneys a mešťania Henrich Ach a Mikuláš Pachrad za Bratislavčanov, v roku 1465
zemepán Václav Bielik z Lednice za mestečko Lednicu a v roku 1503 zemepán
Ondrej z Oslian za mestečko Oslany, nešpecifikovaní intervienti v roku 1519 pre
Šamorín36). Z právneho hľadiska však najväčší význam má dispozícia, v ktorej

33

34

35

36

oppidorum ac villarum combuscionibus desolabant, depredabantur et dilapidabant ad regiam
maiestatem et per consequens sacram regni nostri Hungarie coronam in variis tribulacionibus
constituti et timoribus concussi, quantum potuerunt, illibate habuerunt et conservaverunt“.
Porov. ULIČNÝ, Ferdinand. Poľské vpády na Slovensko v druhej polovici 15. storočia. In
Historické štúdie 15, 1970, s. 259-261. BACZKOWSKI, Krzysztof. Walka o Węgry w latach
1490-1492. Z dziejów rywalizacji habsbursko-jagiellońskiej w basenie środkowego Dunaju.
Kraków: Unywersytet Jagielloński, 1995, s. 73-95. SROKA, Stanisław Andrzej. Wokół kontaktów dawnych ziem węngierskich z Polską w średniowieczu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini,
2002, s. 113-122.
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 4: „nam dum superioribus his annis et in principio regiminis nostri
varii motus variaque bella pociundi huius regni gracia orti fuissent et inter alios principes
serenissimus princeps quondam dominus Albertus Polonie rex, frater noster charissimus felicis
memorie, tunc solummodo dux existens, cum valida manu ac numeroso exercitu contra nos et
hoc regnum venisset, hocque ipsum regnum ambiens inter alia loca, que iam in dedicionem
suam devenissent eciam civitatem illam Cassoviensem occupare volens ipsamque ob id dura
obsidione cinxisset“.
AMB, fond Listiny, inv. č. 1006 a 1007: „tum ad humilime et devote suplicacionis instanciam fidelium nostrorum providorum Stephani Raneys magistri civium, Henrici Ach ac Nicolai
Pachrad, civium civitatis nostre Posoniensis, per eos in ipsorum ac ceterorum universorum et
singulorum civum, hospitum et incolarum eiusdem civitatis nostre Posoniensis nominibus et
personis maiestati nostre propterea porrecte, tum eciam attentis et consideratis fidelitatibus et
fidelium servitiorum gratuitis meritis prefatorum civium, hospitum et incolarum ipsius civitatis
nostre Posoniensis, per ipsos hiis proximis disturbiorum temporibus, iam Deo auspice sedatorum, in quibus nonnulli Bohemi et Moravi partes nostras superiores invadentes et devastantes,
ipsam civitatem nostram Posoniensem hostiliter surripere attemptarunt, in conservacione et
tuicione eiusdem civitatis nostre constanter et inviolabiliter ac sine cuiuslibet note macula et
scrupulo, maiestati nostre et sacre corone nostre ac ipsius regni nostri Hungarie observatis et
impensis“.
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 1: „ad devotam et humilem ipsorum supplicacionem“ (Košice
1369); Nr. 2 „fidelis noster dilectus magister Ladislaus dictus Knol, iuratus civis nostre
civitatis Cassoviensis, nostre serenitatis adiens conspectus, nostre maiestati in sua ac iudicis,
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sa už konkrétne definuje rozsah udeleného erbového privilégia. Jej súčasťou je
aj konkrétny popis udeleného erbu alebo odkaz na jeho vyobrazenie v listine,
ako ešte uvedieme. Poslednou časťou kontextu listiny je koroboračná formulka,
informujúca o spôsobe vykonaného potvrdenia privilégia. Tým bolo prirodzene
spečatenie kráľovskou pečaťou. Väčšina skúmaných erbových privilégií však
bola spečatená len menšou, tajnou pečaťou uhorských panovníkov, ako v roku
1369 a 1423 pre Košice, roku 1453 pre Prešov, Košice a Bardejov, roku 1463 pre
Kežmarok, roku 1465 pre Lednicu, roku 1502 pre Košice, roku 1503 pre Oslany
a pravdepodobne aj roku 1519 pre Šamorín. Posledná menovaná listina je v tejto
časti silne poškodená, preto koroboračnú formulku nemožno bližšie identifikovať, no keďže listina mala aj charakter mandátu, inú ako tajnú pečať nemožno
pri jej uhodnovernení očakávať. V prípade najstaršej košickej listiny z roku 1369
sa však hovorí, že ak o to Košičania požiadajú, bude im vyhotovená nová listina
vo forme privilégia, ktoré bude spečatené veľkou (majestátnou) pečaťou kráľa
Ľudovíta I.37 Ako však je známe z ďalšieho vývoja, Košičania o takúto listinu už
nepožiadali. Tak len v prípade erbových listín pre Bratislavu z roku 1436 možno
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iuratorumque civium et tocius communitatis eiusdem nostre civitatis Cassoviensis nominibus,
et in personis humiliter et devote supplicavit“ (Košice 1423); AMB, fond Listiny, inv. č. 1006
a 1007 (pozri pozn. 35); ŠA Bytča – Pobočka Považská Bystrica, fond Mestečko Lednica,
č. 2: „ad humilimam supplicacionem fidelis nostri egregii Venceslai Byel de Lednycze, per eum
maiestati nostre propterea porrectam“; ŠA Nitra, fond Zbierka listín Nitrianskej župy, č. 102:
„supplicatione eiusdem Andrea, pro parte prudentum ac circumspectorum iudicis et juratorum
colonorum civium et inhabitatorum oppidi sui Osslán in comitatu Bársiensi existentis, apud
nos intercedente“; ŠA Bratislava - Pobočka Šaľa, fond Mesto Šamorín, sign. A IX-38: „ad
nonnullorum fidelium nostrorum [...] supplicacionem per eos pro parte fidelium nostrorum
circumspectorum iudicis ac iuratorum ceterorumque civium [...] incolarum [...] oppidi nostri
Samaria“.
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 1: „harum sub nostro sigillo secreto testimonio litterarum, quas
in formam nostri privilegii sub magno nostro sigillo, pro ipsis civibus redigi faciemus, dum
nobis fuerint reportate“ (Košice 1369); Nr. 2: „harum nostrarum, quibus sigillum nostrum
appensum est“ (Košice 1423); Nr. 3; ŠA Prešov, fond MG Prešov, fond MGP, Nr. 272; ŠA
Prešov – Pobočka Bardejov, fond MGB, Inv. č. 702: „presentes concessimus litteras nostras
sigilli nostri secreti, quo ut rex Hungarie utimur, appensione communitas“ (Košice, Prešov
a Bardejov 1453); ŠA Levoča – Pobočka Stará Ľubovňa, AMKež, MGKež – pergameny
č. 58: „harum nostrarum, quibus secretum sigillum nostrum, quo ut rex Hungarie utimur, est
appensum“ (Kežmarok 1463); ŠA Bytča – Pobočka Považská Bystrica, fond Mestečko Lednica,
č. 2: „presentes litteras nostras sigillo nostro secreto in pendenti conmunitas“ (Lednica 1465);
AMK, TA, C - Insignia, Nr. 4: „presentes litteras nostras sigillo nostro secreto, quo ut rex Hungarie utimur in pendenti communitas“ (Košice 1502); ŠA Nitra, fond Zbierka listín Nitrianskej
župy, č. 102: „praesentes literas (!) nostras secreti sigilli nostri, quo ut rex Hungariae utimur
appensione communitas“ (Oslany 1503).

186

nájsť použitie veľkej dvojitej kráľovskej pečate38. Dôležitý bol však nielen typ
pečate, ale aj samotný spôsob spečatenia. Takmer vo všetkých prípadoch boli erbové listiny spečatené privesením pečate, no boli aj výnimky, ktorými sú listiny
košická z roku 1369 a šamorínska z roku 1519. Obe sú spečatené len pritlačenou
pečaťou pod textom. čo zodpovedá aj ich jednoduchej vnútornej skladbe.
Z formúl eschatologu (záverečnej časti) erbových listín je napokon prítomná
už len datovacia formulka, zvyčajne pozostávajúca z uvedenia miesta vydania
listiny, dátumu podľa kresťanského kalendára, roku a aj počtu rokov kráľovskej
vlády príslušného panovníka v krajine. Údaj o počte rokov kráľovskej vlády
chýba len v listinách pre Košice z roku 1369 a Šamorín 1519. Treba ale povedať,
že s výnimkou erbových listín pre Bratislavu z roku 1436 všade absentuje aj formulka „Datum per manus“, čo je tiež jedným zo znakov, ktorý vypovedá o tom,
že tieto listiny neboli slávnostnými privilégiami. Bratislavská listina sa však odlišuje aj v tom, že má inú skladbu datovacej formulky, pretože tá okrem uvedeného zvratu, informujúceho, že listina bola vyhotovená pod kuratelou Mateja de
Gathalowcz, päťkostolského prepošta a hlavného kancelára kráľovského dvora,
pozostáva najskôr z uvedenia roku vydania listiny, potom denného dátumu podľa rímskeho kalendára a až potom nasledujú roky vlády kráľa Žigmunda39.
Na základe rozboru vnútornej skladby erbových listín pre stredoveké slovenské (uhorské) mestá a mestečka možno teda konštatovať, že z diplomatického
hľadiska tu nejde o slávnostné privilégiá, čo však nemalo vplyv na ich právnu
hodnotu a platnosť udelených výsad. Dojem, že ide o slávnostne vyhotovené
privilegiálne listiny vyvoláva len skutočnosť, že viaceré z týchto listín sprevádza
aj vyobrazenie miniatúry udeleného erbu, čo im dodáva slávnostnejší charakter
aj bez zodpovedajúcej vnútornej skladbe. Tento fakt súvisí s praktickou stránkou
udeleného erbového privilégia, ktoré v prípade slobodných kráľovských miest
neviedlo bezprostredne ku zmene kvality života tamojšieho meštianstva. Tú
prinášalo až iné privilégium, ktoré sa postupne od polovice 15. storočia stáva
súčasťou erbových listín, a to právo na červenú pečať40. Z uvedenej všeobecnej
38

39
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AMB, fond Listiny, inv. č. 1006 a 1007: „presentes concessimus litteras nostras novi dupplicis
autentici sigilli nostri, quo ut rex Hungarie utimur, munimine roboratas“.
AMB, fond Listiny, inv. č. 1006 a 1007: „Datum per manus venerabilis domini Mathie de
Gathalowcz prepositi ecclesie Quinqueecclesiensis, aule nostre summi cancellarii, fidelis nostri
dilecti, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo sexto, octavo idus mensis julii,
regnorum nostrorum anno Hungarie etc. quinquagesimo, Romanorum vigesimo sexto, Bohemie
sedecimo, imperii vero quarto“.
Porov. Ifj. SZENTPÉTERY, Imre. A vörös viaszpecsét bizonyító ereje a középkorban. In
Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfordulójának ünnepére. Budapest 1938,
s. 440-444. LAMOŠ, Teodor. Červená pečať kremnickej kancelárie. In Historica Slovaca IV-V,
1945-1946, s. 228-229. RÁBIK, Vladimír. Výsady o používaní farby pečatného vosku pre mestá. (Výsady pre Žilinu z rokov 1523 a 1533). In Slovenská archivistika, roč. XXXVIII, 2003,
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charakteristiky však treba vyňať erbové listiny Bratislavy z roku 1436, ktoré
sú aj z hľadiska formálneho výrazu slávnostnými privilégiami, vyhotovenými
v slávnostnej forme a spečatenými majestátnymi privesenými pečaťami, hoci aj
vnútorná skladba oboch týchto listín charakteristike slávnostných privilégií, ako
boli zaužívané v kráľovskej kancelárii, taktiež úplne nezodpovedala. No predsa
sa im najviac približovala (úplna intitulácia, koroborácia a použitá pečať). To ale
mohlo tiež súvisieť s ešte neustálenou formou erbových listín pre mestské sídla
v krajine. Opačný prípad predstavujú listiny Košíc (prvá z nich z roku 1369)
a Šamorína, ktoré sú vlastne privilégiami len z právneho hľadiska, z diplomatického hľadiska sú patentnými listinami, ba listina pre Šamorín je aj priamo
mandátom pre bratislavského župana Jána Bornemisu a jeho nástupcov v úrade i všetkých sudcov kráľovstva, aby takúto výsadu Šamorínčanov rešpektovali
a dodržiavali41.
Pri popise skúmaných listín ešte treba konštatovať, že v ich zachovaných
textoch možno len v šiestich prípadoch nájsť aj popisy udeľovaných erbov
(Košice 1369 a 1502, Bratislava 1436 (dvakrát), Prešov 1453 a Oslany 1503).
Miniatúru erbu obsahuje pritom až osem listín (Košice 1423, Bratislava 1436
(dvakrát), Prešov 1453, Košice 1453, Bardejov 1453, Kežmarok 1463, Lednica
1465) a ako sa dozvedáme z textu listiny pre Oslany z roku 1503, aj originál tejto
listiny obsahoval vyobrazenie udeleného erbu. Nepochybne vyobrazený bol aj
udelený erb pre Levoču v listine vydanej v roku 1453, no táto sa, ako už bolo
konštatované, nezachovala.
Predstavme si však teraz jednotlivé erbové listiny z obsahového hľadiska
a v ďalšom historickom kontexte vývoja týchto miest.
O Košiciach už bolo konštatované, že ide o mesto, ktoré dostalo ako prvé
na našom území erbovú listinu. Stalo sa tak v roku 1369 na výslovnú žiadosť
košických mešťanov.42 Tí pritom žiadali o možnosť, aby mohli vo svojich pečatiach a na zástavách používať „podobu štítu vytvoreného z kráľovského erbu“,
čomu panovník vyhovel. Skutočný význam tejto žiadosti tkvel v symbolickom
vyjadrení výhradnej príslušnosti košických mešťanov ku kráľovskej korune.

41

42

č. 1, s. 32-45. RÁBIK, Vladimír. Városok és mezővárosok kiváltságai a pecsétviasz használatával kapcsolatban a mai Szlovákia területén. In Turul. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar
Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye. Roč. 92, 2009,
č. 3, s. 70-74.
ŠA Bratislava - Pobočka Šaľa, fond Mesto Šamorín, sign. A IX-38: „vobis fidelibus nostris
magnifico Joanni Bornemyzza moderno, futuris eciam [ ...] iudicibus et iudiciariis ipsius regni
nostri, ecclesiasticiis videlicet et [...] [...] [...] firmissime [com]mittimus et mandamus“.
NOVÁK, Jozef. Vznik mestských erbov na Slovensku. In Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského-Historica XIV. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1963,
s. 192. KIRST, Jozef. Erb mesta Košice. Košice, 1994, s. 10.
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V praktickej stránke tiež išlo o to, aby sa autentifikovala mestská pečať Košíc prostredníctvom erbu odvodeného z kráľovského. Teda, aby pečať samotná
mala plnú vierohodnosť a právnu silu. Samotná listina však nebola vyhotovená
v privilegiálnej forme, preto bola otázka jej platnosti do budúcnosti otvorená.
Pozoruhodné je, že poznáme aj meno notára, ktorý listinu koncipoval – bol ním
istý Blažej, notár palatína vojvodu Ladislava. Informuje nás o tom kancelárska
poznámka, napísaná pod pečaťou43. Že listina nezodpovedá úplne iuristickým
požiadavkám na udelené privilégium, si Košičania celkom iste uvedomovali,
no vyriešiť túto situáciu sa odhodlali až v 20. rokoch 15. storočia. V roku 1423
preto prostredníctvom prísažného magistra Ladislava Knola predložili Žigmundovi Luxemburskému presne rovnakú žiadosť ako tomu bolo v roku 1369. Teda
tiež malo ísť o erb, ktorý sa mal používať predovšetkým v mestskej pečati a na
zástave (ut ipsi arma ... in sigillo ipsius civitatis ... ac vexillo deferre valeant
atque possint). Listina už bola vyhotovená v slávnostnejšej forme, no na rozdiel
od predchádzajúcej listiny, neobsahuje slovný popis (blason) udeleného erbu.
Ten však bol namaľovaný v záhlaví listiny, pričom presne zodpovedal erbu popísaného v listine z roku 1369. Aj na základ toho možno o nej konštatovať, že je
pokračovaním a zavŕšením úsilia Košičanov siahajúceho do roku 1369, a to aj
napriek tomu, že v novej erbovej listine o tom nepadla ani len zmienka.
Prípad Bratislavy je pozoruhodný tým, že ide jediný prípad, keď bola erbová listina vydaná duplicitne, a to v dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich
dňoch – 8. a 9. júla 1436. Z textového hľadiska ide pritom o identické exempláre,
mierne rozdielne sú len fyzické podoby (vonkajšie znaky) oboch listín. Táto skutočnosť sa v odbornej literatúre vysvetľuje ako snaha Bratislavčanov o poistenie
si tohto dôležitého privilégia proti prípadnej strate44. Slávnostné vyhotovenie
oboch exemplároch vo viedenskej iluminátorskej dielni svedčí o mimoriadnej
pozornosti, ktorú týmto listinám bratislavský magistrát venoval. Podľa textu listín, išlo o odmenu zo strany cisára Žigmunda (listinu panovník vydal nielen ako
uhorský kráľ, ale aj ako rímsky cisár, čo osobitne zdôrazňuje v intitulácii a arenge) za vytrvalosť a podporu panovníkovi počas husitských vpádoch na Slovensko. Dôležité je si však všimnúť, že panovník v skutočnosti reagoval na výslovnú žiadosť zástupcov mestskej rady, ktorí žiadali panovníka o udelenie práva na
používanie pečate v podobe kruhu. Žigmund žiadosti vyhovel a súčasne udelil
mešťanom právo, aby táto pečať mala platnosť autentickej pečate a mešťania tak
mohli ňou potvrdzovať nielen záležitosti, riešené medzi sebou, ale aj v agende
vedenej s akýmikoľvek krajinskými inštitúciami. Práve tento moment bol najdôležitejším bodom celého privilégia, pretože tým sa mestská pečať Bratislavy
43
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„Relacio Ladislai ducis palatini per Blasium notarium suum“. Porov. v prílohe č. 1.
NOVÁK, Pečate, c. d., s. 100-101.
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stala všeobecne platnou na území celej krajiny. Zároveň to vysvetľuje, prečo
Bratislavčania venovali toľké úsilie a financie na vydanie tohto privilégia. Je
veľmi pravdepodobné, že mešťania sa inšpirovali Bratislavskou kapitulou, ktorá
ako hodnoverné miesto používala vlastnú autentickú pečať podobne kruhového
tvaru. Podľa Juraja Šedivého totiž Bratislavská kapitula až do 40. rokov 14. storočia suplovala potreby bratislavského magistrátu vo vydavateľskej činnosti.
Navyše do 70. rokov 14. storočia kancelársky pôsobila aj vydavateľská inštitúcia bratislavského župana45. To Bratislavu prakticky robilo plne závislou v tejto
oblasti najmä od kapituly. Kým v 13. storočí to mohlo mestu prinášať výhody,
v nasledujúcom období už tomu tak nebolo. Okrem iného išlo aj o otázku prestíže a vyjadrenia plnej autonómnosti mestského zriadenia. Rovnako dôležité
však bolo aj právne hľadisko Bratislavou vydávaných listín, ktoré ak mali mať
širšiu platnosť (mimo okruh komunity bratislavskej meštianskej obce), museli
byť uhodnoverňované pečaťou s podobnou platnosťou, akú mala kapitula a takisto kancelária bratislavského župana. Udelením výsadnej listiny na používanú
pečať a potvrdenie jej celokrajinskej platnosti sa Bratislava stala vo vydávaní písomností plne nezávislou a z právneho hľadiska rovnocennou vydavateľskou inštitúciou. Pre kapitulu to zase znamenalo výraznú stratu v pôsobnosti na
území samotného mesta a napokon zrejme aj ekonomický deficit. Nevedno, či
táto nová situácia niesla v sebe aj prvky konfliktu medzi mestom a kapitulou,
pretože ten bol vo viacerých iných oblastiach v tomto období celkom zjavný46.
V celom kontexte je napokon výrečné aj to, že až na záver svojej listiny panovník udelil mešťanom tiež možnosť, aby túto svoju mestskú pečať mohli používať
i ako erb.
Bratislavské listiny sú však zaujímavé aj z iného hľadiska. Z ich textu sa
totiž pri pozornom čítaní dozvedáme, že tu nejde o udelenie novej pečate, ale
o obnovenie práva, ktoré kedysi Bratislavčanom darovali predchádzajúci uhor45
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ŠEDIVÝ, Juraj. Vzťahy v písomnej kultúre Bratislavskej kapituly a mesta In Diplomatická
produkcia v stredovekom meste. Zost. Júlia Ragačová. Bratislava, 2005, s. 214 – 224. ŠEDIVÝ,
JURAJ. Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel. Bratislava, 2007, s. 119.
ŠEDIVÝ, Juraj. Die Anfänge der Beurkundung im mittelalterlichen Pressburg (Bratislava).
In Wege zur Urkunde, Weg der Urkunde, Wege der Forschung. Beiträge zur europäischen
Diplomatik des Mittelalters. Hrsg. von HRUZA Karel – HEROLD Paul. Wien – Köln – Weimar,
2005, s. 81 – 115. Porov. aj LEHOTSKÁ, Darina. Vývoj bratislavskej mestskej kancelárie do
roku 1526. In Historické štúdie 4, 1958, s. 222 – 274.
Išlo najmä o oblasť duchovnej správy a farskej administrácie. ŠEDIVÝ, Juraj. Cirkev v stredovekej Bratislave. Staré odpovede a nové otázky. In: Kapitoly z dejín Bratislavy. Zost. Gábor
Czoch a Aranka Kocsis. Bratislava : Kalligram, 2006, s. 93-126. RÁBIK, Vladimír. Formovanie farskej siete na juhozápadnom Slovensku v stredoveku (Bratislavské prepoštstvo). In RÁBIK, Vladimír a kol. Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Kraków: Towarzystwo Słowaków
w Polsce, 2010, s. 44.
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skí králi47. Teda Bratislava už pred vládou kráľa Žigmunda disponovala osobitným kráľovským povolením na používanú pečať, ktoré nepochybne bolo vydané
v zlistinenej podobe. Je tu teda analogická situácia s Košicami, ktoré, ako vidno,
neboli jediným mestom, ktoré dostalo v 14. storočí erbovú listinu. Ďalším takýmto mestom teda bola aj Bratislava, otázkou len zostáva, kedy sa tak stalo. Pri
hľadaní odpovede treba vyhádzať nielen zo situácie v samotnej Bratislave, ale
i zo všeobecných politických okolností a diania. Na základe toho možno predpokladať, že sa tak stalo asi až niekedy po roku 1369, keď bola vydaná erbová
listina pre Košice, pretože táto listina ešte v sebe nenesie znaky štylizovaného
privilégia, skôr bola vyhotovená ad hoc. Bola teda asi naozaj prvou listinou tohto
druhu v Uhorskom kráľovstve. V prípade Bratislavy však mesto muselo dostať
privilégium na pečať ešte za vlády Ľudovíta I., pretože nasledujúca vláda kráľovnej Márie bola po roku 1385 výrazne obmedzená, ako je všeobecne známe,
a ak by bola práve ona vydavateľkou listiny pre Bratislavu (pôvodkyňou výsady), zaiste by Žigmund túto aktivitu svojej manželky, prostredníctvom ktorej
legitimizoval svoj nástup na uhorský trón, sám vo svojej listine zdôraznil (ako to
v podobných prípadoch robil). Teda podobne ako v prípade Košíc aj Bratislava
sa v roku 1436 usilovala potvrdiť staršie používanie pečate prostredníctvom nového a slávnostného privilégia, no oproti Košiciam sa Bratislavčanom podarilo
rozšíriť pôvodnú výsadu aj na samotný charakter pečate, pre ktorú získali plnú
autenticitu. Košickí mešťania sa o niečo podobné usilovali prostredníctvom používania formy panovníckeho erbu. To však s nástupom nových panovníckych
dynastií na uhorský trón (Luxemburgovci, Habsburgovci) už neplnilo pôvodný
účel. Na jeho opätovné dosiahnutie sa preto Košičania vydali cestou získania
iného druhu výsady, a to výsady na používanie červenej pečate, ktorá už bola
nezávislá na vládnucej dynastii a dosiahnuté postavenie strvácňovala. To však
bolo možné až potom, čo sa situácia v krajine po dlhšom období stabilizovala.
Možno povedať, že Košičania pritom využili prvú najbližšiu možnosť, ktorá sa
naskytla už v januári 1453. Ich počínanie sa stalo potom vzorovým aj pre ďalšie
mestá v krajine.
S vyššie uvedeným súvisí ďalšia vlna udelenia mestských armálesov, ktorá
sa potom vzťahuje celkom ku konkrétnemu roku 1453, keď postupne dostali erbové listiny všetky v tom čase najvýznamnejšie východoslovenské mestá. Tento
fakt poukazuje na ich koordinovaný postup. Je to súčasne rok, keď sa vlády
v Uhorskom kráľovstve definitívne ujal mladý Ladislav V., čo panovník napokon
v týchto listinách aj osobitne pripomína. Podľa jeho vyjadrenia boli to práve tieto
47
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mestá, ktoré ho v nástupe na trón podporovali. Tak postupne získali svoje erbové
listiny Prešov (január), Košice (február) a Bardejov (jún). Prešovská listina sa
ešte odlišuje svojím osobitým poňatím, jej text je najskromnejší, na druhej strane
ako jediná obsahuje aj popis erbu, ostatné sa uspokojujú len s odkazom na jeho
vyobrazenie v záhlaví listiny. To však nebola najdôležitejšia obsahová časť privilégia. Ďalšia odlišnosť prešovskej listiny spočíva v tom, že jej súčasťou nie je
právo na červený pečatný vosk. Treba upozorniť, že sú to opäť Košice, ktoré sa
stávajú lídrom v tejto oblasti medzi slovenskými (uhorskými) mestami. V košickej erbovej listine sa toto právo odvoláva na zvyklosť mesta Budína48. Z uvedených odlišností vyplýva, že Prešov v tomto roku doplatil na to, že dostal erbovú
listinu ešte v čase, keď sa len tvorila podoba východoslovenských armálesov
a najmä charakteru a rozsahu udelených výsad. Lebo až košická listina sa stala
vzorovou pre ďalšie erbové listiny východoslovenských miest, k čomu prispelo
najmä právo červeného vosku. V erbovej listine pre Bardejov sa aj priamo uvádza, že takúto výsadu majú mešťania užívať podľa vzoru Košíc49, je tu teda priamy odkaz na košickú erbovú listinu a filiáciu tejto výsady. Od tohto okamžiku
sa totiž výsada červeného spájala so symbolickým potvrdením postavenia mesta
v najvyššej kategórii slobodných kráľovských miest. Prešov sa túto skutočnosť
usiloval korigovať dodatočným privilégiom na červenú pečať, ktoré však získal
až v roku 150850. Treba upozorniť, že do tejto série východoslovenských mestských erbových privilégií v roku 1453 treba zaradiť aj privilégium pre Levoču,
o ktorej vieme, že držala takúto listinu, ba vieme, že jej obsahom bolo aj právo na
červenú pečať, čo korešponduje s vyššie uvedeným. Najstarší doklad na použitie
tejto pečate totiž pochádza už z roku 145551 a podľa listiny kráľa Ferdinanda I.
z roku 1550, ktorou panovník obnovil pôvodný zhorený armáles, ho Levočania
získali za vernosť a vytrvalosť voči panovníkovi52, čo je vlastne obsahový topos
z narácií listín ostatných spomenutých východoslovenských miest.
Do tejto vlny udeľovania erbových a pečatných privilégií východoslovenských miest však nebol zahrnutý Kežmarok, pretože ten už od 40. rokov 15. storočia bol obsadený Jánom Jiskrom z Brandýsa, čo odštartovalo jeho postupný
spoločenský úpadok. V roku 1462 ale Jiskra mesto vrátil kráľovi, ktorý ho však
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obratom daroval do držby Zápoľskovcom. Od tohto roku sa tak Kežmarok stal
definitívne zemepanským mestom53. Túto skutočnosť odráža aj jeho erbová listina, ktorú dostal v roku 146354. Išlo síce o privilégium aj s udelením práva na
červenú pečať, no v skutočnosti boli v prípade tohto mesta výsady spojené s jeho
užívaním obmedzené. Predovšetkým sa v listine zdôraznilo, že udelený erb, používaný už dávnejšie, smeli Kežmarčania používať podľa vzoru ostatných miest
na kráľovskej pôde (kráľovských miest). Nebolo tu teda udelené povolenie, aby
v heraldike mesto vystupovalo ako ostatné slobodné kráľovské mestá, čo bola
odlišná a vlastne najvyššia spoločenská kategória uhorských miest, ktorá sa
v tomto období už veľmi prísne aj terminologicky odlišovala. Vyjadrilo sa tým
vlastne, že Kežmarok už do tejto skupiny uhorských miest nepatrí. Oveľa závažnejšie ale bolo obmedzenie práva na červenú pečať, ktorú podľa privilégia smeli
Kežmarčania používať len v domácom prostredí, nie už v písomnom kontakte
s ostanými krajinskými inštitúciami. Ich pečať tak nenadobudla (napriek symbolickej a vyhradenej červenej farbe) charakter autentickej (celokrajinsky platnej) pečate. Uvedenou erbovou a pečatnou listinou sa tak potvrdila spoločenská
a právna degradácia mesta. Prípad Kežmarku je teda prvý, keď dochádza k udeleniu erbovej listiny mestskému sídlu, ktoré nepatrilo do kategórie slobodných
kráľovských miest. Tým bol predznamenaný aj nasledujúci vývoj, kedy sa začíname stretať už aj s erbovými listinami udelenými i pre mestské sídliská nižšieho
sociálno-právneho postavenia, ba vôbec po prvýkrát v uhorskej heraldickej praxi
sa môžeme stretnúť s momentom povyšovania vidieckych sídlisk do stavu mestských lokalít (mestečiek), čoho symbolickým vyjadrením sa stal práve udelený
armáles.
Do prvej skupiny patrí predovšetkým erbové privilégium pre Lednicu z roku
1465, ktoré kráľ Matej I., udelil na žiadosť zemepána Václava Bielika. Lednica
však bola mestečkom už aj predtým, ba v roku 1462 získala od kráľa Mateja I.
tiež osobitnú privilegiálnu listinu, ktorá pozdvihovala sociálno-právne postavenie obyvateľov. Aj tu išlo o intervenciu zemepána Václava Bielika.55 Naopak, do
druhej kategórie novo povýšených sídlisk patria Oslany, Dolné Orešany a Častá.
Oslany už niekedy počas vlády Mateja I. dostali erbovú listinu, o čom prináša
svedectvo listina kráľa Vladislava II. z roku 1503. Tá je vlastne len obnovením
53
54

55

FÁBROVÁ, Karin. Kežmarok. In Lexikón stredovekých miest, c. d., s. 172, 174.
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tejto pôvodnej listiny, ktorá bola údajne zničená počas vpádu cudzích vojsk do
Uhorského kráľovstva v bojoch o uhorskú korunu. Tieto udalosti najpravdepodobnejšie treba spájať s vpádom poľského vojska princa Kazimíra, ktorý s podporou časti uhorskej šľachty a ostrihomského arcibiskupa Jána Vitéze zo Sredny
v roku 1471 vtrhol do krajiny, pričom prenikol až k Nitre, ktorú obsadil. Jeho vojsko pritom spustošilo aj okolie Nitry, ba pri ústupe aj Považie. Ďalšie boje o uhorský trón, ktoré vypukli po smrti Mateja Korvína začiatkom 90. rokov 15. storočia, keď zase poľský princ Ján Albert ašpiroval na uhorskú korunu, totiž zasiahli už len výhodné Slovensko a Oslany zasiahnuté neboli.56 Je dôležité si
všimnúť, že Oslany sa už v rokoch 148457 a 148858 uvádzajú ako mestečko (oppidum), teda v 80. rokoch 15. storočia už držali výsady mestského sídliska. Zdá
sa teda, že povýšené na mestečko boli už pred rokom 1471 a pri tejto príležitosti
im panovník udelil zaiste aj trhové práva. Dôležité je, že listina Vladislava II.
z roku 1503 popisuje aj pôvodný obsah udeleného erbu, ktorým bola postava sv.
Štefana I. kráľa, prevzatá z patrocínia tunajšieho farského kostola. Svätý Štefan
bol odetý v brnení a zahalený v kráľovskom plášti, s korunou na hlave a bradou,
v pravici držal zlaté žezlo, v ľavici zlaté jablko s krížom. O ľavú nohu mal opretý
erb Uhorského kráľovstva.
O povýšení Dolných Orešian a Častej na Červenokamenskom panstve na
mestečká sa dozvedáme len z urbára z roku 154359, kde sa o Orešanoch konštatuje, že im erb spolu s trhovým právom udelil kráľ Vladislav II. ešte za čias grófa
Petra zo sv. Jura a Pezinka. O ňom vieme, že držiteľom hradu bol do roku 1511,
keď dal Červenokamenské panstvo do zálohu vdove po Štefanovi Zápoľskom.
K udeleniu erbu teda muselo dôjsť len medzi rokmi 1490 až 1511. V tomto prípade išlo o hovoriaci erb – strom orech.
Asi v rovnakom čase ako Orešany, dostala podobné privilégium aj Častá,
najvýznamnejšie sídlisko na Červenokamenskom panstve, o čom nám tiež za-
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choval správu spomenutý urbár60. Panský úradník však vtedy už konštatoval,
že pôvodné privilégium na trh a erb mestečko stratilo a tak trhové právo užíva
len zo zvyku. Opísal aj používaný erb, ktorý tvoril lúč. Pravdepodobne tu išlo
o modrom poli zlatý kôl.
Napokon poslednou listinou, ktorú možno priradiť k stredovekým erbovým
privilégiám pre mestské sídla na Slovensku, je listina pre mestečko Šamorín,
ktorú v roku 1519 udelil kráľ Ľudovít II. Podobne ako v prípade Bratislavy,
aj tu išlo predovšetkým o udelenie práva na používanie pečate. Panovník tak
povolil obyvateľom Šamorína, patriaceho pod Bratislavský hrad, používanie
starej pečate mestečka a súčasne im udelil právo riešiť súdne záležitosti mesta
prostredníctvom zákonného prokurátora a vydávať pod uvedenou pečaťou mesta
právoplatné rozsudky. Kráľ tiež prikázal bratislavskému županovi Jánovi Bornemisovi, jeho nástupcovi v úrade a ostatným sudcom v kráľovstve, rešpektovať a ochraňovať udelené výsady mestečka. Šamorín ale bol už od 14. storočia
dôležitým sídliskom na Žitnom ostrove, ktorý sa vyvíjal ako mestské stredisko.
V roku 1405 dostal aj výsady Bratislavy a viaceré hospodárske a mýtne výsady61. Pečatné privilégium z roku 1519 však už vyjadruje úpadok mesta – to sa
z kráľovského mesta v 16. storočí stáva podriadeným mestečkom Bratislavského
hradu.
Z chronologického a obsahového hľadiska, ktoré spolu úzko súvisia, možno
teda vymedziť tri základné obdobia vydávania mestských armálesov v stredovekom Uhorskom kráľovstve, ktoré možno definovať na základe ich spoločných
obsahových znakov a z toho aj plynúcich zmien v spoločenskom postavení takýchto sídlisk.
1. Najstaršie obdobie reprezentuje predovšetkým doba vlády Ľudovíta I.,
počas ktorej v roku 1369 získali svoju erbovú listinu Košice a niekedy potom
aj Bratislava. Toto obdobie potom pokračovalo aj za vlády Žigmunda Luxemburského, keď opäť práve Košice (v roku 1423) a potom aj Bratislava (1436)
dostávajú svoje nové erbové listiny. V tomto období ešte nešlo o armálesy v priamom slova zmysle, aj keď armálesy pre Bratislavu už začínajú nadobúdať tento
charakter. Základným rysom týchto privilégií totiž ešte nebolo primárne získanie mestského erbu, ale predovšetkým právo na používanie pečate, čo v prípade
Bratislavy sa aj zdôraznilo ako právo na používanie pečate v autentickej funkcii
nielen v záležitostiach bratislavských mešťanov, ale aj pri komunikácií s ostatnými inštitúciami v krajine. Právne tak bola bratislavská pečať povýšená na úroveň pečatí celokrajinských vydavateľov, čo zvýšilo prestíž mesta a jeho význam
v krajine. Aj v prípade Košíc v roku 1369 na žiadosť mešťanov kráľ Ľudovít
60
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I. udelil mestu predovšetkým právo používať pečať s vyobrazením udeleného
erbu. O to isté žiadali Košičania aj v roku 1423.
2. Druhé obdobie súvisí s dobou vlády Ladislava V., ktorý sa až v roku 1453
ujal výkonu kráľovskej vlády v Uhorskom kráľovstve a práve tento rok je významný z pohľadu uhorskej mestskej heraldiky. Ladislav V. totiž práve vtedy
vydal až tri erbové privilégia. postupne najskôr pre Prešov (január), potom pre
Košice (február) a napokon pre Bardejov (jún). S veľkou pravdepodobnosťou
treba ako súčasť tejto série armálesov pre východoslovenské mestá pokladať aj
erbové privilégium pre Levoču, ktoré zhorelo pri požiari radnice v roku 1550.
Tieto armálesy už majú štandardnú podobu erbových listín a s výnimkou listiny
pre Prešov, ktorá vznikla ako prvá a mierne sa odlišuje od zvyšných listín tohto
súboru, a aj z obsahového hľadiska je najskromnejšia, všetky ostatné už obsahovali aj privilégium na právo používať červenú pečať, čím získali pre svoje
uhodnoverňovacie prostriedky charakter autentických pečatí. Práve toto privilégium bolo symbolickým vyjadrením toho, že ide o mestá najvyššej právnej
kategórie – slobodné kráľovské mestá, čo už malo veľký praktický význam v ich
živote. Aj preto sa Prešov usiloval dosiahnuť aj toto privilégium, na ktoré sa pri
vydaní jeho armálesu ešte v kráľovskej kancelárii nemyslelo, no získal ho až
v roku 1508, ako sme už spomenuli. Súčasťou v tomto období vydávaných armálesov už bolo aj vyobrazenie udeleného erbu, čo sa neskôr už stalo štandardom.
Dôležité je tiež, že erby udelené v tomto a nasledujúcom období sa v používaní
už vzťahovali na všetky oblasti vtedajšieho spoločenského života (ako to bolo
v prípade šľachty a ostatných jednotlivcov) a nielen na používanie erbov v pečatiach a mestských vlajkách (zástavách). Túto skutočnosť mestské erbové listiny
osobitne zdôrazňujú.
3. Napokon posledné obdobie vydávania municipálnych armálesov začína
počas vlády Mateja I. (1458-1490), no jeho charakteristické znaky trvali až do
konca stredoveku, ba práve črty tohto obdobia sa stali potom východiskom pre
vydávanie armálesov pre uhorské mestá a mestečká aj v novoveku. Hlavnou jeho
charakteristikou sa stala predovšetkým skutočnosť, že adresátmi výsad sa stávajú
už aj mestá a mestečká nižších právnych kategórií, ba aj zemepanské mestečká
a pôvodne vidiecke sídla. Udelenie erbovej listiny pre niektorú z takýchto lokalít
sa v tomto období stáva symbolických vyjadrením spoločenského povýšenia takéhoto sídliska z rurálneho stavu (vidiecke sídlo) do postavenia sídla mestského
charakteru, prípadne potvrdenie tohto stavu. V neskoršom období, s nástupom
vlády Jagelovcov na uhorský trón, sa súčasťou takéhoto erbového privilégia stáva i udelenie práva na týždenný trh, prípadne aj jarmok. Hoci táto skutočnosť sa
len málo prejavila vo výraze takýchto novo povýšených sídlisk, z právneho hľadiska už išlo o mestečká a preto sa už dôsledne označovali termínom oppidum.
Do tohto obdobia patrí udelenie armálesu pre Kežmarok v roku 1463, teda prá196

ve v roku, keď sa ujali vlastníckych práv nad mestom Zápoľskovci. Kežmarok
v dôsledku toho definitívne prestal byť slobodným kráľovským mestom. Symbolicky to vyjadrovala aj udelená erbová listina, ktorou síce panovník udelil mestu
právo na používanie erbu na spôsob ostatných kráľovských miest, no už nie tých,
ktoré sa v tomto období pomerne presne označovali a voči ostatným kráľovským
mestám vymedzovali označením slobodné kráľovské mestá (liberae regiaeque
civitates). Kežmarku sa obmedzilo aj právo používania červenej pečate, ktorá sa
síce mestu priznala, ale len v záležitostiach, ktoré sa dotýkali vnútorného života
v meste. Pre komunikáciu s ostatnými inštitúciami v krajine sa táto možnosť
mestu nepovolila. Práve tento moment bol najdôležitejším vyjadrením nového
postavenia Kežmarku ako zemepanského mesta. Charakter zemepanského mesta
mala aj Lednica, ktorá v roku 1465 dostala na príhovor svojho zemepána svoju
erbovú listinu. V prípade Oslian, Dolných Orešian a Častej ide však už o sídla,
pre ktoré udelenie erbového privilégia, spojeného s trhovým právom, znamenalo súčasne povýšenie medzi sídla mestského charakteru s právnym postavením
mestečiek (oppidum). To predznamenalo ďalší vývoj v novoveku, keď sa udeľovanie erbového privilégia aj pre sídliská nižších právnych kategórii stalo už
bežnejším.
						
THE PATENTS OF ARMS GRANTED TO THE TOWNS AND SMALL TOWNS
IN THE MIDDLE AGES IN SLOVAKIA

SUMMARY
WHEN studying in details patents of arms granted to urban settlements in the
Hungarian kingdom can be defined three basic periods of their issuance. Oldest period
represents main lythe reign of Louis I, during whichin 1369 Košice receivedit scharter
of arms and the never also Bratislava. This period then continued during the reign of
Sigismund of Luxembourg, which again just Košice (in 1423) and Bratislava (1436)
received their new armorial deeds. During this period, yet it was not paptents of arms
in a straight sense, although armorial deed for Bratislava already got started to have this
character. The basic feature of these privileges is not yet primarily obtaining municipal
coat of arms, butin particular the right to use the seal.
The second periodis related to the time of the Government of Ladislaus V, which in
1453 took the power of the royal government in the Hungarian Kingdom, and just this
year is very significantin view of the Hungarian municipal heraldry. Ladislaus V directly
in that time gradually issued three privileges of coats of arms, first for Prešov (January),
then for Košice (February) and finally for Bardejov (June). Most probably beas part of
this series of patents of arms of eastern towns considered the armorial privilege granted
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to Levoča, which burned in the fire of the Town Hall in1550. These privileges already
have a standard form of armorial deeds.
Finally, the last period of issuance of municipal armorial privileges begins during
the reign of Matthias I. (1458-1490), but its characteristics lasted until the end of the
Middle Ages and also the essential features of that period became the starting point
for issuing patents of arms for the Hungarian towns and small towns in modern times.
Its main characteristic is the fact that the addressees of privileges become even town
sand municipalities of the lower categories, and even feudal town sand formerly rural
settlements. Granting of armorial deed for one of these localities in this period becomes
asymbolic expression of social advancement of such settlement from the rural state to
new position of the municipality of urban character or confirmingthis.

PRÍLOHA

1
Diósgyőr, 1369 máj 7.
Ľudovít I., uhorský kráľ, pre pozdvihnutie mesta a na vlastnú žiadosť udeľuje
košickým mešťanom a hosťom erb: delený štít, v modrej hlave tri zlaté ľalie, pod
ňou sedemkrát strieborno - červene delené pole.
Originál listiny na pergamene, latinsky, pritlačená tajná pečať v strede pod
textom listiny už silne poškodená, uložený v Archíve mesta Košíc, fond Tajný
archív - C, Insignia, No. 1 (A). – Pod pečaťou viditeľná kancelárska poznámka:
„Relacio Ladislai ducis palatini per Blasium notarium suum“. – Na chrbte listiny pisárskou rukou z 15. storočia poznámka: „Wi kŏnig Ludwich der Stat Sigel
gebin hat“.
Ed. TUTKÓ, J.: Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. Kassa
1861, s. 220, č. X. KEMÉNY, L.: Kassa város czímer levelei. In: Turul 23, 1905,
s. 168. PODHRADSZKY, J.: Magyarország czímerének eredete. Századok 1870,
s. 231 (maď. preklad). PÓSTA, B.: Egy pár szó a magyar czímer-kérdéséhez. Turul
1885, s. 22 (maď. preklad). ÁLDÁSY, A.: A magyar nemzeti múzeum könyvtárának czímereslevelei II. Budapest 1904, s. 25 (len popis erbu z listiny). NOVÁK,
J.: Vznik mestských erbov na Slovensku. Sborník Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského-Historica XIV., 1963, s. 192 (popis erbu z listiny). KIRST, J.: Erb
mesta Košice. Košice 1994, s. 10 (aj slov. a angl. preklad). Dokumenty slovenskej
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národnej identity a štátnosti. I. Bratislava 1998, s. 152 (faksimile), 153 (slov. preklad). VRTEĽ, L.: Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin 1999, s. 95 (slov.
preklad). BREZOVÁKOVÁ, B.: In: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov
IV. Pod vládou anjouských kráľov. Budmerice 2002, s. 237, č. 87 (slov. preklad).
SEGEŠ, V. – ŠEĎOVÁ, B.(ed.): Pramene k vojenským dejinám Slovenska. I/2
(1000-1387). Bratislava, 2011, s. 224-225, č. 62 (slov. preklad).
Nos Lodovicus Dei gracia rex Hungarie memorie commendantes tenore
presencium significamusa, quibus expedit universis, quod nos || comodoseb
utilitati fidelium civium et hospitum nostrorum de Cassa regia liberalitate
invigilare cupientes, et eosdem gratiarum || donis gliscentesc ampliare, ad
devotam et humilem ipsorum supplicacionem, eisdemd civibus nostris de Cassa
annuimus || ex gracia speciali, ut iidem a modo in sigillo ipsius civitatis secreto
et missivo, ac vexillo, formam clipeie de signo nostro regio extortam (!), desuper
videlicet unum tractum seu lineam flavei coloris, tribus ymaginibus (!) liliorum
compaginatumf, et desubtusg quatuor lineas rufas, et totidem albas, lateraliter
habentis in perpetuum gestare valeant atque possint, harumh sub nostro sigillo
secretoi testimonio litterarum, quas in formam nostri privilegii sub magnoj nostro
sigillo, pro ipsis civibus redigi faciemus, dum nobis fuerint reportatek. Datum
in Gyosgewrl, feria secunda proxima ante festum Ascensionis Domini, anno
eiusdem Mo CCCo LXmo nono.
Tak v A, u Tutkóa chýba; b Tak v A, u Tukóa „commodosae“; c Tak v A,
u Tutkóa „cupientes“; d Tak v A, u Tutkóa „eidem“; e Tak v A, u Tukóa „clypei“; f
Tak v A, u Tutkóa „compaginatam“; g Tak v A, u Tutkóa „et subtus“, u Kirsta „de
subtus“; h Tak v A, u Tutkóa „datum“; i Tak v A, u Tutkóa „decreto“; j Tak v A,
u Tutkóa „sub hoc“; k Tak v A, u Tutkóa „adportata“; l Tak v A, u Tutkóa „Diosgyeor“, u Kirsta „Diiosgewr“.
a

2
Bratislava, 1423 január 31.
Žigmund, rímsky a uhorský kráľ, na žiadosť Ladislava, prezývaného Knol,
prísažného mesta Košíc, prednesenej v mene celej komunity košických mešťanov
a hostí, povoľuje Košičanom užívať vo svojich pečatiach a na zástave erb, vyobrazený kráľovským maliarom v záhlaví prítomnej listiny: delený štít, v modrej
hlave tri zlaté ľalie, pod ňou sedemkrát strieborno - červene delené pole (podľa
armálesu Ľudovíta I. zo 7. mája 1369, porov. č. 1).
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Originál listiny na pergamene, latinsky, privesená pečať chýba, uložený v Archíve mesta Košíc, fond Tajný archív - C, Insignia, No. 2 (A). – V ľavom hornom
rohu listiny je iluminovaná miniatúra erbu: v zlatom ráme na zelenom damaskovanom pozadí mestský erb podľa armálesu Ľudovíta I. zo 7. mája 1369 (porov.
č. 1), ktorý drží anjel. – Nad textom vpravo hore je inou súdobou pisárskou rukou
napísané: „commisio propria domini regis“. – V pravom dolnom rohu listiny je
namaľovaná miniatúra erbu vtedajšieho košického richtára: v zlatom ráme na
červenom damaskovanom pozadí zlato-čierno štiepený štít, z nadol smerujúceho hrotu šípu vyrastá hviezda, všetko striedavých farieb. Nad miniatúrou nápis
v ráme: „Johannes Hebenstreyt“. – Na chrbte listiny je pisárskou rukou z konca
15. storočia poznámka: Hec littera Sigismundi imperatoris super sigillo civitatis“.
Ed.: FEJÉR, G. (ed.): Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis
X/6, Budae, 1844, s. 524. TUTKÓ, J.: Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. Kassa, 1861, s. 220 - 222, č. XI. KEMÉNY, L.: Kassa város czímer
levelei. In: Turul 23, 1905, s. 168 - 169. ÁLDÁSY, A.: A magyar nemzeti múzeum könyvtárának czímereslevelei II. Budapest 1904, s. 41 (maď reg.). TÓTH,
C. Norbert (ed.): Zsigmondkori oklevéltár X. (1423). Budapest, 2007, s. 59,
č. 95 (maď. regest).
Sigismundus Dei gracia Romanorum rex, semper augustus ac Hungarie
Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex || omnibus Christi fidelibus tam presentibus,
quam futuris presencium noticiam habituris, salutem in Eo, qui dat regibus regnare
|| et victoriose triumphare. Et si regie liberalitatis copiosa benignitas cunctos, sibi
subiectos piis favoribus prosequitur, || illis tamen gracie sue munera propensius
impartitur, a quibus grata devocionis obsequia iuxta ingruencium negociorum,
et temporum qualitates certis experiencie argumentis se conspicit suscepisse.
Proinde ad universorum noticiam tam presencium, quam futurorum harum serie
volumus pervenire, quod fidelis noster dilectus magister Ladislaus dictus Knol,
iuratus civis nostre civitatis Cassoviensis, nostre serenitatis adiens conspectum,
nostre maiestati in sua ac iudicis, iuratorumque civium et tocius communitatis
eiusdem nostre civitatis Cassoviensis nominibus, et in personis humiliter et devote
supplicavit, ut ipsis de nostre regie liberalitatis benignitate id concedere et annuere
dignaremur, ut ipsi arma, in presencium litterarum nostrarum capite depicta, in
sigillo ipsius civitatis missili et secreto ac vexillo deferre valerent atque possent.
Nos itaque animadvertentes fidelia servicia eorundem civium et hospitum, quibus
ipsi circa nostram maiestatem et negocia regni nostri ab eorundem serviciorum
ipsorum exordio in continuata fidelitate semper adstiterunt et prefati regni nostri
Hungarie comodis studiosius intenderunt, nulla temporis adversitas eos pervertit,
nulla tempestatis clades in duas partes claudicare coegit, neque a nobis, tanquam
a naturali et proprio domino ipsorum ulloumquam (!) tempore recedentes deviarunt,
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sed gressus ipsos in semitis sollicite fidelitatis plena solliditate perficientes et in
commocione qualibet immolibiter perseverantes, non sint passi eorum laudabilia
vestigia commoveri, neque aliquatenus commutari, sicuti in omnibus premissis
nos facti experiencia docuit et evidencia palpate veritatis instruxit. Et quamquam
ipsi pro huiusmodi eorum fidelitatibus et fidelium servitiorum preclaris meritis
et sinceris complacenciis per ipsos nobis multipharie (!), multisque modis ad
comodum, perpetuamque utilitatem eiusdem regni nostri cum omni sinceritatis
zelo et solicitudine indefessa exhibitis et impensis digniori dono et amplioris regii
muneris antidoto per nos non inmerito forent premiandi, verum tamen in aliqualem
premissorum obsequiorum et meritorum ipsorum retribucionis beneficium et ad
particularem recompensacionem, ut regia munificencia exhilarati et eciam alii
eorum exemplo ad fidelitatis opera complenda fervencius animentur et incitentur,
suplicacionibus prefati magistri Ladislai, per ipsum nominibus, quibus supra, nostre
maiestati porrectis, exauditis et clementer admissis, eisdem civibus et hospitibus
animo deliberato et ex certa sciencia nostre maiestatis duximus annuendum et
concedendum, ut ipsi prescripta arma in capite seu principio litterarum nostrarum
depicta et pictoris magisterio distincte descripta in eorum sigillo secreto et missili
ac vexillo imperpetuum gestare et deferre valeant atque possint, harum nostrarum,
quibus sigillum nostrum appensum est, testimonio litterarum mediante. Datum
Posonii, die dominico proximo ante festum Purificacionis Virginis gloriose, anno
Domini millesimo quadringentesimo vigesimo tercio, regnorum nostrorum anno
Hungarie etc. XXXXVIto, Romanorum XIIIo et Bohemie tercio.

3
1342 (po 1369) - 1382 september 10.
(Ľudovít I.), uhorský kráľ, povoľuje, aby bratislavskí mešťania a hostia smeli
pečatiť svoje listiny svojou dávnejšie zaužívanou pečaťou.
Originál listiny sa nezachoval, zmienka v listinách Žigmunda Luxemburského, rímskeho cisára a uhorského kráľa, z 8. a 9. júla 1436, uložených v AMB,
Listiny, inv. č. 1006 a 1007, v týchto slovách: „Nos Sigismundus Dei gracia
Romanorum imperator ... ac Hungarie ... rex ... quo quidem sigillo ipsi et eorum
progenitores, ex divorum regum Hungarie, nostrorum scilicet predecessorum,
uti dicitur, usi sunt et utuntur eciam de presenti“.
K datovaniu: V listinách cisára a kráľa Žigmunda z 8. a 9. júla 1436 sa priamo
uvádza, že používanie novo udeľovanej pečate bratislavským mešťanom povolili aj predchodcovia Žigmunda v kráľovskom úrade. Vzhľadom na skutočnosť,
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že kráľ Ľudovít I. udelil v roku 1369 výsadnú listinu na právo používať svoj
vlastný erb pre košických mešťanov a hostí, je pravdepodobné, že to bol práve
on, kto počas svojej vlády (1342-1382) ako prvý udelil bratislavským mešťanom
výsadu na používanie ich starej pečate. Nie je vylúčené, že túto výsadu ďalej
potvrdila aj kráľovná Mária, pretože v v spomenutých listinách cisára Žigmunda
sa konštatuje, že používanie novo udeľovanej pečate bratislavským mešťanom
povolili viacerí uhorskí králi (teda viac ako jeden). Potom teda ďalším možným
potvrdzovateľom takejto výsady môže byť už len uhorská kráľovná Mária, ktorá
až do všeobecne neuznanej korunovácie Karola II. Malého, dračského vojvodu,
dňa 31. decembra 1385, riadnym spôsobom vykonávala kráľovský úrad a vydávala privilegiálne listiny. V tom prípade je teda možné, že k tomu došlo niekedy
medzi 17. septembrom 1382 a 31. decembrom 1385.

4
Bratislava, 1436 júl 8.
Žigmund, rímsky cisár a uhorský kráľ, nanovo udeľuje mešťanom, hosťom
a obyvateľom mesta Bratislavy privilegiálnu listinu na ich mestskú pečať, okrúhleho tvaru, ktorú z povolenia uhorských panovníkov, predchodcov kráľa Žigmunda, už oddávna užívajú. Súčasne Bratislavčanom povoľuje, aby svoju pečať
mohli používať ako autentickú s celokrajinskou platnosťou a jej motív súčasne
používať aj v mestskom erbe.
Originál listiny na pergamene, latinsky, privesená kráľovská majestátna pečať na purpurových spletencoch hodvábnych vlákien, uložený v Archíve hlavného
mesta Slovenskej republiky, fond Mesto Bratislava, inv. č. 1006 (A). – V pravom
hornom rohu listiny a pod textom vpravo dole je inou súdobou pisárskou rukou
napísané: „Relacio Laurencii de Hederwar magistri agazonum et Stephani de
Aran comitis Newgradiensis“. – Prvý riadok listiny je písaný ozdobným zlatým
písmom. – Pravý horný a ľavy bočný okraj listiny je iluminovaný bohatými floratúrami. – V ľavom hornom rohu (v rozsahu asi dvoch tretín šírky textu listiny)
je miniatúra udelenej pečate: V zlato – modro – zelenom ráme je kresba pečate,
ktorej červené pečatné pole vypĺňa trojvežové strieborné opevnenie s cimburím
a s dopoly vytiahnutou zlatou mrežou. Kruhopis pečate tvorí v čiernom poli zlatý majuskulný nápis v modrom leme, uvádzaný gréckym krížom: + SIGILLUM
CIUITATIS POSONIE(N)SIS, medzi slovami sú otvorené štylizované štvorlupeňové ruže. – Na chrbte listiny pisárskou rukou z konca 15. poznámka: „Littera
Sigismundi imperatoris super sigillo“.
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Ed. VARJÚ, E.: Pozsony város címerlevelei. In: Turul 1911, s. 134-138. DVOŘÁKOVÁ, Daniela. In: Kol.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V. Prvý
cisár na uhorskom tróne. Bratislava 2001, s. 281 – 282, č. 120 (slov. preklad),
s. 350 – 351 (faksimile).
Nos Sigismundus Dei || gracia Romanorum imperator, semper augustus ac
Hungarie|, Bohemie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie,
Bulgarieque rex ||, notum facimus tenore presencium significantes|, quibus
incumbit universis, quod nos dignum arbitrantes imperialem atque regalem
excellenciam, illa debere, concedere et liberaliter || elargiri, per |que fidelium
numerus augeatur et principantis clemencia, cui in multitudine populorum
proprium est gloriari in subiectorum quiete et pacis amenitate gratulatur. Tunc
enim solium cesaree atque regie maiestatis prestancius exaltatur, dum subiectorum
caterva continua suscipit felicium profectuum incrementa. Hac siquidem ducti
consideracione, nichilominusque tum ad humilime et devote supplicacionis
instanciam fidelium nostrorum providorum Stephani Raneys magistri civium,
Henrici Ach ac Nicolai Pachrad, civium civitatis nostre Posoniensis, per eos in
ipsorum ac ceterorum universorum et singulorum civum, hospitum et incolarum
eiusdem civitatis nostre Posoniensis nominibus et personis maiestati nostre
propterea porrecte, tum eciam attentis et consideratis fidelitatibus et fidelium
servitiorum gratuitis meritis prefatorum civium, hospitum et incolarum ipsius
civitatis nostre Posoniensis, per ipsos hiis proximis disturbiorum temporibus,
iam Deo auspice sedatorum, in quibus nonnulli Bohemi et Moravi partes nostras
superiores invadentes et devastantes, ipsam civitatem nostram Posoniensem
hostiliter surripere attemptarunt, in conservacione et tuicione eiusdem civitatis
nostre constanter et inviolabiliter ac sine cuiuslibet note macula et scrupulo,
maiestati nostre et sacre corone nostre ac ipsius regni nostri Hungarie observatis et
impensis, volentes eosdem propterea quodam speciali et notabili favore prosequi
et benivolenciam nostram eis ostendere et munificam liberalem; sigillum in forma
circulari seu rotunda, campi rubei, in quo civitas alba quadrangularis a parte
inferiori, quasi ex fundamento sursum erecta et certis meniis adornata, habens
tres turres, tecturis rubeis supra muros et edificia earundem turrium sursum
erectis coopertas, duas scilicet decliniores, et terciam in medio ipsarum supra
menia civitatis, in altum erectam et ipsas duas turres in altitudine et spissitudine
precellentem. In cuius quidem turris a parte inferiori in sui ac pretacte civitatis
introitus, porta aperta cum cancellis crocei coloris, in latitudine tres et in
longitudine quinque lineas seu intersticia, quinque ferramentis acutis, eisdem
appositis, per medium habenti et sursumque infra pendenti. In supereminenti
vero summitate, cuiuslibet turris ipsarum trium turrium duo globi rotundi aurei
[un]usa in parte una, et alter in parte altera sursum se ex[ten]derea evidenter
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apparent. Predicti autem sigilli circumferenciales littere sunt hec: Sigillum civitatis
Posoniensis, prout et quemadmodum hic descripcio magisterio seu artificio
pictorio in capite seu principio presentis nostre littere, distincte et apparenter
est depicta, quo quidem sigillo ipsi et eorum progenitores, ex divorum regum
Hungarie, nostrorum scilicet predecessorum, uti dicitur, usi sunt et utuntur eciam
de presenti, memoratis civibus, hospitibus et incolis et toti communitati pretacte
civitatis nostre Posoniensis, denuo et ex novo dandum duximus et conferendum,
decernentes exnunc, imperialique ac regio statuentes edicto, ut ipsi et cuncta
ipsorum posteritas talismodi sigillum in omnibus negociis tam inter prefatos
cives, hospites et incolas ac totam communitatem, quam in aliis quibuscumque
agendis et fiendis, autenticum habeatur, et eidem sigillo ac litteris sub ipso vero
et iusto modo conficiendis tanta et tam indebitata fidei certitudo plene adhibeatur,
quanta sigillis et litteris aliarum civitatum nostrarum liberarum adhibetur. Ex
habundanciori insuper plenitudine nostre potestatis pretactis civibus, hospitibus
et incolis ac toti communitati ipsius civitatis nostre Posoniensi concedimus et
presentibus elargimur, ut ipsi et eorum heredes et successores universi predictum
sigilli signetum, a modo imposterum pro armis seu armorum insignis in vexillis,
velis, cortinis, papilionibus sive tentoriis et aliis quibusvis exerciciis ipsis et eorum
statui convenientibus gerere ac eisdem uti, frui et gaudere valeant atque possint.
Gaudeant atque iidem gracia et favore cesareo atque regio meritoque exultent
et letentur, tantoque ampliori studio ad honorem et reverenciam principantis
dignitatis, eorum imposterum solidetur intencio, quanto se ab excellenti imperiali
atque regali antidoto, preventos conspiciunt et munere graciarum. In cuius rei
memoriam firmitatemque perpetuam presentes concessimus litteras nostras novi
dupplicis autentici sigilli nostri, quo ut rex Hungarie utimur, munimine roboratas.
Datum per manus venerabilis domini Mathie de Gathalowcz prepositi ecclesie
Quinqueecclesiensis, aule nostre summi cancellarii, fidelis nostri dilecti, anno
Domini millesimo quadringentesimo tricesimo sexto, octavo idus mensis Iulii,
regnorum nostrorum anno Hungarie etc. quinquagesimo, Romanorum vigesimo
sexto, Bohemie sedecimo, imperii vero quarto.
a

V A poškodený text, preto nečitateľný, doplnil som podľa listiny č. 5.

5
(Bratislava), 1436 júl 9.
Žigmund, rímsky cisár a uhorský kráľ, opätovne udeľuje mešťanom, hosťom
a obyvateľom mesta Bratislavy privilegiálnu listinu na ich mestskú pečať, ktorú
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z povolenia uhorských panovníkov, predchodcov kráľa Žigmunda, už oddávna
užívali. Súčasne povoľuje, aby táto pečať mala platnosť autentickej (celokrajinsky platnej) pečate a mešťania ju pohli používať aj ako erb.
Originál listiny na pergamene, latinsky, privesená kráľovská majestátna pečať na purpurových spletencoch hodvábnych vlákien, uložený v Archíve hlavného mesta Slovenskej republiky, fond Mesto Bratislava, inv. č. 1007 (A). – V pravom hornom rohu listiny a pod textom vpravo dole je inou súdobou pisárskou
rukou napísané: „Relacio Stephani de Aran comitis Newgradiensis“. – Pravý
horný a ľavy bočný okraj listiny je čiastočne iluminovaný floratúrami. – Na ľavej
strane po šírke celého textu listiny je miniatúra udelenej pečate: V zlato – modro
– zelenom ráme je kresba pečate, ktorej červené pečatné pole vypĺňa trojvežové
strieborné opevnenie s cimburím a s dopoly vytiahnutou zlatou mrežou. Kruhopis pečate tvorí v čiernom poli zlatý majuskulný nápis v modrom leme, uvádzaný
jeruzalémskym krížom: + SIGILLUM CIUITATIS POSONIENSIS, medzi prvým a druhým slovom štyry bodky usporiadané do kríža, medzi druhým a tretím
slovom štylizované lupene štvorlistej ruže. – Na chrbte listiny pisárskou rukou
z konca 15. alebo začiatku 16. storočia poznámka: „Littera Sigismundi imperatoris super armis et sigillo civitatis“.
Ed.: ÁLDÁSY, A.: A magyar nemzeti múzeum könyvtárának czímereslevelei
II. Budapest, 1904, s. 14-15, č. XXV (časť listiny s opisom erbu).
Poznámka: Listina je zostavená podľa textu listiny z 8. júla 1436 (porov.
č. 4), preto totožné textové časti uvádzame petitom; tie časti, ktoré sa odlišujú,
uvádzame v pôvodnom písme.
Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum imperator, semper augustus ac
Hungarie||, Bohemie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie,
Bulgarieque rex, notum facimus tenore presencium significantes||, quibus incumbit
universis, quod nos dignum arbitrantes imperialem atque regalem excellenciam,
illa debere, concedere et liberaliter elargiri, per || que fidelium numerus augeatur
et principantis clemencia, cui in multitudine populorum proprium est gloriari
in subiectorum quiete et pacis amenitate gratulatur. Tunc enim solium cesaree
atque regie maiestatis prestancius exaltatur, dum subiectorum caterva continua
suscipit felicium profectuum incrementa. Hac siquidem ducti consideracione,
nichilominusque tum ad humilime et devote supplicacionis instanciam fidelium
nostrorum providorum Stephani Raneys magistri civium ac Nicolai Pachrad,
civis civitatis nostre Posoniensis, per eos in ipsorum ac ceterorum universorum
et singulorum civum, hospitum et incolarum eiusdem civitatis nostre Posoniensis
nominibus et personis maiestati nostre propterea porrecte, tum eciam attentis
et consideratis fidelitatibus et fidelium servitiorum gratuitis meritis prefatorum
civium, hospitum et incolarum ipsius civitatis nostre Posoniensis, per ipsos
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hiis proximis disturbiorum temporibus, iam Deo auspice sedatorum, in quibus
nonnulli Bohemi et Moravi, eotunc in reprobum sensum dati et rebellionis caltaneo
ducti, partes nostras superiores invadentes et devastantes, ipsam civitatem
nostram Posoniensem hostiliter surripere attemptarunt, in conservacione et
tuicione eiusdem civitatis nostre constanter et inviolabiliter ac sine cuiuslibet
note macula et scrupulo, maiestati nostre et sacre corone nostre ac ipsius regni
nostri Hungarie observatis et impensis, volentes eosdem propterea quodam
speciali et notabili favore prosequi et benivolenciam nostram eis ostendere
munificam et liberalem; sigillum in forma circulari seu rotunda, campi rubei,
in quo civitas alba quadrangularis a parte inferiori quasi ex fundamento sursum
erecta et certis meniis adornata, habens tres turres, tecturis rubeis supra muros et
edificia earundem turrium sursum erectis coopertas, duas scilicet decliniores, et
terciam in medio ipsarum supra menia civitatis, in [altum ere]ctama et ipsas duas
turres in altitudine et spissitudine precellentem. In cuius quidem turris a parte
inferiori in sui ac pretacte civitatis introitus, porta alba cum cancellis crocei
coloris, in latitudine tres et in longitudine quinque lineas seu intersticia, quinque
ferramentis acutis, eisdem appositis, per medium habenti et desursumque infra
pendenti. In supereminenti vero summitate cuiuslibet turris ipsarum trium
turrium duo globi rotundi aurei unus in parte una, et alter in parte altera sursum
se extendere evidenter apparent. Predicti autem sigilli circumferenciales littere
sunt hec: Sigillum civitatis Posoniensis, prout et quemadmodum hic descripcio
magisterio seu artificio pictorio in capite seu principio presentis nostre littere,
distincte et apparenter est depicta, quo quidem sigillo ipsi et eorum progenitores
ex divorum regum Hungarie, nostrorum scilicet predecessorum, uti dicitur, usi
sunt et utuntur eciam de presenti, memoratis civibus, hospitibus et incolis et
toti communitati pretacte civitatis nostre Posoniensis, denuo et ex novo dandum
duximus et conferendum, decernentes exnunc, imperialique ac regio statuentes
edicto, ut ipsi et cuncta ipsorum posteritas talismodi sigillum in omnibus negociis
tam inter prefatos cives, hospites et incolas ac totam communitatem, quam in aliis
quibuscumque agendis et fiendis, autenticum habeatur. Et eidem sigillo ac litteris
sub ipso vero et iusto modo conficiendis tanta et tam indebitata fidei certitudo
plene adhibeatur, quanta sigillis et litteris aliarum civitatum nostrarum liberarum
adhibetur. Ex habundanciori insuper plenitudine nostre potestatis pretactis
civibus, hospitibus et incolis ac toti communitati ipsius civitatis nostre Posoniensi
concedimus et presentibus elargimur, ut ipsi et eorum heredes et successores
universi predictum sigilli signetum, a modo imposterum, pro armis seu armorum
insignis in vexillis, velis, cortinis, papilionibus sive tentoriis et aliis quibusvis
exerciciis ipsis et eorum statui convenientibus gerere, gestare ac eisdem uti, frui
et gaudere valeant atque possint. Gaudeant atque iidem gracia et favore cesareo
atque regio meritoque exultent et letentur, tantove ampliori studio ad honorem
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et reverenciam principantis dignitatis, eorum imposterum solidetur intencio,
quanto se ab excellenti imperiali atque regali antidoto se preventos conspiciunt
et munere graciarum. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes
concessimus litteras nostras novi dupplicis autentici sigilli nostri, quo uti rex
Hungarie utimur, munimine roboratas. Datum per manus venerabilis domini
Mathie de Gathaloucz prepositi ecclesie Quinqueecclesiensis, aule nostre summi
cancellarii, fidelis nostri dilecti, anno Domini millesimo quadringentesimo
tricesimo sexto, septimo idus mensis Iulii, regnorum nostrorum anno Hungarie
etc. quinquagesimo, Romanorum vigesimo sexto, Bohemie sedecimo, imperii
vero quarto.
a

V A poškodený text, preto nečitateľný, doplnil som podľa listiny č. 4.

6
Viedeň, 1453 január 4.
Ladislav V., udeľuje prešovským mešťanom erb: pod striebornou hlavou štítu
s troma červenými ružami trikrát červeno – strieborne delený štít. Na štíte je
položená koruna.
Originál listiny na pergamene, latinsky, privesená tajná pečať na bielo-červených spletencoch hodvábnych vlákien, uložený v Štátnom archíve Prešov, fond
Magistrát mesta Prešova, Nr. 272 (A). – Nad textom v pravom hornom rohu inou
súdobou pisárskou rukou je napísané: „Commisio propria domini regis“. – Pod
textom v pravom dolnom rohu je inou súdobou rukou napísané: „Ad commisionem propriam domini regis Johannes episcopus Waradiensis cancellarius“.
– Na ľavej strane listiny je po celej šírke textu miniatúra vyššie opísaného erbu,
prevýšená korunou.
Ed.: WAGNER, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Posonii et Cassoviae, 1780, s. 234-235, č. XX. ÁLDASY, A.: Magyar címeres emlékek III., s. 4142. IVÁNYI, B.: Eperies szabad királyi város czimerei és pecsétjei. In: Turul 29,
1911, s. 22-23. KATONA, S.: Historia critica, Vol. XIII, s. 915-916. LASZTÓKAI,
L.: Az Eperies főgymn. 1880-1 évi értesítője, s. 9 (maď. reg.).
Nos Ladislaus Dei gracia Hungarie, Bohemie Dalmacie, Croacie etc.
rex Austrieque et Styrie dux, necnon || marchio Moravie etc., memorie
commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit universis, quod
nos consideratis fidelitatibus || et fidelium serviciorum meritis ac integerrima
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mentis constancia, quibus fideles nostri circumspecti iudex, iurati, ceterique
cives et tota || communitas civitatis nostre Eperyes, primum progenitoribus
nostris et tandem nobis precipue in hiis preteritis disturbiorum temporibus se
et sua multis fortune casibus pro nobis submittendos, gratos se reddiderunt et
acceptos, volentes eisdem, aliquas nostris benevolencie ostendere primicias, hec
arma seu armorum insignia, videlicet clipeum, in cuius superiori parte tres rose
rubee, in campo albo, subtus vero quatuor linee late, vulgo strich dicte, due albe
et alie due rubee, depicte sunt, prout in capite presencium litterarum nostrarum
suis approbatis coloribus distinctius figurata sunt, ex certa sciencia et animo
deliberato, de prelatorumque et baronum nostrorum consilio prefate civitati et
eius communitati, que pro tempore fuerit, dedimus, donavimus et contulimus, ymo
damus, donamus et conferimus, ut ipsa civitas eiusque communitas seu iudices,
iurati ac officiales huiusmodi communitatem representantes, huiusmodi armis
seu insigniis, more aliarum civitatum armis utencium, a modo in antea perpetuis
semper futuris temporibus in sigillis, cortinis, vexillis, velis, papilionibus,
domibus et generaliter quibuslibet rebus, clenodiis, actibus et exerciciis uti
et gaudere ac ea deferre possint sub seidem gratiis, honoribus et libertatibus,
quibus alie civitates, armis utentes, de iure vel de consuetudine gaudent et
fruuntur. Suscipiat ergo ipsius civitatis communitas hoc primum singularis
nostri favoris decus et tanto ardencius ad honorem maiestatis nostre regie et
successorum nostrorum, ipsius inantea solidetur devocio, quanto se nostro tam
garcioso favore perspexerit honoratam. In cuius rei memoriam firmitatemque
perpetuam presentes concessimus litteras nostras sigilli nostri secreti, quo ut rex
Hungarie utimur, appensione communitas. Datum Wienne, feria quarta proxima
post festum Circumcisionis Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo
quinquagesimo tercio.

7
Bratislava, 1453 február 7.
Ladislav V., polepšuje košickým mešťanom erb: pod modrou hlavou štítu
s troma zlatými ľaliami, sedemkrát červeno – strieborne delený štít. Na štíte je
položená zlatá koruna. Za štítom stojaca postava anjela pravicou drží štít a ľavicou žehná.
Originál listiny na pergamene, latinsky, privesená tajná pečať na bielo-červených spletencoch hodvábnych vlákien, uložený v Archíve mesta Košíc, fond
Tajný archív - C, Insignia, No. 3 (A). – Na ľavej strane listiny je po celej šírke
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textu miniatúra vyššie opísaného erbu. – Pod textom v pravom dolnom rohu inou
súdobou pisárskou rukou je napísané: „Commisio propria domini regis ex deliberacione consiliariorum. Johannes, episcopus Waradiensis, cancellarius“. – Na
chrbte listiny je pisárskou rukou z prelomu 15. a 16. storočia poznámka: „Littera
regis Ladislai super sigillo civitatis“.
Ed.: TUTKÓ, J.: Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. Kassa, 1861, s. 224- 225, č. XIII. KEMÉNY, L.: Kassa város czímer levelei. In:
Turul 23, 1905, s. 169-170.
[L]adislausa Dei gracia Hungarie, Bohemie Dalmacie, Croacie etc. rex
Austrieque et Styrie dux, necnon marchio Moravie etc., || vobis fidelibus nostris
grate dilectis iudici, iuratis ceterisque civibus et toti communitati nostre civitatis
Cassoviensis salutem graciamque nostram regiam et favorem. || Magna magne
fidei et fidelitatis vestre excreverunt merita, stabili obsequio et constanti animo
cumulata, quibus publico iure et honesta quadam necessitate impellimur, || ut
vestris votis, tam favoris quam honoris, a nobis emeriti debita persolvamus. Cum
enim precipua sit condicio regalis cure nostre, ut singuli fideles statum nostrum
promoventes premii quesiti vicem recipiant, vobis tamen et vestre communitati
tanto propensius afficimur, quanto magis vos plurime tribulacionis igne probatos,
in fide constantes, fidelitate integros et in omni operum virtute prestantes
cognovimus. Quam ob rem inter alia, quibus laudedignam fidelitatem vestram
honorare decorareque et in altiora status vestri ornamenta sublevare intendimus,
considerantes et attendentes fidelissima vestra obsequia fidemque puram et
affeccionem ad nos servatam, quibus a primevo natalis nostri ortus tempore
inter multas regni et regnicolarum nostrorum dissensiones ac turbines, inter quos
videlicet nos orbatam parentibus infanciam etatemque apud alienam educacionem
agebamus, per continuum successum varia et magna propter nos et nostrum ius ac
nomen hostilia passi, gravamina experti, insultus insuper duros et casus, nostro
culmini usque ad hos regiminis nostri dies constantissime adherendo, placere et
complacere studuistis, vobis et consequenter civitati nostre pretacte arma seu
decoris insignia, videlicet clipeum cum forma armorum regalium, utputa octo
lineis latis wlgob Streh transverse productis, per vicem interpositam rubeis et
albis, cum differencia et supposicione trium liliorum aureorum in campo flavo,
compositum, quibus hactenus ex benefica collacione predecessorum nostrorum
divorum Hungarie regum usi estis, ex certa nostra sciencia innovantes, eisdem
armis seu clipeo armorum, coronam auream superaddidimus [et]c incorporavimus,
atque iugiter et perpetue in eodem armorum clipeo deferendam superposuimus
ac dedimus, ymmo addimus, incorporamus et conferimus, presentibusque mera
regi[e]c potestatis plenitudine et specili gracia elargimur, ea scilicet racione
et causa, ut ex hoc, constantissime fidelitatis vestre, qua in nostris et corone
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nostre multum opportunis obsequiis inviolabiliter perstitistis, apud posteros
et presertim futuros successores nostros efficax, pro vestra laude ac decorum
memoriale, permaneat. Quibus quidem armis iam expressis, videlicet clipeo
supra specificato cum corona aurea superposita et eisdem armis incorporata,
necnon cum imagine seu forma angeli in fronte cruce signati, eundem clipeum
armorum cum corona tenentis, aliisque opportunis ipsorum ornamentis, prout et
quemadmodum in principio seu capite presencium litterarum nostrarum pictoris
arte suis appropriatis coloribus depicta sunt, vos vestrique successores, cives
scilicet et communitas dicte civitatis nostre, more aliarum liberarum civitatum
nostrarum armis utencium, a modo perpetuis semper futuris temporibus in
sigillis, vexillis, cortinis, velis et generaliter in quibuslibet actibus et exerciciis
ac locis uti et gaudere et ea deffere possitis sub eisdem graciis, prerogativis,
honoribus et libertatibus, quibus alie libere civitates armis utentes de iure vel
consuetudine gaudent et fruuntur. Ceterum ex habundanciori plenitudine nostri
favoris et gracie, volentes pretactam armorum innovacionem, que inter alia
opportuna eciam in vestre communitatis sigillis deferetis amplioribus ornamentis
decorare, indulgemus tenore et vigore presencium ac concedimus vobis et
eidem communitati vestre, ut hinc in posterum perpetuis temporibus universis,
quo ad huiusmodi sigillum seu sigilla communitatis vestre, cera rubea uti, cum
eademque more civitatis nostre Budensis, omnia privilegia, omnesque litteras,
iuridicas, testimoniales, causales, sentencionales, missiles quoque seu epistolas
et alias quascumque sigillare et consignare in pendenti vel in appresso valeatis
et ad id plenam et liberam habeatis facultatem, ex presenti nostra annuencia
et concessione speciali. In quorum omnium robur et testimonium presentes
concessimus litteras nostras pendentis secreti sigilli nostri, quo ut rex Hungarie
utimur, munimine roboratas. Datum Posonii, feria quarta proxima post festum
beate Dorothee virginis et martyris, anno Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo tercio, regni autem nostri Hungarie anno tredecimo.
V A vynechané miesto pre začiatočné písmeno mena, doplnil som. – b Tak v A, správne
„vulgo“. – c V A poškodené.
a

8
Viedeň, 1453 jún 5.
Ladislav V., udeľuje bardejovským mešťanom erb, vyobrazený v záhlaví listiny: delený štít, v hornom modrom poli dve zlaté skrížené halapartne sprevádzané
v hornom výseku zlatou korunou a a v dolnom výseku zlatou ľaliou. Dolné pole
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je sedemkrát červeno-strieborne delené. Erb drží postava anjela. Okrem toho
panovník, podľa vzoru Košíc, povoľuje Bardejovčanom používanie červeného
pečatného vosku pri uhodnoverňovaní svjich písomností.
Originál listiny na pergamene, latinsky, privesená tajná pečať na bielo-hnedo-červených spletencoch hodvábnych vlákien, uložený v Štátny archív v Prešove – Pobočka Bardejov, fond Magistrát mesta Bardejov, Inv. č. 702 (A). – Nad
textom vpravom hornom rohu je pisárska poznámka: „Commisio domini regis“.
– Na ľavej strane listiny je takmer po celej šírke textu miniatúra vyššie opísaného erbu. – Pod textom vľavo dole miniatúra erbu bardejovského notára Leonarda s nápisom po stranách: „Leonardi notarii qui hec arma attulit“. – Pod textom
v pravom dolnom rohu inou súdobou pisárskou rukou je napísané: „Commisio
domini regis Ulrico comiti Cilie refferendario“.
Ed.: ÁLDÁSY, A.: A magyar nemzeti múzeum könyvtárának czímereslevelei
II. Budapest, 1904, s. 17-18, č. XXX (časť listiny s opisom erbu). IVÁNYI, B.:
Bártfa szabad királyi város levéltára I. 1319-1501. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1910, s. 114, č. 695 (maď. regest).
Ladislaus Dei gracia Hungarie, Bohemie Dalmacie, Croacie etc. rex
Austrieque et Styrie dux, necnon marchio || Moravie etc., vobis fidelibus nostris
grate dilectis iudici, iuratis ceterisque civibus et toti communitati nostre civitatis
Bardphensis, salutem graciamque nostram || regiam et favorem. Magna magne
fidei et fidelitatis vestre excreverunt merita, stabili obsequio et constanti animo
cumulata, quibus publico iure et honesta || quadam necessitate impellimur, vestris
votis, tam favoris quam honoris, a nobis emeriti, debita persolvamus. Cum
enim precipua sit condicio regalis cure nostre, ut singuli fideles statum nostrum
promoventes premii quesiti vicem recipiant, vobis tamen et vestre communitati
tanto propensius afficimur, quanto magis vos plurime tribulacionis igne probatos,
in fide constantes, fidelitate integros et in omni operum virtute prestantes
cognovimus. Quamobrem (!) inter alia, quibus laudedignam fidelitatem vestram
honorare decorareque et in altiora status vestri ornamenta sublevare intendimus,
considerantes et attendentes fidelissima vestra obsequia fidemque puram et
affeccionem ad nos servatam, quibus a primevo natalis nostri ortus tempore
inter multas regni et regnicolarum nostrorum dissensiones ac turbines, inter quos
videlicet nos orbatam parentibus infanciam etatemque apud alienam educacionem
agebamus, per continuum successum magna et varia propter nos et nostrum ius ac
nomen hostilia passi, gravamina experti, insultus insuper duros et casus, nostro
culmini usque ad hos regiminis nostri dies constantissime adherendo, placere et
complacere studuistis, vobis et consequenter civitati nostre pretacte arma seu
decorum insignia, que in principio seu capite presencium litterarum nostrarum
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pictoria arte suis appropriatis coloribus depicta sunt, signata, et distinccius
expressata, animo deliberato et ex certa nostre maiestatis sciencia, dedimus et
contulimus, volentes et concedentes, ut vos vestrique successores, cives scilicet et
communitas dicte civitatis nostre, more aliarum civitatum nostrarum liberarum,
armis utencium, amodo perpetuis semper futuris temporibus in sigillis, vexillis,
cortinis, velis et generaliter in quibuslibet actibus et exerciciis ac locis huiusmodi
armis uti et gaudere et ea deffere possitis, sub eisdem graciis, prerogativis,
honoribus et libertatibus, quibus alie libere civitates armis utentes de iure vel
consuetudine gaudent et fruuntur. Ceterum ex habundanciori plenitudine nostri
favoris et gracie, volentes pretacta arma, que inter alia opportuna eciam in vestre
communitatis sigillis deferretis amplioribus ornamentis decorare, indulgemus
tenore et vigore presencium ac concedimus vobis et eidem communitati vestre,
ut hinc imposterum perpetuis temporibus universis, quo ad huiusmodi sigillum
seu sigilla communitatis vestre, cera rubea uti, cum eademque more civitatis
nostre Cassoviensis, omnia privilegia, omnesque litteras, iuridicas, testimoniales,
causales, sentencionales, missiles quoque seu epistolas et alias quascumque
sigillare et consignare in pendenti vel in appresso valeatis et ad id plenam et
liberam habeatis facultatem, ex presenti nostra annuencia et concessione speciali.
In quorum omnium robur et testimonium presentes concessimus litteras nostras
pendentis secreti sigilli nostri, quo ut rex Hungarie utimur, munimine roboratas.
Datum Wienne, feria tercia proxima post festum Sacratissimi corporis Cristi (!),
anno eiusdem millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, regni autem
nostri anno quartodecimo.

9
(1453)
Ladislav V., uhorský kráľ, za zachovanú vernosť a na pamiatku udatných
skutkov, udeľuje obyvateľom mesta Levoča v Spišskej župe erb: v červenom poli
na zelenom trojvrší strieborný dvojramenný kríž, držaný dvoma striebornými
korunovanými levmi, na štíte zatvorená korunovaná prilba, s pod ktorej po stranách splývajú tu červeno – strieborné tam strieborno – červené prikrývadlá.
Klenotom je dvojramenný kríž, vyrastajúci z koruny. Súčasne panovník udeľuje
aj právo užívať pri pečatení mestských písomností červený pečatný vosk podľa
vzoru Košíc a iných slobodných kráľovských miest.
Originál listiny sa nezachoval, zmienka sa nachádza v listine Ferdinanda I.,
rímskeho cisára a uhorského kráľa z 12. augusta 1550, uloženej v Štátnom archíve
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v Levoči, fond Magistrát mesta Levoče, sign. X , D. 1, No. 2, v týchto slovách:
„... cum diebus superioribus exorto in eadem civitate nostra Leuchoviensi subito
incendio non solum omnia aedificia portaeque et turres, verum etiam domus
senatoria et in ea universa jura, privilegiaque et cum his arma sive insignia
eiusdem a divis quondam Hungariae regibus nostris predecessoribus, bonae
memoriae, pro fide et constancia erga eos prestita in memoriam rerum fortiter
gestarum ipsis data, ignis veragine absumpta, et in emeres redacta fuissent ...“.
K datovaniu: Z listiny Ferdinanda I. z 12. augusta 1550 sa dozvedáme, že
mešťania Levoče disponovali už aj pred týmto rokom erbovou listinou, udelenou niektorým z predchádzajúcich uhorských kráľov, no táto zhorela pri požiari
mesta a radnice spoločne aj s inými dokumentmi a listinami. Možno sa dôvodne
domnievať, že túto pôvodnú armálnu listinu mešťanom Levoče vydal uhorský
kráľ Ladislav V. asi v roku 1453, keď tento panovník udelil erbové listiny všetkým
významným východoslovenským mestám Prešovu, Košiciam a Bardejovu (porov.
č. 6-8). Už z roku 1455 je známy aj doklad na použitie červeného pečatného
vosku mestskou kanceláriou v Levoči (ŠA v Prešove, Pobočka Bardejov, Magistrát mesta Bardejova, Nr. 813. IVÁNYI, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára
I. 1319-1501. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1910, s. 130, č. 806).
Tento poznatok je dôležitý, pretože je dokladom toho, že súčasťou erbovej listiny
bola aj výsada na červený pečatný vosk, čo korešponduje s vyššie uvedenými
armálesami pre východoslovenské mestá. Súčasne to znamená, že erbová listina
pre Levoču bola vydaná až po vydaní košického armálesu 7. februára 1453,
pretože tento armáles bol prvý, kde sa súčasne udeľuje aj výsada na červenú
pečať a pre ďalšie mestá sa stáva v tomto vzorovou, ako to potvrdzuje prípad
Bardejova. Možno sa teda domnievať, že podobnú skladbu a formulár mala aj
erbová listina pre Levoču a výsada červenej pečate sa tu asi odvolávala na spôsob a právo užívané v Košiciach.

10
Matej, uhorský kráľ, zohľadňujúc vernosť kežmarských mešťanov a obyvateľov, osobitne v časoch husitských vpádoch do krajiny, udeľuje im erb, vyobrazený v strede listiny. Sčasne panovník povoľuje používanie červeného pečatného
vosku pri vydávaní listín mestskou kanceláriou.
1463, január 17.
Originál listiny na pergamene, latinsky, privesená pečať cez pliku na purpurovo-modro-bielych spletencoch hodvábnych vlákien, je uložený v Štátnom
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archíve v Levoči, Pobočka Poprad – Špišská Sobota, fond Magistrát mesta Kežmarok, Perg. IX. 1463 (A). – Text listiny sa zachoval aj v konfirmácii Ferdinanda
III. z 31. januára 1655, ktorej originál je uložený tiež tam, fond MKK, sign. B
1655 31. I. (B) a dvoch mladších odpisoch z 18. storočia, uložených tiež tam,
sign. E 1655 31. I. a sign. F 1655 31. I. (F1,2). – Text konfirmácie sa zachoval
aj v Kráľovských knihách, uložených v Magyar Nemzeti (Országos) Levéltár,
A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii, vol. 11, fol. 262-263 (R1) a E
227 - Magyar Kamara Archivuma, Libri donationum, vol. 8, fol. 553 (R2). – Nad
textom vpravom hornom rohu je pisárska poznámka: „Commisio propria domini regis“. – V strede listiny je miniatúra udeleného erbu: v zlatom orámovaní
v architektúre s dvojitou arkádou po stranách so stĺpmi ukončenými bobuľovitými hlavicami pred ceremoniálnym zeleným stanom stojaci anjel ako štítonosič držiaci delený štít; v hornom modrom poli dva skrížené strieborné meče
s červenou rukoväťou a zlatými gombíkmi a záštitmi, v hronej výseči so zlatou
otvorenou korunou, v dolnej výseči s červenou ružou. Dolné pole je trikrát červeno-strieborne delené. – Na chrbte je pisárskou rukou zo 17. storočia napísané: „
Arma nobilitaria Kesmárkensium anno 1463 per Matheum regem colata“.
Ed.: WAGNER, C.: Analecta Scepusii sacri et profani I. Viennae, 1774, s. 6668, č. XIII (krátený text z B).
Nos Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie, etc. memorie ||
commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit universis, quod
nos, cuius officii ex debito suscepti regiminis interest, singulorum fidelium
subditorum meritis, in illis precipue || rebus, que eorum utilitatati et honori
conducere videntur, promptam offere benivolenciam, respectum habentes || ad
illibate fidei constanciam ac fidelium obsequiorum gratuita merita et sincere
devocionis zelum fidelium nostrorum universorum civium populorumque
et inhabitatorum civitatis nostre Kezmarka, quam ipsi semper et continue, uti
a certo edocti sumus et non paucorum, ymmob plurimorum fidelium nostrorum
testimonio luculencius accepimus, retroactorum temporum curriculis, presertim
vero eo tempore, quo illi latrunculi Bohemi, nostri et regni nostri emuli, superiores
partes ipsius regni nostri multiplicibus invasionibus, dampnorumc illacionibus
civitatum, opidorum ac villarum combuscionibus desolabant, depredabantur
et dilapidabant ad regiam maiestatem et per consequens sacram regni nostri
Hungarie coronam in variis tribulacionibus constituti et timoribus concussi,
quantum potuerunt, illibate habuerunt et conservaverunt, volentes eosdem
veluti benemeritos regie minuficencie dono amplius honorare, ut sicuti hactenus
sic et decetero sinceriorisd fidei zelo et ferventi promptitudine incalescannt,
reddanturque ad nostre maiestatis grata servicia tanto fervencius quanto nostram
erga ipsos et eorum profectum graciam exuberare plenius persenserint, ipsis
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et eorum posteris hec arma seu armorum insignia, que in medio presencium
litterarum nostrarum arte pictoria, suis appropriatis et distinctis coloribus
singillatim manifeste existunt denotata et expressata, animo deliberato et ex
certa nostree maiestatise sciencia dedimus, donavimus et contulimus, ymmob ex
superabundaciori nostre specialis gracie concedimus et presentibus elargimur,
ut eadem civitas et eius communitas predicta arma seu armorum insignia more
aliarum civitatum nostrarum armis utencium, a modo inf antea, ubique in preliis
hastiludiis, duellis, torneamentis et aliis omnibus exerciciis necnon sigillis et
velis ac generaliter in quarumlibet rerum et expedicionum generibus sub mere
et sincere honoris titulo ipsos ab universis cuiuscumque preeminencie status,
condicionis vel dignitatis homines existant insignitos fore dici volumus et
honorari gestare ac omnibus et singulis graciis, honoribus et libertatibus, quibus
alie libere civitates nostre armis utentes quomodolibet consuetudine vel de iure
fruuntur et gaudent, huiusmodi armis frui et gaudere possint et valeant. Preterea
ipsis et eorum posteris hanc specialis nostre gracie prerogativam dandam
duximus et concedendam, ipsisque annuimus et concessimus per presentes, ut
iidem a modo deinceps perpetuis successivis temporibus universis sigillo eorum
civitatis prenotate universas et quaslibet litteras quacumque de causa in eorum
medio emanandas, cera coloris rubei sigillare, huiusmodique sigillo in cera ipsa
quibuscunque litteris ipsorum appenso seu appresso proinde ac precise, sicuti
litteris seu sigillo aliarum civitatum nostrarum coloris similis in sigillo utencium
vigor et fides exhibeatur quo ad plenum. Harum nostrarum, quibus secretum
sigillum nostrum, quo ut rex Hungarie utimur, est appensum vigore et testimonio
litterarum mediante. Datum Bude, in festo beati Anthoniig confessoris, anno
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tercio.
Tak v A, in B, R1,2 „Kesmark“. – b Tak v A, in B, R1,2 „immo“. – c Tak v A, in B, R1,2
„damnorum“. – d Tak v A, in B, R1,2 „syncerioris“. – e-e Tak v A, in R1,2 „maiestatis
nostrae“. – f Tak v A, in R1,2 „ut“. – g Tak v A, in R1,2 „Antonii“.

a

11
Budín, 1465 júl 2.
Matej (I. Korvín), uhorský kráľ, na žiadosť Václava Bielika z Lednice udeľuje
mestečku Lednica v Trenčianskej župe erb, vyobrazený v záhlaví listiny: v červenom poli kľačiaca žena so zlatými vlasmi a čelenkou z bielych kvetov, odetá
v modrom (z vnútornej strany bielom) šate, držiaca v rukách veniec z bielych
kvetov.
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Originál listiny na pergamene, latinsky, privesená kráľovská tajná pečať na
zeleno-purpurových spletencoch hodvábnych vlákien, uložený v Štátnom archíve
Bytča – pobočka Považská Bystrica, fond Mestečko Lednica, č. 2 (A). – Text listiny sa zachoval aj v overenom odpise, vyhotovenom 3. septembra 1770 mestskou
radou Lednice na čele s richtárom Jánom Bolegom, uloženom v Štátnom archíve
v Nitre – Ivánka pri Nitre, fond. Zbierka listín Nitrianskej župy, č. 55 (E). – Na
ľavej strane po celej šírke listiny je miniatúra erbu. – Nad textom vpravo hore
súdobá pisárska poznámka: „commisio propria domini regis“. – Na plike z vonkajšej strany iný súdobý pisársky záznam: „lecta“. – Na chrbte rukou z polovice
17. storočia je napísané: „1465 sloboda pečatki a zbrogu“.
Ed.: IVÁNYI, B.: Középkori címereslevelek. 1. Lednic mezőváros 1465 évi
címereslevele. Turul 1934, s. 16-20. RÁBIK, V.: Majetkovo-právny a sídliskvý
vývoj na Lednickom panstve v stredoveku. In: Studia historica Tyrnaviensia IXX. Ed. M. Dobrotková. Kraków, 2010, s. 79-80, č. 3.
Nos Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, || Croacie, etc. memorie
commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit universis,
quod nos || ad humilimam supplicacionem fidelis nostri egregii Venceslai Byel
de Lednycze, per eum maiestati || nostre propterea porrectam, communitati
oppidi Lednicza vocati in comitatu Trinchiniensi habiti hec arma sewa armorum
insignia, que in principio sewa capite presencium litterarum nostrarum, suis
apparatis coloribus arte pictoria figurata sunt et depicta, dedimus, donavimus
et contulimus, immo concedimus et presentibus elargimur, ut ipsa communitas
dicti oppidi predicta arma sewa armorum insignia more aliorum oppidorum
armis utencium a modo in antea, ubique in preliis hastiludis, duellis torneamentis
et aliis omnibus exerciciis, nec non sigillis, velis, papilionibus et generaliter in
quarumlibet rerum et expedicionum generibus gestare valeat atque possit, de
talique specialis gracie nostre munere merito exultet ac tanto ampliori studio a[d]b
honorem regie maiestatis sua in antea solidetur intencio, quanto se largiori favore
regio preventam conspicit. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam
presentes litteras nostras sigillo nostro secreto in pendenti conmunitas eidem
duximus concedendas. Datum Bude in festo Visitacionis beate Marie virginis
gloriose. Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, regni
nostri anno octavo, coronacionis vero secundo.
a

Tak v A. – b Poškodený text, doplnil som.
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12
1458 apríl 21. – 1471
(Matej I., uhorský kráľ,) udeľuje obyvateľom mestečka Oslany za ich preukázané služby erb: v striebornom poli na zelenom pažiti s roztrúsenými kameňmi
medzi dvoma jedľami stojaca postava sv. Štefana kráľa v brnení, odetého v kráľovskom plášti, s korunou na hlave a bradou, v pravici držiaceho zlaté žezlo, v ľavici zlaté jablko s krížom. O ľavú nohu má opretý erb Uhorského kráľovstva.
Originál listiny sa nezachoval, zmienka sa nachádza v texte listiny Vladislava
II., uhorského kráľa, z 11. augusta 1503 (porov. č. 14), zachovanej v konfirmácií
Maximiliána II., rímskeho cisára a uhorského kráľa, zo 4. mája 1565, ktorej
text sa zachoval v tranzumpte Leopolda I. z 23. novembra 1697, uloženého
v Štátnom archíve v Nitre, Zbierka listín Nitrianskej župy, č. 102 (st. sign. Fasc.
12, No. 4), v týchto slovách: „... eisdem oppidanis, quo scilicet iidem gratiis illis
ac honoribus armorum et insigniorum, quibus alias ipsi per divos condam reges
Hungariae nostros scilicet praedecessores ob eorum servitia et merita vetusta
eisdem regibus per eos impensa condecorati, ac illis hactenus etiam usi fuisse,
et vel in praesentia uti et super hoc etiam litteras armorum habuisse, verum
eas superioribus disturbiorum temporibus, quum videlicet hostes varii regnum
hoc ambitione regiminis ejusdem inflammati invaserant, casu amissa dicuntur,
eadem ipsa arma seu insignia videlicet imaginem divi Stephani regis ac hujus
ipsius inclyti (!) patroni armatura, auro interlucente armatam stantem erecte,
in campo viridi inter duas abietes montesque saxosos, ac ardue assurgentem,
capillis barbaque canis et dentissis, corona aurea et diademate ornata tenentem
manu dextra sceptrum trifidum auratum, sinistra vero pomum aureum habentem
etiam superne crucem auream eminentem, insignia regia ...“.
K datovaniu: Ako svedčí zachovaná zmienka v texte listiny Vladislava II. z 11.
augusta 1503, obyvatelia Oslian mali pôvodne staršiu armálnu listinu na svoj
erb, ktorá ale zhorela počas vpádu nepriateľských vojsk do Uhorska. Išlo pravdepodobne o vpád poľského vojska v roku 1471 na čele s poľským princom Kazimírom, ktorý obsadil aj Nitru. Pritom najpravdepodobnejším vydavateľom tejto
armálnej listiny bol nepochybne uhorský kráľ Matej I., pretože ako prvý uhorský
panovník udeľoval armálesy aj pre mestečká a dediny, ako to dosvedčuje napríklad armáles Lednice. Dôležitý je aj fakt, že už v roku 1484 sa Oslany spomínajú
ako mestečko (oppidum), čo svedčí o skutočnosti, že niekedy pred rokom 1471
muselo dôjsť k povýšeniu Oslian do mestského stavu, čo bolo sprevádzané aj
udelením erbového privilégia.
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13
Budín, 1502 december 8.
Vladislav II., uhorský kráľ, na pamiatku udatností, ktoré v čase, keď kráľ
Vladislav nastúpil na uhorský trón, Košičania preukázali počas vpádu poľského
vojvodu Jána Alberta do Uhorského kráľovstva, pričom sa pokúšal dobiť mesto
a istý čas ho neúspešne obliehal, udeľuje mešťanom Košíc erb: pod modrou hlavou s troma zlatými ľaliami štiepený štít sedemkrát strieborne-červeno delený
s polovicou poľskej korunovanej orlice v ľavej polovici so zlatou zbrojou,v modrej päte štítu sedemkrát zlatočervenou kosmo delenou niťou tri zlaté ľalie, jedna
v hornej a dve v dolnej polovici. Štítonosičom je anjel.
Originál listiny na pergamene, latinsky, privesená pečať na hnedo-purpurovo-zelených spletencoch hodvábnych vlákien, uložený v Archíve mesta Košíc,
fond Tajný archív - C, Insignia, No. 4 (A). – V ľavom hornom rohu po šírke šestnástich riadkov v zlatom ráme s červeno-zlatým pozadím namaľovaná miniatúra
udeleného erbu. – V pravom hornom rohu inou súdobou pisárskou rukou pisárska poznámka: „Commisio propria domini regis“.
Ed.: KEMÉNY, L.: Kassa város czímer levelei. In: Turul 23, 1905, s. 170-172.
Wladislaus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc., fidelibus nostris
prudentibus et circumspectis || iudici et iuratis ceterisque civibus et toti
communitati civitatis nostre Cassoviensis, salutem et graciam. Cum ad regie
dignitatis celsitudinem eiusque maiestatem augustam, cuius ad exemplum, ut
plurimum subditorum animi componuntur, hoc imprimis pertineat, ut || suorum
merita, virtutes et servicia semper equa lance perpendat, ut neque delinquentibus
nimia indulgencia se facilem semper prebeat, quo ex impunitate licencia et ex ea
audacia delinquendi crescat. Neque bonorum egregiis facinoribus rebusque
preclare gestis immortalisque || glorie memoria dignis Premium desit, quorum
altero malorum improborumque petulancia et insolencia [r]efrenatura
coherceturque, altero vero benemerencium animi et his virtutem igniculi insiti
excitantur inflammanturque, omnium denique malorum et periculorum constanti
fortique animo in rebus duris et adversis perpessorum non solum immemores, sed
eciam in posterum ad quevis aggredienda tollerandaque adversa ex quo virtuti
omnia parent ceduntque maiori studio zeloque alaciores redduntur. Quod cum
natura ipsa in rebus humanis ita redditum comparatumque sit et ut eciam preter
hec ex regie dignitatis nostre officio sincerum privati publicique muneris tenorem
servaremus, iam sepius illa fidelitas et constancie vestre argumenta, quo semper
in hoc regno nostro Hungarie unice claruistis, animo nostro repetentes, nolentes
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ea obscuritate quadam neglecta iacere sepultaque tegi aut oblivione e memoria
mortalium intercipi, sed pocius eciam posteris omnibus perpetua nominis et fame
vestre testacione signari, aliqua saltem vel hisce litteris, que in felici nostra
exaltacione et in ingressu ad hoc regnum nostrum pulcherrime edidistis,
commemorare statuimus, et imprimis laudandam illam et nullo unquam seculo
delendam constanciam vestram, quam tunc nobis et huic regno nostro declarastis,
recensendum duximus. Nam dum superioribus his annis et in principio regiminis
nostri varii motus variaque bella pociundi huius regni gracia orti fuissent et inter
alios principes serenissimus princeps quondam dominus Albertus Polonie rex,
frater noster charissimus felicis memorie, tunc solummodo dux existens, cum
valida manu ac numeroso exercitu contra nos et hoc regnum venisset, hocque
ipsum regnum ambiens inter alia loca, que iam in dedicionem suam devenissent
eciam civitatem illam Cassoviensem occupare volens ipsamque ob id dura
obsidione cinxisset, vos tunc revocatis in animo pristinis vestris virtutibus, quas
semper et potissimum in adversis huius regni divis Hungarie regibus,
predecessoribus nostris sincera fidelitate magnaque integritate more progenitorum
vestrorum ostendistis, stauistis consueta vestra gravitate et fidei firmitate, omnia
extrema pocius perpeti, quam a nobis et sacra huius regni corona desciscere
labeque aliqua infidelitatis candorem nominis vestri contaminare hostiumque
circumfusorum vos pre ceteris omnibus ambiencium nunc blandas appellaciones,
pollicitaciones multas, nunc minas feroces fortissime sprevistis. Tandem cum
obsidione longa et dura cincti essetis murique vestri variis tormentorum generibus
quaterentur prosternerenturque, quid virtus in adversis valeat, vos speciosissimo
exemplo decraratis. Nam nec fame, ferro, vigilia, neque ullius rei penuria, neque
labore ullo fracti estis, sed huiuscemodi longe et seve obsidionis incommoditates,
qua vos sine intermissione premebant, semper invicto animo vel in anni parte
sevissima propriis sumtibus non sine gravi sanguinis effusione pertulistis
corporibusque vestris pro custodia stacioneque murorum, die noctuque, obiectis
hostium terribiles impetus, tela adversa , infestos ictus, wlnerab crebra, pericula
multa semper erecto animo, pectore adverso, excepistis. Et quod admirabilius est,
nonmodo tot ipsorum hostium impetus fortiter sustinuistis, verum eciam in tantis
vestris laboribus sepe numero in hostium staciones magno animo irrumpentes,
pulchram inde victoriam cum ingenti hostium clade et spolio reportastis, nec ullis
modis ac viis ad dedicionem compelli potuistis, quin forti animo tam gravem
obsidionem ferentes, quousque nos tandem vos invictos athletas e manibus
hostium ductu et auspicio nostro liberavimus ruptisque obicibus et portarum
vestrarum repagulis, que diu clause hostium conatibus nulla via patuere
redditusque vobis conspectus noster, quo miro desiderio tenebamini, nos unacum
prelatis, baronibus et proceribus regni nostri hilari wltuc, animo letissimo, facie
sincera, fide inviolata excepistis vobisque dies ille ingressus nostri omnium
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merito pulcherrimus, gratissimus et lucidissimus effulsit, talique ac tam
memorabili et preclaro facinore, dum pro defensione et conservacione illius
auspicacissime urbis nostre, que huius regni nostri in eo loco singulare existit
propugnaculum animo infracto acerrime decertastis, nobis abunde illam eximiam
vestram fidelitatem constanciam invincibilem, quibus semper maiores vestri
claruerunt, testatam reliquistis. Ut igitur tantam virtutem vestram, que in adversis
semper clarior enitescit, perpetua laudis et glorie vestre testificacione, immortalitati
commendaremus utque vestra merita amplissimo premio digna vestraque preclara
facta eciam testimonio nostro locupletissimo omnibus Hungarie regibus,
successoribus nostris comprobaremus, posterisque omnibus vestra constancia
fidelitas summis efferenda laudibus clarissime innotesceret, hec arma, videlicet
angelum, veste auro intexta coloris amethistini succinctum flavam et calamistratam
comam strophio sive serto gemmato pressam, in cuius fronte ex huiusmodi
corolla capitis diademati crux aurea prominet utraque ala angeli coloris celestini
micis aureis interlucet, tenens ambabus manibus scutum insigne, summum eius
in formam mete everse effigiatum, intum vero in modum turbinis fastigiatum, in
scuti angulo gemino superiore ex utroque latere galea aureis fibulis locata, ex
quarum summitate flores penduli variorum colorum, veluti vento agitati
sparguntur, utrique galee corona aurea imposita, ex coronis singulis singule ale
prominent, quarum plume et pinnule tenniores brachia alarum vestientes sunt
coloris celestini punctis aureis splendicantes, penne vero protensiores longioresque
et extreme in altumque prorumpentes sunt coloris crocei, in medio vero singulorum
alarum sunt singula lilia aurea, sicuti autem pars suprema est coloris coelestini
continens per longitudinem tria lilia aurea, in medietate autem scuti pene usque
ad infimum est campus ruber, in quo fluunt stagnandoque labuntur quatuor
flumina nominatissima Danubius, Tibiscus, Dravus, Savus, primaria specialiaque
huius regni nostri insignia, suo colore depicta, que ipsis tamquam defensoribus et
propugnatoribus eiusdem regni nostri per nostros predecessores Hungarie reges
graciose collata existunt, quibus usque in presencia usi fuerunt, in medio autem
ipsius campi rubri quatuor fluminum prefatorum est aquila media stans erectaque
collo tamen et capite integra coronam auream capite gestans, rostro aurato
pedeque sinistro unguiculorum tenus aurato, lingua exerta vibranteque, a cuius
pectore linea aurea ad sinistram alam usque protracta summitasque eiusdem linee
figura trifulca terminatur, que est insigne nostrum gentilicium et avitum, quo vos
ex singulari favore nostro regio ornavimus, quem iam tempore felicis nostri
regiminis sibi immortalibus facinoribus peperistis. Scuti autem pars inferior in
campo coloris celestini, linea satis ampla rubra quatuor tessellis aureis intextis
seiugata a primo dextro angulo in imum angulum sinistrum descendens
intersecatur, supra quam lienam in eodem campo est lilium unicum aureum, infra
autem eandem lineam in eodem campo sunt duo lilia aurea, que quidem illustris
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domina Anna, consors nostra charissima ex beneplacita voluntate sua ex suis
propriis armis eisdem fidelitatibus vestris ob perpetuam rerum bene feliciterque
pro defensione regni huius et conservacione istius civitatis nostre Cassoviensis
gestarum memoriam benigne favorabiliterque concessit, prout hec omnia in
capite seu principio presencium litterarum nostrarum pictoris non indocta manu
suis caracteribus et figuris et coloribus facta et depicta sunt, vobis animo deliberato
et ex speciali gracia nostra regia et plenitudine auctoritatis nostre eciam consensu
et beneplacito prefate serenissime domine Anne regine, coniugis nostre
charissime, cuius armorum certam partem in his inseri et invecti voluimus
dandum duximus et concedendum vosque et omnes posteros vestros huiuscemodi
laudis et virtutis testimonio sempiterno ornandum, immo ex abundaciore
plenitudine nostre specialis gracie damus, concedimus et presentibus elargimur,
ut vos vestrique heredes et posteritates universe prescripta arma et virtutis vestre
insignia a modo inposterum ubique in preliis, bellis, troiis et aliis quibusvis rebus
et exerciciis militaribus, necnon sigillis, velis, cortinis, papilionibus et in
universum in quarumlibet rerum et expedicionum generibus uti possitis et valeatis
vestrique heredes in signum et testimonium paternarum virtutum, a quibus simili
dono et gracia nostra regia provocati studeant non degenerare, ferre gestareque
possint et valeant, eisdemque nomine communitatis perpetuo uti, frui et gaudere
tantoque vehemenciori studio in posterum nobis et regibus Hungarie successoribus
nostris et sacre corone regni Hungarie totis viribus, summa fidelitate, precipua
constancia instar virtutum maiorum suorum inservire contendant quanto se
largiore amplioreque premio et gracia nostra regia donatos et ornatos esse
conspexerint. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras
nostras sigillo nostro secreto, quo ut rex Hungarie utimur in pendenti communitas
vobis ac heredibus et posteritatibus vestris universis duximus concedendas.
Datum Bude in festo Concepcionis virginis gloriose anno Domini millesimo
quingentesimo secundo, regnorum nostrorum Hungarie etc. anno tredecimo,
Bohemie vero tricesimo tercio.
V A poškodený text, doplnil som. – b Tak v A, správne „vulnera“. – c Tak v A, správne
„vultu“.
a

14
Budín, 1503 august 11.
Vladislav II., uhorský kráľ, na žiadosť zemana Ondreja z Oslian, prednesenej v mene richtára, prísažných a všetkých obyvateľov z jeho mestečka Oslany
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v Tekovskej župe, renovuje starý osliansky erb, udelený dávnejšie uhorskými panovníkmi, na ktorú mali obyvatelia Osian aj erbovú listinu, no tá zhorela počas
minulých rušných rokov v bojoch o uhorský trón, a to do tejto podoby: v striebornom poli na zelenom pažiti s rozstrúsenými kameňmi stojaca medzi dvoma jedľami postava sv. Štefana kráľa v brnení, odetého v kráľovskom plášti, s korunou
na hlave a bradou, v pravici držiaceho zlaté žezlo, v ľavici zlaté jablko s krížom.
O ľavú nohu má opretý erb Uhorského kráľovstva. Panovník tiež udeľuje obyvateľom Oslian výsadu pečatiť všetky svoje listiny zeleným pečatným voskom
a zároveň udelil mestečku Oslany tri výročné jarmoky, a to na sviatok sv. Štefana
kráľa (20. augusta), sv. Mikuláša biskupa (6. decembra) a na tretiu nedeľu po
sviatku Veľkej Noci, berie tiež pod svoju ochranu všetkých obchodníkov a trhovníkov, prichádzajúcich na spomenuté oslianske jarmoky.
Originál listiny sa nezachoval, text je známy z konfirmácie Maximiliána II.,
rímskeho cisára a uhorského kráľa zo 4. mája 1565 (B1), ktorej text sa zachoval
až v konfirmácii Leopolda I. z 23. novembra 1697, uloženého v Štátnom archíve
v Nitre, fond Zbierka listín Nitrianskej župy, č. 102 (st. sign. Fasc. 12, No. 4) (B2).
Vladislaus Dei gratia Hungariae, Bohemaiae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae,
Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniaeque et Bulgariae rex, nec non
Silesiae et Lucemburgensis, dux Lusatiae et Moraviae marchio etc. Ad officium
regale licite pertinere arbitratur, subditorum conditione pensatis eos condignis
favoribus ac gartiis prosequi, quatenus hoc pacto, ipsorum animi ad propensioris
largiorisve erga tales gratiosos principes devotionis habenda incrementum
concalescant, atque incitentur. Proinde ad universorum notitiam harum seriae
volumus pervenire, quod nos cum intuitu fidelitatis et servitiorum fidelis nostri
egregii Andrea de Osslán per eum et sacrae huius regni nostri Hungariae coronae
pro sua virili uti didicimus, exhibitorum vero supplicatione eiusdem Andrea, pro
parte prudentum ac circumspectorum iudicis et juratorum colonorum civium
et inhabitatorum oppidi sui Osslán in comitatu Bársiensi existentis, apud nos
intercedente, eisdem oppidanis, quo scilicet iidem gratiis illis ac honoribus
armorum et insigniorum, quibus alias ipsi per divos condam reges Hungariae
nostros scilicet praedecessores ob eorum servitia et merita vetusta eisdem regibus
per eos impensa condecorati, ac illis hactenus etiam usi fuisse, et vel in praesentia
uti et super hoc etiam litteras armorum habuisse, verum eas superioribus
disturbiorum temporibus, quum videlicet hostes varii regnum hoc ambitione
regiminis ejusdem inflammati invaserant, casu amissa dicuntur, eadem ipsa arma
seu insigniavidelicet imaginem divi Stephani regis ac hujus ipsius inclyti (!)
patroni armatura, auro interlucente armatam stantem erecte, in campo viridi inter
duas abietes montesque saxosos, ac ardue assurgentem, capillis barbaque canis
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et dentissis, corona aurea et diademate ornata tenentem manu dextra sceptrum
trifidum auratum, sinistra vero pomum aureum habentem etiam superne
crucem auream eminentem, insignia regia, animo deliberato et ex certa nostrae
maiestatis scientia denuo et ex novo ac novae nostrae donationis titulo dedimus
et contulimus. Decernentes, ut ipsi cives et oppidani de Osslán ejusmodi arma
sicuti prius, ita etiam imposterum in sigillis, cortinis, velis, vexillis, papilionibus,
domibus et generaliter in aliis omnibus et singulis rebus, clenodiis et exerciciis,
quibus coetera loca regni nostri armis utentia quomodolibet gaudent et fruuntur,
siquidem ut praefertur, iidem oppidani his ipsis armis usi fuere, uti et gaudere in
perpetuum possint, annuentes eisdem et gratiose concedentes, quemadmodum
per praedecessores reges eisdem concessum fuisse accepimus, ut ipsi litteras
ipsorum, sub quacunque verborum forma emanatas cera viridi sigillare sive
obsignare in perpetuum possint et valeant. 1- - - - - - - - - - -1
In quorum robur et testimonium praesentes literas (!) nostras secreti sigilli
nostri, quo ut rex Hungariae utimur appensione communitas, eisdem civibus
et incolis dicti oppidi Osslán ipsorumque heredibus et posteritatibusuniversis
duximus concedendas. Datum Budae in festo beati Tiburcii martyris, anno
Domini millesimo quingentesimo tertio. Regnorum nostrorum Hungariae etc.
anno quarto decimo, Bbohemiae vero tricesimo quarto.
1-1

Nasledujú udelené trhové privilégia, ktoré tu nepublikujeme.

15
(1490 – 1511)
Vladislav II., uhorský kráľ, povyšuje dedinu Dolné Orešany (na Červenokamenskom panstve v Bratislavskej župe) na mestečko (oppidum) a udeľuje mu
erb: orech (strom) v štíte.
Originál listiny sa nezachoval, zmienka sa nachádza v urbári hradného panstva Červený Kameň z roku 1543, uloženom v Slovenskom národnom archíve
v Bratislave, fond Pálffy – Červený Kameň, Účtovné knihy 4, fol. 36a, v týchto
slovách: „Ist vor alter ain dorf gewesen, nachmals haben sy bey graf Petters zeiten
bey dem konigmain Wladißlao erlanngt, das zue ainem marckht gemacht worden,
welcher inen auch ain nußpaum in ainem schilt zue ainem wapen geben hat.“
K datovaniu: Z textu zmienky sa dozvedáme, že erb udelil kráľ Vladislav II.
ešte za čias grófa Petra zo sv. Jura a Pezinka, o ktorom vieme, že držiteľom
hradu bol do roku 1511, keď dal Červenokamenské panstvo do zálohu vdove po
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Štefanovi Zápoľskom. K udeleniu erbu teda muselo dôjsť len medzi rokmi 1490
až 1511.
Ed.: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku. I. Na vydanie pripravili
R. Marsina a M. Kušík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
1959, s. 91.

16
pred 1511
Obyvatelia mestečka Častá dostávajú výsadu trhov a súčasne aj erb: v (modrom ?) štíte (zlatý?) kôl, symbolizujúci lúč.
Originál listiny sa nezachoval, zmienka sa nachádza v urbári hradného panstva Červený Kameň z roku 1543, uloženom v Slovenskom národnom archíve
v Bratislave, fond Pálffy – Červený Kameň, Účtovné knihy 4, fol. 4: „Hat von
alterher marckhtrecht, wiewol sy kain prief daruber haben ... haben ir prief verloren. Fuern ain schild, darin im mitel uber sich stund ain stral.“.
Ku kritike: V urbári panstva Červený Kameň z roku 1543 je údaj o tom, že
Častá je trhovým mestečkom, ktoré ale už v tom čase nemalo o trhových výsadách žiadnu listinu a tak ich užívalo „zo zvyku“. Pisateľ urbáru dodáva, že listina je stratená. Súčasne s tým opisuje aj erb, ktorý tvoril podľa pisára urbáru lúč.
Išlo teda zrejme o (zlatý) kôl (v modrom poli ?). Udelenie práva na užívanie erbu
získala Častá spolu s povýšením na mestečko a súčasne s trhovými výsadami,
ako to bolo v tomto období pre povyšovaní dedín na mestečko bežné. Potvrdzuje
to aj prípad Dolných Orešian, ktoré tiež boli súčasťou Červenokamenského panstva a j tu išlo udelenie trhových výsad spoločne s právom na používanie erbu
od kráľa Vladislava II., o čom ešte v roku 1543 svedčila aj zachovaná výsadná
listina (porov. č. 15).
K datovaniu: Výsadu trhov a erb dostali od kráľa Vladislava II. aj obyvatelia Dolných Orešian z územia toho istého panstva, o čom sa tiež zachoval údaj
v spomenutom urbári z roku 1543 s poznámkou, že sa tak stalo v čase, keď panstvo držal Peter, gróf zo Sv. Jura a Pezinka, čo bolo v rozmedzí rokov 1490 až
1511. Teda aj obyvatelia Častej, ktorá bola najstarším a najvýznamnejším mestečkom na území Červenokamenského panstva, museli dostať najneskôr v tomto
čase výsadnú listinu na trhy a erb. V čase spisovania urbáru v roku 1543 však už
bola listina stratená.
Ed.: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku. I. Na vydanie pripravili R. Marsina a M. Kušík. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1959, s. 91.
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17
1519
Ľudovít II., uhorský kráľ, povoľuje obyvateľom mestečka Šamorín, patriaceho pod Bratislavský hrad, používanie starej pečate mestečka a súčasne im udeľuje právo riešiť súdne záležitosti mesta prostredníctvom zákonného prokurátora
a vydávať pod uvedenou pečaťou mesta právoplatné rozsudky. Zároveň panovník prikazuje bratislavskému županovi Jánovi Bornemisovi i všetkým budúcim
bratislavským županom a sudcom kráľovstva, aby tieto výsady mestečka Šamorína rešpektovali a dodržiavali.
Originál listiny, napísaný na papieri, latinsky, silne poškodený, pritlačená
pečať na chrbte sa nezachovala, uložený v Štátnom archíve Bratislava, Pobočka
Šaľa, sign. A IX-38 (A). – Na chrbte listiny je pisárskou rukou z konca 16 storočia napísané: „Literae sigillum oppidi constituentes“.
Reg.: Magyarország vármegyéi és városai. Pozsony vármegye. Budapest:
Apollo irodalmi társaság, s. a., s. 109 (maď.).
Ludouicus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc. me[morie commen]
damus tenore presencium || significantes, quibus expedit universis, quod cum
ad nonnullorum fidelium nostrorum [...]a supplicacionem per eos pro || parte
fidelium nostrorum circumspectorum iudicis ac iuratorum ceterorumque civium
[hospitum et]a incolarum [...]a oppidi nostri || Samaria ad castrum nostrum
Posoniensem pertinentis, tum vero volentes ipsos [...]a [... ci]a vesque incolas
eiusdem oppidi nostri sub iustis iuribus et prerogativis a predecessoribus nostris
divis [regibus Hungarie ...] a conservare, id ipsis ex gracia nostra speciali et regia
munificencia duximus annuendum et con[cedimus, ut]a quilibet sigillo ipsorum,
quo ab antiquo usi fuerunt, deincepsque uti, frui et gaudere [...]a in causis eorum
et differenciis dirigendis procuratores constituere sub eodem sigillo possint et
valeant [...]a, vobis fidelibus nostris magnifico Joanni Bornemyzza moderno,
futuris eciam [ ...]a iudicibus et iudiciariis ipsius regni nostri, ecclesiasticiis
videlicet et [...]a [...]a [...]a firmissime [com]a mittimus et mandamus, quatinus
auctoritate [...]a [...]a [...]a graciarum nostrarum, presentem nostram eisdem
duximus [...]a [...]a [Datum ... millesimo]a quingentesimo [deci]amo nono [...]a.
a

a

V A poškodený text, kde to bolo možné a z kontextu listiny zrejmé, doplnil som.
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SPISY K MENOVACÍM PROCESOM
UHORSKÝCH BISKUPOV
A ICH VÝPOVEDNÁ HODNOTA
Juraj Roháč

Hoci sa niektorí uhorskí králi v 11. storočí pokúšali o investitúru, odvolávajúc sa pri tom na apoštolskú legáciu Štefana I. Svätého, ktorá sa (podľa účelovej
interpretácie falošného dokumentu – tzv. buly pápeža Silvestra II. a niekoľkých
uhorských hagiografických textov – legiend) vzťahovala aj na jeho nástupcov,
postup pri obsadzovaní biskupských katedier v Uhorsku sa v podstate nijako
nelíšil od praxe v ostatných európskych kresťanských krajinách v tom čase.1 Biskupov v Uhorsku volili kapituly (na základe kráľovho povolenia) a po súhlase
uhorského kráľa so zvoleným kandidátom ho vo funkcii – na žiadosť konkrétnej
kapituly - potvrdzoval pápež. Pápeži postupne začali presadzovať v praxi tzv.
rezervačné právo a začali biskupov menovať priamo. Toto na konci 14. storočia
vyvolalo odozvu: uhorský kráľ Žigmund Luxemburský zakázal takto menovaným biskupom prevziať prebendy, začal sám navrhovať kandidátov a udeľovať
im prebendy, ba dokonca sa pokúsil priamo menovať biskupov.2 Takéto konanie
však narazilo na odpor kúrie. Uhorskí králi sa však aj naďalej pokúšali menovanie biskupov ovplyvňovať a odvolávali sa na privilégiá, ktoré uhorskí králi
od pápežov dostali. Nároky uhorských kráľov v tomto smere podporilo aj Tripartitum, o ktoré sa potom neskôr v sporoch s rímskou kúriou opierali stúpenci
a podporovatelia nárokov uhorských kráľov na tzv. patronátne právo.3 Pozície
uhorských kráľov v tomto konflikte posilnil v 16. storočí nástup protestantizmu

1

2
3

TOMKO, Jozef. Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej a Rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána
Vojtaššáka 1995, s. 26 – 30.
Tamtiež, s. 30 - 31.
Tamtiež, s. 32.
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a zabratie podstatnej časti krajiny Osmanskou ríšou. Rímska kúria zaujala v tom
čase voči ambíciám uhorských panovníkov menovať biskupov zmierlivejší postoj a nechala ich (aj bez pápežovho súhlasu) vymenúvať titulárnych biskupov
diecéz, ktoré boli okupované Turkami. Uhorskí králi svoje pozície v procese
menovania biskupov čoraz viac posilňovali. Kúria sa usilovala obmedziť ich
nároky len na akési právo prezentácie a odopierala navrhnutým biskupom výkon právomoci až do nadobudnutia pápežského súhlasu. V 18. storočí sa uhorskí králi v snahe posilniť absolutistickú právomoc vyzbrojili tzv. regalistickým
výkladom Silvestrovej buly pre Štefana I. (jeho autorom bol Adam František
Kollár) a v duchu osvietenstva začali popierať právomoc a nároky Svätej stolice
a cirkvi a presadzovať nadradenosť panovníka a právo štátnej moci rozhodovať
aj o zriaďovaní diecéz a o obsadzovaní biskupských stolcov.4 Takéto uplatňovanie najvyššieho kráľovského patronátneho práva uhorských panovníkov bolo
však v rozpore s kánonickým právom. Kúria v tomto období ale nemohla proti
ambíciám uhorských kráľov otvorene vystúpiť a rozhodla sa pre isté konkrétne
ústupky. Odmietla síce nárok uhorských panovníkov udeľovať biskupstvá, ale
akceptovala fakt tradície navrhovať kandidátov na biskupský stolec a interpretovala ho ako tzv. kráľovskénavrhovacie právo.5
Pri obsadzovaní biskupských stolcov prebiehal tzv. menovací proces. V tomto procese žiadali uhorskí králi pápeža o súhlas s navrhnutým kandidátom
a o potvrdenie vymenovaného biskupa, ktorý bol intronizovaný až po pápežovom schválení. Nešlo tu spočiatku o žiadny formálny akt a Svätá stolica neschválila kandidáta automaticky, ale až po jeho detailnom preskúmaní a zhodnotení. Kandidát, ktorý vyhovel požadovaným kritériám, získal napokon pápežov
súhlas a bol ustanovený za biskupa.
Všetky relevantné informácie o uchádzačovi o biskupský stolec i o jeho budúcom pôsobisku sústreďovala vo Vatikáne Konzistoriálna kongregácia (SacraCongregatio consistorialis) - komisia, ktorú tvorili niekoľkí kardináli (s rozhodujúcimi hlasmi) a preláti (s poradnými hlasmi). Túto kongregáciu vytvoril roku
1586 pápež Sixtus V. a pápež Klement IX. potom roku 1668 stanovil jej činnosť.6
Komisia rozhodovala v menovacom procese o akceptovateľnosti kandidáta a odporúčala pápežovi jeho potvrdenie. Potrebné informácie pre svoje rozhodnutie
získala kongregácia z predloženého písomného materiálu. Pre potreby kongregácie ho zhromaždil vo vyšetrovacom procese nuncius – pápežský vyslanec na
panovníckom dvore. Nuncius Uhorsko (aj Nemecko, Čechy atď.) sa zdržiaval

4
5
6

Tamtiež, s. 32 – 35, 40 a n.
Tamtiež, s. 144 – 145.
Wetzer und Welte´s Kirchenlexikon. Dritter Band. Freiburg im Breisgau : 1884, s. 9131 – 934.
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na cisárskom dvore vo Viedni7 – viedenská nunciatúra bola jednou z najstarších nunciatúr v Európe.8 Nuncius sídlil vždy tam, kde sa nachádzal panovník
– teda niekedy aj v Bratislave, kde bol potom jeho rezidenciou najčastejšie tunajší františkánsky kláštor.9 Viedenská nunciatúra sústreďovala pre Konzistoriálnu kongregáciu dokumentáciu k vymenovaným biskupom či arcibiskupom
a ich sufragánom. Bola aktívnym prvkom vo vyšetrovacom procese – podieľala
sa na prešetrení kandidáta a zaujala k nemu aj hodnotiaci postoj. Materiál, ktorý
nunciatúra vo vyšetrovacom procese zhromaždila, potom odoslala do Vatikánu
Konzistoriálnej kongregácii. Nunciatúra sa v tejto svojej činnosti pridržiavala
predpisov Tridentského koncilu (zisťovanie informácií o kandidátovi však Svätá
stolica v praxi praktizovala už dávnejšie pred koncilom), procesných ustanovení,
ktoré vydal pápež Gregor XIV. v roku 1591 a tiež predpisov pápeža Urbana VIII.
z roku 1627. Komisia kongregácie materiál skompletizovala, preskúmala ho
a potom vypracovala odporúčanie pre pápežovo rozhodnutie. Spisový materiál
k menovacím procesom bol (podľa nariadenia Urbana VIII.) uchovávaný v archíve Kolégia kardinálov (Processus consistoriales Archivi S. Collegii).10 Dnes je
archívny súbor Processus consistoriales súčasťou fondu Fondo Consistoriale.11
Základnú orientáciu v tomto celku umožňuje vypracovaná archívna pomôcka
– inventár.12 Súbor tvorí 299 zväzkov menovacích procesov z rokov 1564 – 1906
(k zväzkom 1 – 279 bol vypracovaný abecedný index diecéz). Spisy z menovacích procesov boli usporiadané (väčšie prílohy sa vtedy poskladali a prispôsobili rozmerom vyšetrovacieho spisu, napísanému na hárkoch) a zviazané do
kožených obalov podľa ročníkov (v niektorých fascikloch sa niekedy vyskytuje
aj viac ročníkov), označených signatúrami, pravdepodobne až po prevzatí tohto materiálu do Vatikánskeho tajného archívu. Naznačuje to moderná foliácia
týchto fasciklov. Jednotlivé spisy boli uložené do papierových hárkov – na tento
obal sa napísal rok konania procesu a názov diecézy, niekedy aj stručný regestový záznam procesu v latinčine a taliančine (v niektorých prípadoch sa spisy
zachovali len v odpisoch – tie sú zaradené do ročníka, v ktorom bol odpis vyho-

7

8

9
10
11
12

Zoznam viedenských nunciov do roku 1792 publikoval WAGNER, W. Die bestände des Archivio della nunziatura di Vienna bis 1792. In: Römische historische Mitteilungen. 2. Heft
– 1957/58. Sonderdruck, s. 82 – 203. DUBOVSKÝ, Ján. Štúdium prameňov k dejinám
Slovenska v archíve Viedenskej nunciatúry. Slovenská archivistika, 31, 1996, č. 2., s. 28, 33.
DUBOVSKÝ, Ján. Pramene k cirkevným dejinám Slovenska v archíve Viedenskej nuciatúry do
roku 1792. Slovenská archivistika, 30, 1995, č. 2, s. 68.
DUBOVSKÝ, Ref. 7, s. 28.
TOMKO, Ref. 1, s. 138 -139.
Tamtiež, s. VII, 139.
Processus consistoriales (Processus Ecclesiarum, Processi dei Vescovi). Inventario. Indice
1045.
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tovený). O neskoršom spojení spisov do fasciklov svedčí aj ich občasné mylné
zaradenie do nesprávnych ročníkov či chybné prečítanie názvu diecézy.13
Spis k menovaciemu procesu je výsledkom vlastného vyšetrovacieho konania. Z diplomatického hľadiska je to spis v širšom zmysle – teda skupina písomností, ktoré tvoria jeden celok (tématický aj genetický) a ktoré sa týkajú jednej
veci (predmetu) vybavovanej úradom.14 Formálnym podnetom pre vznik tohto spisu bola žiadosť uhorského kráľa adresovaná pápežovi, aby tento potvrdil
ustanoveného sídelného, pomocného alebo titulárneho biskupa v jeho hodnosti
či funkcii. Ďalej sa v spise nachádzali interné záznamy o úradnom vybavovaní
a o spísomňovaní jeho jednotlivých etáp. V spise k menovaciemu procesu absentuje koncept alebo kópia vybavenia – vybavenie nahrádza len poznámka vyššej
inštitúcie, ktorá spis neskôr prevzala a uzavrela – Konzistoriálna kongregácia.
Spis k menovaciemu procesu má de facto tri časti: prvú predstavujú dokumenty
k vlastnému menovaciemu procesu, ďalšiu tvorí záznam o vyšetrovacom konaní
a napokon sú tu početné spisové prílohy, ktoré dopĺňali a potvrdzovali informácie z vyšetrovacieho postupu a dokumentovali jeho jednotlivé časti.
Najdôležitejším dokumentom v prvej skupine písomnosti k samotnému menovaciemu procesu, ktorý fakticky tento proces inicioval, bola žiadosť panovníka
(uhorského kráľa) adresovaná rímskemu pápežovi, aby vymenovaného biskupa
potvrdil v jeho funkcii, vyhotovená vo forme uzatvorenej listiny (v tvare charta
transversa). Žiadateľ informoval pápeža aj o príčine uprázdnenia biskupského
stolca, na ktorý menoval navrhovaného uchádzača. Originál žiadosti bol k spisovému materiálu dodatočne pripojený v Ríme, keď spis prevzala kongregácia
(potvrdzuje to i obvyklé zaradenie tohto dokumentu na koniec príloh). Niekedy
sa v spise nachádza len overený či dokonca jednoduchý odpis takejto listiny
– vymenovaný kandidát sa listinou preukázal nunciovi, ten nechal vyhotoviť jej
odpis a pripojiť ho k vyšetrovaciemu spisu.15 Občas vyhotovila takýto odpis aj
iná inštitúcia – napr. v menovacom procese viedenského arcibiskupa kardinála
Krištofa Migazziho za administrátora vacovského biskupstva roku 1761 odpis
žiadosti Márie Terézie urobil a potvrdil archív arcibiskupskej kancelárie (do13

14
15

ROHÁČ, Juraj. Menovacie procesy biskupov a obsadzovanie Rožňavského biskupstva. In:
Slovenská archivistika, 35, 2000, č. 2, s. 82 – 83. Evidentným omylom bolo nesprávne prečítanie názvu diecézy –titulárne Hitrijské biskupstvo bolo tak interpretované ako Nitrianske
biskupstvo. ASV, PC, vol. 115, ff. 503a – 512a.

LEHOTSKÁ, Darina. Základné diplomatické kategórie. Bratislava: UK 1998, s. 136.

Archivio Segreto Vaticano (ďalej len ASV), Processus consitoriales (ďalej len PC), vol. 70, ff.
806a – 815b. Žiadosť bola vydaná 1. 7. 1670 – to by znamenalo, že sa vyšetrovacie konanie
a samotný proces začal skôr (23. 6. 1670), než o to panovník oficiálne požiadal! Pravdepodobne
je to omyl, ktorý vznikol pri odpisovaní listiny, resp. neskôr pri odpisovaní kompletného materiálu procesu, ktorý sa zachoval len v odpise.
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kument bol dokonca vyhotovený ako copia imitativa).16 V spisoch sa niekedy
nachádzajú originály žiadostí zároveň s ich odpismi.17 V niektorých prípadoch
požiadal panovník v tejto listine pápeža aj o odpustenie annátov – poplatkov
odvádzaných z biskupstiev. Žiadosť o dišpenzovanie od tejto platby zdôvodňoval uhorský kráľ obvykle zlým stavom diecézy – napr. škodami spôsobenými
v bojoch s Turkami.18 Ďalej sa v tejto skupine nachádzali niektoré z týchto dokumentov: listina panovníka, ktorou vymenoval konkrétneho biskupa a určil jeho
príjmy a výdavky a prikazoval príslušnej kapitule a kňazom diecézy, aby novovymenovaného biskupa akceptovali a rešpektovali, vyhotovená ako listina s privesenou pečaťou (formálne privilégium) – niekedy jej jednoduchý alebo overený
odpis19, listina sídelného biskupa adresovaná pápežovi, aby potvrdil navrhnutého
uchádzača v hodnosti pomocného biskupa pre diecézu20, žiadosť, aby pápež preložil kandidáta do inej diecézy, svedectvo kapituly o príjmoch biskupstva, v ktorom mal byť kandidát ustanovený, svedectvá o príjmoch biskupa a žiadosť Konzistoriálnej kongregácie o poskytnutie informácií o vymenovanom kandidátovi
a o jeho budúcom pôsobisku – diecéze, na čelo ktorej bol navrhnutý, adresovaná
nunciatúre. Ak bol vymenovaný biskup členom nejakej rehole, nechýbalo medzi prílohami povolenie generálneho predstaveného prijať biskupskú hodnosť
a stolec.21 Nevyhnutnou súčasťou spisu bolo tlačené apoštolské vyznanie viery
so zdobeným záhlavím (na papierovom dvojliste – hárku), ktoré kandidát potom
po zložení prísahy podpísal. Tento sľub kandidát obvykle zložil pred samotným
nunciom (musel pri tom kľačať na kolenách, predniesť text a prisahať s rukou
položenou na Nový zákon). O tomto akte urobil notár (resp. kancelár) nunciatúry
záznam, v ktorom uviedol mená všetkých účastníkov zloženia prísahy – okrem

16
17

18

19
20
21

ASV, PC, vol. 150, ff. 558a – 571a.
ASV, PC, vol. 190, ff. 92a – 112a- v spise k menovaciemu procesu Antona Révaia za rožňavského biskupa je originál žiadosti Márie Terézie z 19. 4. 1776 i jej overený odpis z toho istého
dňa, ktorý bol vyhotovený v uhorskej dvorskej kancelárii; ff. 237a – 264a – v spise k menovaciemu procesu Františka Spléniho za biskupa vacovského sa nachádza originál žiadosti Jozefa
II. i jej overený odpis.
ASV, PC, vol. 70, ff. 806a – 815b (…episcopatus hic. N. Proxime preterito bello turcico, summe
ruinatus existens exiguos ad modum habeat proventus...). Takéto zdôvodnenie sa objavuje aj
v menovacom procese biskupa L. A. Erdödyho roku 1706 – ASV, PC, vol. 100, ff. 317a – 334b.
ASV, PC, vol. 190, ff. 237a – 264a.
ASV, PC, vol. 209, 94a – 116b.
Napr. v spise k procesu veľkovaradínskeho biskupa Augustína Benkoviča je pripojený súhlas
generálneho predstaveného pavlínov – Benkovič bo členom tejto rehole. ASV, PC, vol. 81, ff.
651a – 663b.
ASV, PC, vol. 77 ff. 485a – 497b – v spise k menovaciemu procesu Pavla Sečéniho za päťkostolského biskupa sa nachádza (v odpise) svedectvo a povolenie generálneho predstaveného
pavlínov.
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kandidáta a nuncia to boli i niekoľkí prítomní svedkovia (zvyčajne ľudia z nunciovho okolia – familiári) a opísal samotný priebeh prísahy. Záznam o prísahe
potom nuncius vlastnoručne potvrdil. Ak sa nuncius nemohol niekedy na tejto
prísahe sám zúčastniť (najčastejšie to bolo vtedy, keď nebol kandidát z rôznych
príčin osobne prítomný v sídle nunciatúry), poveril niektorého z biskupov zo
susedných diecéz, aby prijali prísahu v jeho zastúpení. Toto poverenie sa potom
tiež nachádza medzi dokumentmi v spise k menovaciemu procesu.22
Jadrom spisu k menovaciemu procesu je bezpochyby záznam o vyšetrovacom konaní – notársky protokol so záznamami výpovedí o živote a spôsobilosti
kandidáta a o jeho pôsobisku.. Bol výsledkom skutočného investigatívneho procesu, ktorý viedol nuncius, niekedy internuncius, či – napr. v čase uprázdnenia
miesta nuncia – generálny audítor nunciatúry. Niekedy mohol nuncius poveriť
vedením tohto procesu aj niektorého zo svojich podriadených, napr. protonotára
nunciatúry. Počas vyšetrovania predvolal nuncius svedkov, ktorí mohli poskytnúť hodnoverné informácie o navrhnutom kandidátovi na biskupskú hodnosť či
stolec a vypovedať aj o jeho budúcom pôsobisku a sídle – príslušnej diecéze
a katedrálnom chráme. Pôvodne nuncius predvolával svedkov, ktorí skutočne
mohli poskytnúť relevantné informácie. O kandidátovi teda vypovedali jeho
spolužiaci zo seminára alebo tí, ktorí sa s ním stretli počas jeho predchádzajúcej
cirkevnej kariéry. Informácie o diecéze, biskupovom sídle a o katedrálnom kostole zvyčajne poskytovali osoby (kňazi i laici – obyčajne funkcionári tamojšej
stoličnej samosprávy), ktorí v diecéze študovali, alebo tam žili. V zápise z vyšetrovania bolo vždy zaznamenané meno a priezvisko svedka, akademický titul,
svetská či cirkevná hodnosť, vek, stav či povolanie a pôvod (u šľachticov sa uvádzal aj predikát). Spočiatku prichádzali predvolaní svedkovia (najmenej dvaja)23
do Viedne (alebo niekedy aj do Bratislavy ) priamo z tej diecézy, do ktorej bol
kandidát vymenovaný. Tento úzus sa neskôr začal meniť a pred nunciom vypovedali ľudia, ktorí boli v priamom a bezprostrednom dosahu vo Viedni – úradníci
na cisárskom dvore, kňazi alebo učitelia z tamojších škôl – zvyčajne však prišli
už niekedy predtým s kandidátom do kontaktu, resp. istý čas žili v príslušnej diecéze, alebo ju aspoň niekedy navštívili. Vyšetrovací proces sa tak postupne čoraz
viac formalizoval, strácal svoju investigatívnosť a často v ňom vypovedali aj takí
svedkovia, ktorí poskytovali informácie z druhej ruky. Vypočúvaní svedkovia
boli predvolaní v konkrétny deň pred nuncia a skôr, než odpovedali na jednotlivé
otázky, odprisahali na bibliu, že budú vypovedať pravdivo. Niekedy odpovedal
22

23

Napr. rábsky prepošt L. A. Erdödy, kandidát na nitriansky stolec, zložil roku 1706 prísahu do
rúk titulárneho biskupa F. F. Rumella v Györi – ASV, PC, vol. 100, ff. 317sa – 334b.
Vo vyšetrovacom procese k menovaniu nitrianskeho biskupa Imricha Esterháziho roku 1741
vypovedalo dokonca až 7 svedkov. ASV, PC, vol.128, ff. 178a – 190a.
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niektorý svedok len na jeden okruh otázok (buď o kandidátovi, alebo o diecéze
a katedrále), inokedy zas poskytol jednotlivec všetky požadované informácie.
Otázky a odpovede sa zaznamenávali v latinčine – len vo vyšetrovacom procese
k menovaniu nitrianskeho biskupa Jána Ernesta Harracha z roku 1737 sú svedecké výpovede zaznamenané v taliančine – takto bol vedený aj samotný vyšetrovací proces, ktorý sa konal v Ríme.24
Prvú skupinu dopytov, ktoré sa zameriavali na osobu kandidáta na biskupský
stolec či hodnosť, tvorilo 10 otázok.
Prvá otázka zisťovala, ako dobre a odkedy pozná svedok kandidáta na biskupskú hodnosť, či nie je s ním v nejakom príbuzenskom vzťahu, nie je jeho
familiárom, služobníkom, alebo dokonca nepriateľom. Potom sa skúmalo, či bol
už uchádzač vysvätený za biskupa a zároveň sa zisťoval zdroj tejto informácie.
V prípade pozitívnej odpovede sa ďalšia otázka pýtala, koľko rokov už bol kandidát biskupom. Na túto otázku nadväzoval priamo dopyt, či sa menovaný ako
biskup stále zdržiaval vo svojej diecéze a vo svojom chráme. Potom sa zisťovalo,
či kandidát ako biskup svoju cirkevnú obec a diecézu usilovne a často vizitoval
a ako sa staral o jej potreby. Nuncius sa ďalej pýtal, ako často kandidát celebroval bohoslužby, birmoval a vykonával ďalšie biskupské úkony. Siedma otázka
hodnotila biskupovu zbožnosť, láskavosť a múdrosť a prejav týchto cností v jeho
konaní. Ôsma otázka skúmala, ako sa biskup prejavoval pri uplatňovaní práva
v duchovných i svetských záležitostiach a pri ochrane, zachovávaní a zveľaďovaní cirkevných majetkov. Ďalšia otázka sa pýtala na kandidátovo vzdelanie – či
je také, ako sa od biskupa vyžaduje. Posledná desiata otázka žiadala, aby svedok
povedal, či je uchádzač vhodným kandidátom na biskupský stolec a či jeho dosadenie na uprázdnenú biskupskú katedru bude pre cirkev vhodné a prospešné.
Ďalší súbor 13 otázok sa zameriaval na problematiku budúceho kandidátovho
pôsobiska – diecézu, katedrálny chrám a biskupské sídlo.
Prvá otázka sa pýtala, kde sa nachádza mesto, v ktorom je sídlo biskupstva,
aké je veľké, koľko je tam domov a koľko kresťanov tam žije a komu toto mesto
patrí. Druhá otázka skúmala, či sa v meste nachádza katedrálny chrám, komu je
zasvätený, aká je to stavba a či nepotrebuje opravu. Ďalšia otázka sa zaoberala
podriadenosťou biskupa – ktorému arcibiskupovi je sufragánom. Potom sa podrobne zisťovalo, aké sú v diecéznom sídle hodnosti – kanonikáty a iné cirkevné
benefície, koľko je tu všetkých kňazov a klerikov, ktorá je po biskupskej najvyššia hodnosť, aké sú dôchodky týchto hodností, kanonikátov a iných benefícií
a či je tu teologická a penitenciárna prebenda. Piata otázka sa pýtala, či sa v katedrále pravidelne konajú bohoslužby a kto ich celebruje a či sa tu nachádza aj
krstiteľnica. Potom sa skúmalo, či je vo svätyni dostatok bohoslužobných pred24

ASV, PC, vol. 123, ff. 405a – 411a.
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metov a rúch a všetko potrebné k výkonu biskupských funkcií, či je v katedrále
chór, organ, zvonica so zvonmi a či sa pri nej nachádza cintorín. Svedok mal
ďalej uviesť, či sa v katedrále nachádzajú ostatky nejakých svätcov a ako sa
tu opatrujú. Ďalšia otázka sa pýtala na biskupské sídlo, na jeho vzdialenosť od
katedrálneho chrámu a tiež, či nepotrebuje nejaké opravy. Deviata otázka sa zaoberala príjmami biskupskej pokladnice (ročnou sumou), z čoho pochádzajú, či
nie sú zaťažené nejakými platbami a na čo sú tieto platby určené. Potom sa
zhromažďovali informácie o počte farských kostolov v diecéznom sídle a či sú
v týchto kostoloch krstiteľnice, koľko tu žije rehoľníkov, koľko je tu mužských
a ženských kláštorov, koľko náboženských bratstiev, špitálov a či sa tu nachádza
záložňa. Jedenásta otázka sa pýtala na veľkosť diecézy a na významnejšie sídla,
ktoré sa v nej nachádzajú. Predposledná otázka zisťovala existenciu seminára
v diecéze a počet jeho študentov. Napokon sa vyšetrovateľ spytoval, či, prečo
a odkedy je tunajšia katedra uprázdnená.
Dôležitou súčasťou spisu k menovaciemu procesu boli i prílohy – rôzne dokumenty so vzťahom ku kandidátovi: výpisy z matrík narodených, svedectvá
o krste, o legitímnom pôvode, o birmovaní, vysvedčenia o absolvovaní jednotlivých predmetov štúdia, o absolvovaní teologického štúdia, o dosiahnutí bakalárskej a magisterskej hodnosti, o nadobudnutí doktorátov z filozofie a teológie,
potvrdenia o nižších a vyšších sväteniach a o kňazskej vysviacke, o ustanovení
do konkrétnych cirkevných funkcií (kanonické hodnosti, titulárne prepošstvá
a opátstva), o biskupskej vysviacke a menovaní za titulárneho alebo sídelného
biskupa (ak sa menovací proces týkal preloženia kandidáta do inej diecézy alebo
ustanovenia za arcibiskupa), potom rôzne svedectvá o mravnom živote a činnosti kandidáta a niekedy aj o jeho príslušnosti k nejakej reholi. Občas sa medzi týmito dokumentmi nájde i kuriozita – napr. potvrdenie o nedostupnosti pôvodnej
matriky kvôli obsadeniu farnosti protestantmi25 alebo o jej strate26. Tieto prílohy
(originály alebo overené odpisy) boli obvykle vyhotovené v listinnej forme. Prílohy boli najčastejšie napísané v latinčine – inojazyčné (nemecké) mali pripojené aj overené latinské preklady.
Výpovede svedkov zapisoval úradník nunciatúry – notár alebo kancelár. Vyhotovil čistopis, ktorý svedkovia niekedy aj podpísali. Potom nuncius potvrdil
25

26

Keď roku 1707 prebiehal vyšetrovací proces k menovaniu vacovského biskupa Imricha Esterháziho, výpis z matriky narodených muselo nahradiť svedectvo jeho príbuznej Alžbety Festetičovej a do spisu sa dostalo aj potvrdenie, že matrika je kvôli obsadeniu beckovskej fary
protestantmi nedostupná. Nevedelo sa teda, kedy sa kandidát narodil – či roku 1665 alebo 1667.
ASV, PC, vol. 100, ff. 466a – 478b.
V procese rožňavského biskupa Antona Andrášiho je namiesto výpisu z matriky, ktorá sa stratila, len náhradné matričné svedectvo a niekoľko ďalších dokumentov, ktoré túto stratu potvrdzujú a dosvedčujú jeho krst. ASV, PC, vol. 180, PC, ff. 139a – 158b.
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svojím podpisom správnosť celého vyšetrovacieho konania, vyslovil presvedčenie o vhodnosti kandidáta na biskupské miesto a pripojil k tomuto záznamu svoj
podpis a pečať.
Hoci vyšetrovacie konanie vzbudzuje predstavu o skutočnom investigatívnom procese, ktorý mal zistiť objektívne informácie o kandidátovi a o jeho pôsobisku, v skutočnosti (najneskôr od 17. storočia) to bol čoraz viac formálny
počin: ani jeden z vypočutých svedkov nevypovedal o kandidátovi negatívne,
ale zvyčajne vyzdvihoval jeho pozitívne vlastnosti a osobu uchádzača priam idealizoval. Realitu, ktorá sa niekedy podstatne líšila od predstáv a požiadaviek na
biskupa, svedok neraz prikrášľoval a svoju odpoveď formuloval tak, aby vyznela
v prospech kandidáta.27 Ak sa však nedalo na položenú otázku odpovedať ani
takýmto spôsobom, svedok zvyčajne uviedol, že o tom nič nevie.28 O budúcom
pôsobisku a sídle biskupa svedkovia vypovedali zvyčajne objektívnejšie.
V prospech kandidáta sa na záver vyšetrovacieho procesu vyslovil aj nuncius,
ktorý odporúčal potvrdenie kandidáta na biskupskom stolci (alebo v biskupskej
hodnosti). Konzistoriálna kongregácia napokon vždy odporúčala pápežovi navrhovaného kandidáta potvrdiť (svoje rozhodnutie niekoľkí kardináli takisto podpísali) a ten tak aj urobil. K ojedinelým korekciám dochádzalo len pri vymenúvaní
pomocných biskupov, keď pápež navrhnutú titulárnu hodnosť neakceptoval (navrhovateľ totiž nemusel mať prehľad o uvoľnených titulárnych biskupských hodnostiach) a rozhodol sa pre inú (zrejme vtedy momentálne uvoľnenú) titulatúru.
Napriek uvedeným skutočnostiam možno v spise k menovaciemu procesu
a to najmä vo vyšetrovacom spise nájsť veľa dôležitých a cenných historických
informácií.
I keď výpovede svedkov týkajúce sa vymenovaného kandidáta na biskupský
stolec podstatne poznamenala autocenzúra, aj tu sa objavuje viacero zaujímavých faktov. V 17. a 18. storočí viaceré odpovede výrazne poznačila prebiehajúca rekatolizácia – vo výpovediach sa spomínajú uchádzačove verejné dišputy

27

28

Svedok Primus Jegsche vo vyšetrovacom procese k menovaniu nitrianskeho biskupa Leopolda
Koloniča síce pravdivo informoval, že kandidát nemá náležité vzdelanie, ale hneď dodal, že sa
vzdelával súkromne. ASV, PC, vol. 67, 428a – 438a.
Vo vyšetrovacom procese k menovaniu nitrianskeho biskupa Ladislava Maťašovského roku
1696v svedok barón Juraj Giláni vypovedal, že o Maťašovského matke nič nevie. Giláni pritom
poznal Maťašovského z Liptovskej stolice, kde mali Gilániovci svoje majetky. Ďalší svedok,
barón Pavol Medňanský, ale uviedol, že Maťašovský pochádzal z nelegitímneho manželského
zväzku. ASV, PC, vol. 90, ff. 365a – 381a.
Maťašovský mal zemiansky pôvod. Jeho rodičia boli pôvodne protestanti a konvertovali až po
jeho narodení.
PAŠTEKA, Július a kol. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ
2000, s. 902 – 903.
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a kázne proti heretikom, publikované práce tohto zamerania i príklady konverzie. Svedkovia vo vyšetrovacom procese k menovaniu nitrianskeho biskupa Tomáša Pálfiho upozorňovali na jeho zápas s heretikmi (protestantmi)29, protireformačné aktivity Imricha Esterháziho pripomenul v procese k jeho menovaniu
nitrianskym biskupom čanádsky kanonik Karol Keve.30 Pri vypočúvaní svedkov
v menovacom procese nitrianskeho biskupa Ladislava Adama Erdödyho sa spomenul aj jeho predchodca Maťašovský, ktorý vraj zanechal veľkú sumu (25 000
zlatých) na zriadenie školy (pod vedením piaristov) pre konvertitov.31 V spise
k menovaciemu procesu sa zdôrazňovala potreba potvrdiť Erdödyho na nitrianskom stolci aj kvôli konvertovaniu heretikov.
V spisoch možno nájsť aj iné zaujímavé informácie o kandidátoch na biskupskú katedru – napr. ďalší svedok v spomínanom procese k menovaniu biskupa
Erdödyho – Gabriel Heveneši – hovoril o požiadavke dišpenzovať kandidáta
kvôli nízkemu veku (nemal ani 30 rokov). Spomenul aj jeho vynikajúce jazykové znalosti a zdôraznil najmä znalosť slovenčiny, ktorá mu v Nitre bude veľmi
užitočná.
Vo vyšetrovacích procesoch svedkovia obyčajne spomínali zbožnosť a mravnú bezúhonnosť navrhovaného uchádzača, jeho štedrosť, šľachetnosť a riadne
a horlivé plnenie si povinností v predchádzajúcich cirkevných funkciách. Zmieňovali sa takisto o jeho učenosti, prirodzenej múdrosti a skúsenosti (najmä vtedy,
ak nemal kandidát požadované vzdelanie – univerzitné štúdium teológie). Keď sa
roku 1666 konalo vypočúvanie svedkov v procese nitrianskeho biskupa Leopolda Koloniča, nuncius Giulio Spinola sa síce priamo pýtal svedkov aj na nejaké
pohoršujúce veci (scandales) v jeho živote, ale napriek tomu, že kandidát mal
vtedy za sebou mimoriadne búrlivý život vojaka a dvorana, nič znepokojujúce
sa nedozvedel – svedkovia zdôrazňovali Koloničove organizačné a správcovské
skúsenosti a úspechy pri obracaní heretikov (protestantov) na katolícku vieru.32
Objektívnejšie vyznievajú odpovede svedkov poskytujúcich informácie o budúcom pôsobisku sídelného biskupa – o diecéze, jej centre, katedrálnom chráme
a o biskupskej rezidencii. Svedkovia vo vyšetrovacích procesoch k menovaniam
viacerých nitrianskych biskupov vypovedali napr. aj o zničení mesta a katedrály
tureckými vojskami – vypočúvaní v spomínanom vyšetrovacom procese biskupa
Leopolda Koloniča hovorili o škodách, ktoré spôsobili Turci v nitrianskej katedrále: pobrali organové píšťaly, zničili a poškodili dlažbu, okná i oltár.33 O zničení

29
30
31
32
33

ASV, PC, vol. 70, ff. 806a – 815b.
ASV, PC, vol. 128, ff. 178a – 190a.
ASV, PC, vol. 100, ff. 317a – 334b.
ASV, PC, vol. 67, ff. 428a – 438a.
Tamtiež
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Nitry a katedrály (ktorá sa v tom čase už začala opravovať) referoval aj svedok
v procese Tomáša Pálfiho.34 Ďalšie veľké škody (okrem iného aj zničenie oltára) napáchali neskôr aj tököliovskí vojaci35 a potom aj rákociovské vojská.36
Vypočúvaní svedkovia v procese biskupa Imricha Esterháziho spomenuli rekonštrukciu nitrianskej katedrály za jeho predchodcu Erdödyho – chrám podľa nich
teraz nemal teraz páru v Uhorsku (in Hungaria non est ecclesia pulchrior ista),
vychvaľovali tunajšie biskupské sídlo (magnifica residentia), no zároveň konštatovali aj dôsledky vyčíňania zhubného moru v meste, ktorý značne preriedil
nitrianske obyvateľstvo.37 Rezidenciu spišských biskupov vynovenú predchádzajúcim biskupom (ad elegantem formam reducta) chválil zas svedok vo vyšetrovacom procese Jána Antona Révaia.38 Svedok v procese rožňavského biskupa
Andrášiho označil biskupskú rezidenciu (prestavaný bývalý jezuitský kláštor) za
jednu z najkrajších budov v meste.39
Cenné informácie poskytujú materiály z menovacieho procesu o vybavení
katedrálneho chrámu bohoslužobnými predmetmi a rúchami – najviac takýchto
správ sa objavuje vo výpovediach svedkov z procesov nitrianskych biskupov.
Pozoruhodné sú zmienky o relikviách (ale aj o relikviároch, v ktorých sú
uložené a o ich uctievaní) – napr. nitrianska katedrála uchovávala relikvie sv.
Ondreja, sv. Svorada a sv. Benedikta40 a aj relikvie sv. Bonifáca41, katedrála
v Spišskej Kapitule ochraňovala tŕň z Kristovej tŕňovej koruny42, ostatky sv. Jána
Nepomuckého a sv. Eustacha43, sv. Juraja a sv. Margity44, rožňavský chrám opatroval relikvie sv. Vavrinca a sv. Jána Nepomuckého45 a roku 1736 dokonca získal
telo mučeníka sv. Neita.46
K dôležitým informáciám patria aj údaje o existencii krstiteľníc (o krstiteľnici v nitrianskej katedrále svedkovia dokonca uviedli, že je určená na krst Židov
a ďalších konvertitov47). Viacerí svedkovia hovorili aj o organoch, zvonoch,
zmienili sa o cintoríne a o existencii krypty v katedrále.
34
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ASV, PC, vol. 70, ff. 806a - 815b.
ASV, PC, vol. 85, 739a – 747b.
ASV, PC, vol. 100, ff. 317a – 334b.
ASV, PC, vol. 178a – 190a.
ASV, PC, vol. 1980, ff. 91a – 112a.
ASV, PC, vol. 204, ff. 318a – 355b.
ASV, PC, vol. 70, ff. 806a – 815b.
ASV, PC, vol. 190, ff. 10a – 37a.
ASV, PC, vol. 172, ff.63a – 75a.
ASV, PC, vol.189, ff. 342a – 358b.
ASV, PC, vol. 215, ff. 298a – 348a.
ASV, PC, vol.223, ff. 331a – 360b.
ASV, PC, vol. 242, ff. 557a – 577b.
ASV, PC, vol. 190, ff. 10a – 37a.
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Podrobne rozoberali príjmy biskupstva, najmä ich zdroje – desiatky, poddanské dávky, poplatky z krčiem, tržby za predaj vína a obilia. Uvádzali aj povinné
výdavky biskupov – v 17. storočí najmä na výstavbu a udržiavanie protitureckých pevností.
Vo výpovediach sa uvádzala aj existencia ďalších kostolov v diecéznom sídle
(najmä to, či sú v nich krstiteľnice).
Prekvapivo sa nuncius neustále vypytoval na prítomnosť záložní – tzv. Mons
pietatis – hoci táto na Západe známa inštitúcia sa tu ani raz nevyskytla.
Zaujímavé odpovede poskytli svedkovia na otázku o existencii kňazského
seminára – uvádzali počty jeho študentov a ak nemala diecéza svoj vlastný seminár, informovali, kde sa nachádza seminár, do ktorého chodia klerici z tejto
diecézy študovať (niekedy tu dokonca mali vyhradený konkrétny počet študijných miest, ktoré financoval biskup, alebo boli zabezpečené testamentárnymi
odkazmi).
V archívnom súbore Processus consistoriales pútajú pozornosť slovenského
bádateľa celkom prirodzene menovacie procesy pri obsadzovaní biskupských
stolcov v diecézach na území Slovenska (Nitra, Banská Bystrica, Spiš, Rožňava, Košice a Prešov). Veľa informácií slovacikálneho charakteru však obsahujú
i spisy k procesom biskupov diecéz, ktoré sa nachádzajú na území dnešného
Maďarska, Rumunska a Chorvátska – biskupmi týchto diecéz sa často stávali
Slováci, resp. kňazi, ktorí predtým pôsobili (v rôznych cirkevných funkciách)
na území dnešného Slovenska. Osobitnú výpovednú hodnotu medzi nimi majú
najmä niektoré spisy k menovacím procesom ostrihomských arcibiskupov a pomocných biskupov zo 16. až 19. storočia – ostrihomský arcibiskup sídlil od roku
1543 až do roku 1820 v Trnave a v záznamoch svedeckých výpovedí sa preto
objavujú informácie o tomto meste – trnavské dobové reálie.
Spisy z menovacích procesov sú bezpochyby cenným historickým pramenným materiálom nielen k dejinám cirkvi a cirkevnej organizácie, ale poskytujú aj dôležité poznatky k našim národným dejinám, k dejinám umenia (najmä
k vývoju sakrálnej architektúry), školstva a kultúry, informujú o vzhľade diecéznych sídel – miest, národnostnej, sociálnej a konfesionálnej skladbe ich obyvateľstva. Okrem vlastného jadra spisu – notárskeho záznamu z vyšetrovacieho
konania – si treba pozorne všímať i početné prílohy (osobitne treba pripomenúť
svedectvá informujúce o diecéze, ktoré nunciovi posielali príslušné kapituly). Aj
v prílohách totiž možno objaviť množstvo detailných a veľakrát menej známych
či doposiaľ neznámych informácií. Tieto zaujímavé archívne pramene svojou
štruktúrou a obsahom aj nepriamo naznačujú, v čom spočíva úspešnosť každého
bádania a skúmania – v kladení dobre formulovaných otázok a v preverovaní
a dokumentovaní každého zásadného tvrdenie i skutočnosti.
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FILES TO THE APPOINTING PROCESS OF HUNGARIAN BISHOPS
AND THE INFORMATIONAL VALUE

SUMMARY
Since the Middle Ages, Hungarian kings had strived for investiture. In the 18th
century, in the spirit of enlightenment, they enforced the monarch´s right to establish
dioceses and to fill bishop´s seats. The curia refused this claim, but tactically accepted
nominations of candidates for the bishop´s seat.
In the course of filling bishop´s seats, the so-called process of appointment took place,
in which Hungarian kings asked the Pope to confirm a proposed bishop. The Holy See
approved a candidate only after his detailed investigation and evaluation. All relevant
pieces of information in the Vatican were concentrated and assessed by the Consistorial
Congragation (SacraCongregatio consistorialis). It was obtained from the written
material collected by a nuncio – a papal envoy in a monarch´s court – during a process of
inquiry. Today, the archive collection of Processus consistoriales makes part of the fund
of Fondo Consistoriale and it is kept in the Vatican Secret Archives.
The file concerning the process of appointment has three parts: the first one is
represented by documents dealing with the very process of appointment; a record of
the inquiry constitutes the second one, and the third part is made up of numerous file
supplements. The core of the file comprises records of testimonies of credible witnesses
about the life and eligibility of a candidate (10 questions) and his place of work
(13 questions). The originally investigative inquiry was gradually more and more
formalised.
However, the Consistorial Congregation always proposed the Pope to confirm
a candidate, and he usually did so. In the archive collection of Processus consistoriales,
there are also appointment processes dealing with dioceses in the territory of Slovakia
(Nitra, Banská Bystrica, Spiš, Rožňava, Košice, and Prešov). Much information
concerning Slovakia and Slovaks can be found also in files dealing with the processes
with bishops of dioceses, which can be found in the territory of what is now Hungary,
Romania and Croatia.
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NÁPIS V HORNÝCH SEMEROVCIACH
– ALEBO AKO SA GOTICKÝ TEXT MENIL
NA HLAHOLSKÝ A NESKÔR STAROMAĎARSKÝ
Juraj Šedivý

Úvodom svojho príspevku, ktorý tvorí súčasť zborníka štúdií venovaných
jubileu profesora Leona Sokolovského, si dovolím zaspomínať na jeseň roku
1990. Sedel som vtedy v povestnej „archivárskej miestnosti“ 427 v budove
Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí a počúval okrem
iných aj prednášku jubilanta nazvanú Paleografia, epigrafia a kodikológia. Dodnes si pamätám na tú chvíľu, keď spomenul, že paleografii ani epigrafii sa na
Slovensku nikto programovo nevenuje. Zaujalo ma to a možno podvedome som
sa potom orientoval práve na tieto dve disciplíny. Tak trochu aj vďaka tej jeho
mimovoľnej poznámke získalo Slovensko svojho zástupcu v Medzinárodnom
paleografickom výbore (CIPL) a podarilo sa naštartovať projekt celoštátneho
súpisu historických nápisov z územia nášho štátu (Corpus inscriptionum Slovaciae). Epigrafický príspevok v tomto zborníku nech je pripomenutím jednej
z disciplín, ktorú profesor Leon Sokolovský vyučoval, ale zároveň poukazuje aj
na interpretačné možnosti tejto relatívne mladej historickej disciplíny.1
1

Na možnosti epigrafie pomerne exaktne (pre)datovať nosiče epigrafických textov som viackrát
poukázal. Napr. známy nápis na nástennej maľbe korunovania Karola Róberta z Anjou v Spišskej Kapitule je v skutočnosti o niekoľko storočí mladší, než uvádza väčšina historikov umenia (ŠEDIVÝ, Juraj. K datovaniu troch sporných epigrafických prameňov. In: Studia historica
Tyrnaviensia 7, Trnava 2008, s. 53-69), alebo nápis na náhrobnej doske z Bratislavy, datovaný
bežne do 1341 je v skutočnosti o generáciu až dve starší (Tamže). Podobne fragment náhrobnej
dosky klerika z Bratislavy, ktorú kedysi datovali do 1403 a považovali za raný doklad recepcie
západnej polobrátenej skultúry, som exatne zadatoval až do roku 1474 (ŠEDIVÝ, Juraj. Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel, Bratislava 2007, s. 207-208). K predatovaniu niektorých liturgických predmetov pozri napr. ŠEDIVÝ, Juraj. Epigrafické písma
z územia Slovenska medzi neskorou gotikou a renesanciou. In: Historica 47, Bratislava 2008,

239

HLAHOLSKÝ ČI CYRILSKÝ NÁPIS V HORNOM UHORSKU?
V južnej časti niekdajšej uhorskej stolice Hont, dnes neďaleko južných hraníc
Slovenska, sa v mierne zvlnenom teréne Ipeľskej tabule nachádza dedina Horné
Semerovce s niečo vyše 600 obyvateľmi. Prvý raz sa v písomných prameňoch
objavila v listine z rokov 1268 až 1270.2 Nesporne najstaršou stavbou v obci je
miestny farský kostol s patrocíniom Všetkých svätých. Jeho jadro je gotické,
prestavané v 15. storočí aj neskôr a napokon rozširované a opravované. Umelecky najhodnotnejšou a najlepšie zachovanou časťou z celej stavby je neskorogotický portál. V jeho hornej časti sa nachádza nápis, ktorý sa stal predmetom
vedeckých štúdií ale aj laických špekulácií.
Zrejme najstarší publikovaný text, ktorý sa snažil o prečítanie a interpretáciu
nápisu na portáli, predstavuje článok miestneho farára Jánosa Fabiána publikovaný v roku 1864.3 Autor písal o rôznych aspektoch dejín dvoch blízkych farností
Vyškovce nad Ipľom a Horné Semerovce. Pri opise posledne menovanej lokality
spomenul aj nápis na portáli miestneho kostola, ktorý podľa neho datoval stavbu do roku 1485. Okrem letopočtu si so zvyškom nápisu nevedel rady. Citoval
preto zápis pátra Malachiáša Jakubcza na konci akejsi knihy, ktorý v roku 1802
čítal nápis ako 1487. Zadobubin alebo 1487. providuboban. Poznamenal ešte,
že trnavský učiteľ Ferencz Pribely rozlúštil letopočet lepšie ako 1485. Text za
letopočtom mal podľa neho znamenať v neznámom jazyku „bol vybudovaný“.
Vraj podľa historika Istvána Katonu (1732-1811, ktorému Jakubecz poslal text
na expertízu?) nejde o gotické písmo ale o hlaholské (či cyrilské).4
Ten istý autor v nasledujúcom ročníku Magyar Sion uverejnil ďalší článok,
v ktorom sa venoval už len samotnému nápisu. 5 In extenso uverejnil list Andrása Balogha, niekdajšieho farára v Hontianskych Trsťanoch (obec neďaleko
Horných Semeroviec) adresovaný Sebestyénovi Somogyimu, farárovi vo Vyškovciach nad Ipľom. List z 8. júna 1800 uvádza (na rozdiel od krátkej poznámky v predošlom článku) celú pasáž o názore Istvána Katonu v kontexte. Myšlienky tohto historika sú však premiešané s názormi pisateľa listu. Hypotéza

2
3

4

5

s. 7-26. K novým možnostiam datovania pečatí na základe ich nápisov pozri napr. ŠEDIVÝ,
Juraj. Stredoveké uhorské pečate a ich písmo. In: Pečate a ich používatelia, zost. Júlia Ragačová, Bratislava 2007, s. 129-145.
Súpis pamiatok Slovenska I. A-J, zost. Alžbeta GÜNTHEROVÁ, Bratislava 1967, s. 432.
FABIÁN, János. Visk és Alsó-Szemeréd. In: Magyar Sion 2, 1864, s. 510-521 (konkrétne ku
nápisu len na s. 511).
Tamtiež: „Hae litterae in comitatu Nagy-Hontensi in templo Felső-Szemerédiensi visuntur, non
Gothicae, verum Glagoliticae esse videntur opinione reverendissimi domini Stephani Katona ...
hinc et character Cyrillicus dicitur.“
FABIÁN, János. A f. szemerédi templom feliratát. In: Magyar Sion 2, Esztergom 1864, s. 511.
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o hlaholskom či cyrilskom pôvode nápisu priviedla Balogha (či snáď samotného
Katonu?) na myšlienku, že veriaci v obci, ktorí stavali kostol, boli ešte byzantského obradu a hovorili slovanským jazykom.6 Preto aj slovo nasledujúce za letopočtom 1487. Zadobubin alebo 1487. providuboban, ktoré by malo znamenať
(V roku) 1487 bol postavený (kostol), odvodzoval od slovanského slova budovať.7
Z územia Slovenska nemáme dodnes žiaden jednoznačne hlaholský ani cyrilský dobový text (t. j. taký, ktorý by tu vznikol v čase fungovania byzantskej
misie Konštatína a Metoda alebo v dobe recepcie slovanskej liturgie v ranostredovekom Uhorsku). Táto situácia je nielen odrazom nízkej literality vtedajších
spoločností a vysokej šance, že by takáto pamiatka bola stáročiami zničená, ale
táto absencia korešponduje aj s faktom, že Nitriansko (a teda aj územie Hontu) spravoval počas pôsobenia arcibiskupa Metoda na Veľkej Morave biskup
Wiching, známy nepriateľským postojom ku slovanskej liturgii a hlaholskému
písmu. Hlaholské či cyrilské nápisy sa preto zrejme uplatnili skôr v moravskej
než nitrianskej časti ríše. Napriek tomu, že tak za Veľkej Moravy ako aj v ranouhorskom štáte sa na juhozápadnom Slovensku zrejme písalo len(?) latinkou,
existujú snahy o interpretáciu textu na jednej z platničiek nájdených v Bojnej ako
hlaholského8 alebo nápisu z rotundy v Michalovciach ako cyrilského9.
Na pokus južnohontských farárov (s pomocou historika Istvána Katonu?)
o výklad hornosemerovského nápisu prostredníctvom hlaholiky či cyriliky sa
ozval ešte v tom istom ročníku Magyar Sion jeden zo zakladateľov uhorskej
archeológie a ochrany pamiatok Flóris Rómer (1815-1889). Ako sa na správneho suchopárneho vedca patrí, pokazil „objaviteľom“ ich radosť a nápis prečítal
ako 1485. IACO(BP)LEBANVS.10 Nápis interpretoval ako latinský a preložil ako
1485. Jakub farár. Uviedol tiež príklady iných nápisov na uhorských kostoloch,
ktorými sa podobne ako v Horných Semerovciach chceli sprítomniť miestni farári.
Rómerova kritika bola oprávnená a čítanie oveľa lepšie. No ani jeho prepis
nebol presný. Okrúhle –s na konci mena iacobus totiž interpretoval ako PL (uva-

6

7

8

9
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Tamtiež: „Secundum hanc opinione inscriptio ... Slavicum idioma et quidem Graeci ritus redolet, seu populus tunc temporis, dum ecclesia aedificaretur, hanc ritum secutus fuerit.“
Tamtiež: Illud Zadobubin seu Providuboban, quod aedificationem innuat, inde erui potest, quod
et hodie apud multos lingvam slavicam callentes budovat aedificare significet.“
ŽIGO, Pavol. Neznámy text na plakete z Bojnej. In: Historický časopis 62, 2014, č. 1, s. 3-18.
Prikláňam sa k hypotéze, že ide o bežné latinské písmo neznámeho obsahu.
Napr. TKADLČÍK, Vojtech. Cyrilský nápis v Michalovcích. In: Slavia 53, Praha 1983, č. 2,
s. 113-123. Prikláňam sa k hypotéze, že ide o bežné latinské písmo s oveľa mladším datovaním,
než sa uvažuje.
RÓMER, Flóris. Tót-e a f. szemerédi templom eme felirata. In: Magyar Sion 3, 1865, s. 302305.
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žoval ešte o spojení s písmenom E a roztiahnutý znak na konci nápisu – v skutočnosti kamenársku značku – interpretoval ako skratku či ligatúru dopĺňajúcu
slovo plebanus teda farár).
STAROMAĎARSKÝ RUNOVÝ NÁPIS NA JUŽNOM SLOVENSKU?
Napriek tomu, že Rómerova interpretácia nebola úplne správna, nikto ju nespochybnil. Až v roku 1968 ponúkol novú interpretáciu Péter Püspöki Nagy,
ktorý text označil za runové staromaďarské písmo.11 Názor bol ďalšími maďarskými autormi veľmi skoro recipovaný (ešte v tom istom roku zaradil pertraktovaný nápis medzi staromaďarské aj Dezső Csallány).12 Dodnes sa táto informácia traduje na rôznych internetových stránkach ale aj v časti slovenskej či
maďarskej odbornej literatúry.13
V stredoveku a ranom novoveku sa naozaj v Uhorsku používalo okrem jednoznačne dominantného latinského písma v zriedkavých prípadoch aj tzv. staromaďarské (runové) písmo (maď. rovásírás). Nápisy týmto písmom sú in situ
doložené len v oblasti niekdajšieho Sedmohradska, navyše ho už prví zberatelia
označovali ako „sikulské“, preto sa písmo objavuje aj pod názvom maďarskosikulské. Veľmi sporné je datovanie nápisov zachovaných v teréne ako aj na
prepísaných písomnostiach (napr. abeceda z Mikulova alebo Marsigliho kalendár). Odborníci predpokladali, že písmo užívali najmä Sikuli, ktorí ho vraj mohli
priniesť ešte z Ázie a používalo sa vraj od 9., podľa iných od 12. storočia.14 Je
však rovnako možné, že ide až o produkt neskorostredovekej kultúry (15. stor.).
Péter Püspöki Nagy sa domnieval, že aj v prípade nápisu na portáli v Horných Semerovciach použil staviteľ znaky staromaďarského písma. Porovnávaním litier na portáli so znakmi Mikulovskej abecedy, Marsigliho kalendára a niektorých staromaďarských nápisov z kostolov v Sedmohradsku na prvý pohľad
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PÜSPÖKI NAGY Péter. A Felső-szemerédi rovásemlék. In: Irodalmi Szemle, Bratislava 1968,
s. 731-741.
CSALLÁNY, Dezső. A magyar és az avar rovásírás. In: A Nyiregyházi Jósa András Múzeum
Évkönyv 11, 1968, s. 281-304 (konkrétne ku Horným Semerovciam na s. 290-291).
Popri Rómerovom prepise (nesprávne uvádzajúc, že Rómer tvrdil o nápise, že je maďarský)
ponúka prepis a preklad Püspöki Nagya na svojej oficiálnej stránke aj obec Horné Semerovce
(http://www.hornesemerovce.sk/hlavna_stranka.htm v časti História - náhľad 24. 10. 2014).
Zmienku o „vzácnom nápise s runovým písmom“ nad južným portálom kostola spomenula na
margu svojej štúdie zaoberajúcej sa inou problematikou napr. SAKTOROVÁ, Helena. Príspevok k pozaniu knižnice aristokratickej rodiny Stainlein-Saalenstein v Horných Semerovciach.
In: Forum historiae 2008, č. 2, s. 1-7 (k nápisu s. 2).
KRUPA, Viktor – GENZOR, Jozef. Písma sveta, Bratislava 1989, s. 173-175.
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pomerne presvedčivo vyargumentoval, že text má znieť KŰR(a)K(ó) JAN(o)S
M(e)ST(e)R. Text bol teda podľa neho nápisom zvečňujúcim meno hlavného stavebného majstra, ktorý sa volal majster János Kűrakó.15
Hypotéza Püspöki Nagya bola natoľko presvedčivá, že bola prijatá aj slovenskou odbornou spisbou. Aj v prvej (a zatiaľ zároveň poslednej) komplexnej
príručke všeobecnej paleografie z pera slovenských autorov sa konštatuje, že
„nedávno sa našiel runový nápis aj v Horných Semerovciach neďaleko Levíc“.16
Nález mal dokonca ohlas aj v masmédiách. Redaktor(i) dobovej Pravdy zrejme
zmiešali niekoľko udalostí a údajov, takže vznikol už úplný „informačný galimatiáš“. Pre dokreslenie miery dezinterpretácií citujem celú noticku, ktorá vyšla pod nadpisom „Záhadný nápis na kríži“. „Strecha rímskokatolíckeho kostola
v Horných Semerovciach – obec v južnej časti levického okresu – potrebovala
rýchlu opravu. Pri nej museli sňať aj meter vysoký železný kríž, vypínajúci sa na
zadnom výčnelku stavby. Robotníci objavili na kríži akési hieroglyfy, ktoré sa
ponášali na ornamenty, ale aj na písmená. A pretože ich zvedavosť bola veľká,
zavolali si na pomoc dôchodcu Ladislava Tiparyho z Tupej, o ktorom na okolí
vedia, že sa zaoberá zbieraním starožitností. Zistil, že ide o tajné písmo, v ktorom sú niektoré spoluhlásky pospájané a samohlásky celkom vynechané. Po
sizyfovskom trápení sa mu však maďarský text smerujúci sprava doľava podarilo vylúštiť. Na kríži stálo, že „tento nápis skromne chváli toto posvätné miesto“. Sedem centimetrov vysoké písmená do horúceho kovu vyryl majster János
Kürakó roku 1482.“
Staromaďarský nápis objavený na našom území by bolo niečo nevídané,
ale objaviť hneď dva (okrem portálu aj na kríži) by bola naozaj senzácia. Žiaľ,
v mediálnej správe autor(i) evidentne spojil(i) čítanie nápisu nad portálom podľa Pétera Püspöki Nagya s nejakou zrejme reálnou opravou kostola. Na mieste
však iste neboli, inak by si mohli preveriť, že kríž, ktorý sa podľa nich nachádza
na „zadnom výčnelku“ strechy, nenesie žiadne stopy po nápise, dokonca ani po
nejakých gravírovaných či inak zhotovených ornamentoch.
PRAVDA BÝVA PROSTÁ
V skutočnosti sa v hornosemerovskom kostole nachádza iba jeden stredoveký
nápis lokalizovaný na preklade nad neskorogotickým portálom. Tvorí ho text zakončený (kamenárskou) značkou. Technika zhotovenia ani druh použitého pís15

16

Pozri napr. PÜSPÖKI NAGY Péter. A Felső-szemerédi rovásemlék. In: A Magyar nyelvtudományi társaság 126, Budapest 1971, s. 1-22 (konkrétne preklad a prepis na s. 18).
KRUPA, Viktor – GENZOR, Jozef. Písma sveta, Bratislava 1989, s. 173.
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ma nie je úplne konzistentný, čo mohlo bádateľov na prvý pohľad pomýliť. Prvá
číslica letopočtu je jasne zhotovená technikou tesania, no pri ďalších čísliciach
a pri texte sa zdá, ako by zhotoviteľ použil techniku vyškrabávania. Ani číslice
ani písmená textu nie sú rovnako vzdialené alebo rovnako vysoké (variujú od
cca. 5,5 do cca. 7,5 cm), čo tiež sťažuje čítanie. Najväčšou prekážkou pri analýze
bola zrejme infiltrácia dvoch písmen z iného druhu písma, než je hlavný text.
Gros textu je totiž napísané zjednodušenou („rustikalizovanou“) formou gotickej minuskuly. Dve písmená (b a koncové s) majú však tvar prevzatý z gotickej
bastardy. Nápis zrejme zhotovil kamenár, ktorý nemal skúsenosti s tesaním nápisových textov. Azda miestny farár (v každom prípade človek, ktorý používal
bastardu) mu zhotovil predlohu, ktorú sa kamenár snažil okopírovať na portáli.
Letopočet arabskými číslicami je 1485. Je vylúčené, aby to bolo 1482, ako sa
domnieval P. Püspöki Nagy (arabská číslica 2 má v neskorej gotike tvar podobný
verzálke Z). Rovnako nemôže byť posledná číslica ani sedmičkou, keďže tá má
v tomto období ešte tvar „striešky“ /\. Text za ňou je osobným menom iacobus.
Zhotoviteľ nedokázal správne vytvoriť gotické lámanie v hornej a dolnej časti
drieku, no snažil sa oň aspoň pri písmene i. Miesto lomenia však vytvoril len
niečo ako náprah zľava v hornej časti drieku a odsadenie doľava v spodnej časti.
Takýto náznak gotického lámania je prítomný aj pri dolnom oblúčiku litery a.
Horný oblúčik tohto písmena vybieha akoby mierne dopredu (chyba zhotoviteľa). Písmeno b je prevzaté z bastardy, má preto miesto tupého zakončenia drieku
nasadený oblúčik. Podobne aj okrúhle koncové –s je prevzaté z bastardy a je
v tzv. chrbtovom tvare (malo byť použité tzv. praclíkové koncové –s).
Znak nasledujúci za gotickým textom 1487. iacobus nepredstavuje ligatúru,
ako sa domnieval P. Püspöki Nagy, ale je zrejme kamenárskou značkou (značka
typická len pre konkrétneho kamenára). Z kontextu nápisu je preto pravdepodobné, že na portáli sa zvečnili dvaja hlavní aktéri stavby či prestavby miestneho
kostola – akýsi Jakub (zrejme miestny farár alebo iný objednávateľ) a kamenársky majster neznámeho mena. Nevolal sa János Kűrakó, mohol sa volať akokoľvek. Vzhľadom na to, že jeho značka sa výrazne podobá na kapitálne N (to už
koncom 15. storočia mohol poznať aj kamenár zo stredného Podunajska), je skôr
možné, že bolo v jeho mene práve toto písmeno (ako skratka napr. z Nicolaus).
Rozlúštenie „záhady“ historického nápisu z Horných Semeroviec je teda jednoduché a neromantické. Nápis je realizovaný obyčajnou gotickou minuskulou
z konca 15. storočia. Datovaný je do roku 1485. Nemá nič spoločné s hlaholikou
ani cyrilikou, ako sa domnievali miestni farári v 19. storočí (a možno naozaj
aj István Katona). Nenachádza sa na ňom ani jedna staromaďarská runa, ako
si zase myslel Péter Püspöki Nagy. Je napísaný latinkou po latinsky – teda nie
staroslov(i)ensky ani maďarsky. Mýlil sa však aj F. Rómer, ktorý bol najbližšie k pravde, keď odmietol hlaholský či cyrilský pôvod. Meno rozlúštil takmer
244

správne, no funkcia Jakuba – plebanus – sa nikde na nápise nevyskytuje. Teda
onen bližšie neznámy Jakub mohol byť napríklad aj šľachtickým objednávateľom (laickým donorom) stavby. Nositeľa mena možno dokáže naznačiť neskorší archívny výskum. Záverom si dovoľujem opäť podčiarknuť, že veda je síce
niekedy suchopárna, no je pravdivá. Barokový názov príspevku však zároveň
tak trochu ironicky spochybňuje reálny dopad nás, odborníkov, ktorí síce v odborných textoch píšeme „ako to naozaj bolo“, no mýty medzi polo-odborníkmi
a laikmi sa recipujú ľahšie a pretrvávajú dlhšie než suché vedecké pravdy.17
						
INSCHRIFT IN HORNÉ SEMEROVCE ODER WIE EIN GOTISCHER TEXT
IN EINEN GLAGOLISCHEN UND SPÄTER ALTUNGARISCHEN
VERWANDELT WURDE

ZUSAMMENFASSUNG
In einem südslowakischen Ort Horné Semerovce ist die dortige Kirche das älteste Gebäude im Dorf. Auf dem Kirchenportal ist bis heute eine in den Stein gehauene Inschrift zu sehen. Wahrscheinlich erste Publikation darüber stammt aus
dem Jahr 1864, als der Pfarrer des Ortes János Fabián auf den Seiten der wissenschaftlichen Zeitschrift Magyar Sion darüber geschrieben hat. Er hat angeführt,
dass bereits im Jahr 1802 der örtliche Pfarrer Malachias Jakubecz die Inschrift
als 1487. Zadobubin oder 1487. providuboban gelesen hätte. Nach ihm sollte ein
Tyrnauer Lehrer Ferencz Pribely die Jahreszahl als 1485 entziffern. Angeblich
wurde die Abbildung an István Katona (1732-1811) geschickt, der meinen sollte,
dass es sich um glagolische (oder kyrillische) Schrift handle. Nach der Meinung
János Fabiáns könnte der rätselhafte Text mit dem slawischen (slowakischen)
Wort budovať (d. h. bauen) zusammenhängen. Bereits in der nächsten Nummer
von Magyar Sion hat der Nestor der ungarländischen Archäologie Flóris Romer
die kirchenslawische Hypothese über glagolische Schrift widerlegt und hat den
Text als 1485. IACO(BP)LEBANVS gelesen. Nach fast einem Jahrhundert kam
Péter Püspöki Nagy mit einer neuen Interpretation. Laut ihm handelte es sich
um eine altungarische Runeninschrift und sollte in magyarischer Sprache sein:
KŰR(a)K(ó) JAN(o)S M(e)ST(e)R.

17

Štúdia je jedným z výsledkov systematického celoplošného epigrafického výskumu územia
Slovenska, ktorý vykonáva odborný tím pod vedením autora tejto štúdie, pričom výskum bol
možný vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV0237-11.

245

Alle Autoren irrten sich, obwohl F. Rómer doch der Wahrheit am nächsten
gewesen ist. In Wirklichkeit ist der Text mit lateinischer (also weder glagolischen noch mit altungarischen Runen-) Schrift und in lateinischer (also nicht
in kirchenslawischer oder magyarischer) Sprache geschrieben. Man kann bis
heute auf dem Portal 1487. iacobus mit einem anschließenden Bauzeichen lesen. Ein nicht besonders geschickter Steinmetz, der vielleicht überhaupt nicht
schreiben konnte, hat die Buchstaben in ungelenker gotischer Minuskel auf das
Portal eingemeißelt. Der verewigte Jakob könnte wahrscheinlich der Auftraggeber des Baus (oder Umbaus) im Jahr 1485 sein. Er musste nicht ein Pfarrer sein,
wie Rómer falsch gelesen hatte, sondern konnte ruhig auch zu adeligen Patronen aus dem Ort oder der nahen Umgebung gehören. Mehr zu der Identifikation
der Person könnte vielleicht die Archivforschung beitragen. Immerhin zeigt die
Analyse, dass trotzdem, dass F. Rómer fast alle Mythen bereits 1864 widerlegt
hat, überleben die Fabeln über altungarische Runenschrift nicht nur bei seriösen
slowakischen Autoren (z. B. das Handbuch Schriften der Welt) sondern auch im
Internet (die Homepage des Dorfes) bis heute.

OBRAZOVÁ PRÍLOHA18

Obr. 01: Celková situácia a portál s nápisom

18

Obr. 02: Celková situácia a portál
s nápisom

Všetky fotografie v obrazovej prílohe vyhotovil autor štúdie Juraj Šedivý.
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Obr. 03: Vizualizácia nápisu podľa Jánosa Fabiána

Obr. 04: Dva príklad ilustrujúce, ako Püspöki Nagy porovnával písmená hornosemerovského nápisu so staromaďarskými
znakmi

Obr. 07: Predná a zadná strana
kríža umiestneného na streche
kostola sú bez nápisov

Obr. 05: Dva príklad ilustrujúce, ako Püspöki Nagy porovnával písmená hornosemerovského nápisu so staromaďarskými
znakmi

Obr. 06: Celková rekonštrukcia nápisu podľa Püspöki Nagya

Obr. 08: Predná a zadná strana
kríža umiestneného na streche
kostola sú bez nápisov

Obr. 09: Detail portálu kostola
v Horných Semerovciach s nápisom v gotickej minuskule
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SLOVENSKO-MAĎARSKÁ ŠTÁTNA HRANICA
V ROKOCH 1938 - 1945
Ján Valo

V roku 1938 nastali v tesnej súvislosti s Viedenskou arbitrážou obrovské
zmeny v štátnej hranici v Maďarskom. Ich podkladom boli revizionistické snahy
Maďarska na zmenu štátnych hraníc s ich susedmi - najmä však s Československom. Po tom, ako Maďarské kráľovstvo neuspelo s požiadavkami na korektúry
hraníc priamo v Mníchovskej dohode, využilo jedno jej ustanovenie, na základe
ktorého sa mali uskutočniť dvojstranné rokovania s Československom.
Na týchto rokovaniach maďarská strana predložila rozsiahle požiadavky na
územie južného Slovenska. Tieto požiadavky boli predložené 9. októbra 1938
a spočívali v území ohraničenom touto líniou miest a obcí: Devín – Bratislava
– Račistorf (dnes Rača) – Horvátsky Grób (dnes Chorvátsky Grob) – Pustý Fedyméš (dnes Pusté Úľany) – Močenok – Cabaj Čápor – Nitra – Zbehy – Gýmeš
(dnes Jelenec) – Nová Ves nad Žitavou – Kozmalovce (dnes Malé a Veľké Kozmálovce) – Tlmače – Nový Tekov – Kalnica – Levice – Veľké Krškany (dnes
Krškany) – Horné Brhlovce - Hokovce – Čelovce – Sklabiná – Veľké Zlievce
– Halič – Lučenec – Rimavská Sobota – Jelšava – Rožnava – Smolnícka Huta
– Košice – Svinica – Kalša – Uhorský Zipov (dnes Nižný Žipov) – Trebišov
nádražie – Garan (dnes Hraň) – Kopčany (dnes Zemplínske Kopčany) – Tegena
(dnes Pavlovce nad Uhom) – Užhorod.1 Tento pôvodný maximálny návrh zahŕňal územie Slovenska obsahujúce dovedna 13 celých okresov2 a ďalších 369
1

2

Maďarský návrh pokračoval ešte ďalej na území Podkarpatskej Rusi a to od mesta Užhorod cez
Mukačevo, Sevluš až ku Královu. Diplomatický archív Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len DAMZV), f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa
č. 4, sign. Právna sekcia VI., karton č. 65, fascikel 4, číslo spisu: 142579/VI-4/1938.
Išlo o tieto okresy: Stará Ďala (dnes Hurbanovo), Feledince (dnes Jesenské), Kráľovský Chlumec (dnes Kráľovský Chlmec), Komárno, Moldava (dnes Moldava nad Bodvou), Parkan (dnes
Štúrovo), Dunajská Streda, Šahy – expozitúra, Šamorín, Tornaľa, Nové Zámky, Želiezovce,
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obcí3. Tento prvý návrh maďarskej strany sa opieral výlučne o údaje z uhorských
štatistík zo sčítania ľudu z roku 1910, ktoré ale boli, najmä v oblasti ukazovateľov národností, značne skreslené.
Už v tomto období, keď sa o vyriešení otázky vzájomných hraníc iba dvojstranne rokovalo v Komárne, dostávala ústredná vláda v Prahe, ako aj Ministerstvo zahraničných vecí4 či slovenská vláda viaceré žiadosti o záchranu celistvosti
územia Slovenska, prípadne na korekciu5 novej hranice, ktorú žiadala maďarská
strana.6

3

4

5

6

Vráble. Ich celková územná rozloha bola 729441 ha. a počet obyvateľov podľa sčítania obyvateľov z roku 1930 bol 530652 obyvateľov. Z tohto počtu malo až 131130 česko-slovenskú
národnosť. MV SR - Slovenský národný archív (ďalej len SNA), f. Ministerstvo zahraničných
vecí SR (1939 – 1945), škatuľa č. 121, bez sign., Maďarský návrh z 9.X.1938. Údaje sme
konfrontovali s informáciami z: Štatistický lexikón obcí v republike Československej – úradný
soznam miest podľa zákona zo 14. apríla 1920, čís. 266 Sb. Zák. a nar., zv. III – Krajina Slovenská. Praha : Orbis, 1936.
Boli to obce z politických okresov Krupina, Bratislava – vonkov, Bratislava – mesto, Galanta,
Gelnica, Modrý Kameň, Veľké Kapušany, Košice – mesto, Košice – vonkov, Levice, Lučenec,
Michalovce, Zlaté Moravce, Nitra, Revúca, Rožňava, Rimavská Sobota, Šaľa, Trebišov. SNA,
f. Ministerstvo zahraničných vecí SR (1939 – 1945), škatuľa č. 121, bez sign., Maďarský návrh
z 9.X.1938.
Ministrovi zahraničia bol napríklad adresovaný list zo dňa 10. októbra 1938 od mladých obyvateľov z Jelšavy, ktorí žiadali aby vyjednávači nenechali mesto Maďarsku. DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia VI., karton č. 65, fascikel 5,
číslo spisu: 60/III-4/1938.
Návrh na úpravy hraničnej línie, ktorú žiadalo Maďarské kráľovstvo, predložila napríklad aj
Slovenská odbočka Národnej rady československej v Bratislave, ktorá žiadala zachovanie tzv.
kolónií, ktoré boli vytvorené na južnom Slovensku v súvislosti s pozemkovou reformou, ale aj
ďalších slovenských území. Návrh sa týkal kolónií Geššayovo (dnes Zálesie), Hviezdoslavov,
Miloslavov, dvor Hideghét (dnes Studené), Nemecký Grob (dnes Veľký Grob), obec Čeklís
(dnes Bernolákovo) a to najmä z titulu, že cez obec prechádzalo dôležité diaľkové elektrizačné
vedenie. Ďalej žiadali zachovanie celej obce Pustý Fedyméš (dnes Pusté Úľany) a to z dôvodu,
že cez jej chotár prechádzala krajská cesta Nemecký Grob (dnes Veľký Grob) – Báhoň – Trnava, tiež obec Váhovce, Santov, mesto Jelšava – kvôli magnezitovým ložiskám. SNA, f. Ministerstvo zahraničných vecí SR (1939 – 1945), škatuľa č. 121, bez sign.
Najmä slovenská vláda v Bratislave, ale aj priamo československá delegácia dostávala aj značné
množstvo telegramov či listov, kde sa nielen jednotlivci, ale aj celé obce vyjadrovali v zmysle
mohutnej podpory za úspešné rokovania. V mnohých listoch a telegramoch nájdeme aj žiadosti
o ponechanie obce či mesta v Československu. Pozri napríklad telegram Okresnej organizácie
národnej strany z Veľkého Krtíša zo dňa 13. októbra 1938. DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR
v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia VI., karton č. 65, fascikel 5, číslo spisu: 59/III4/1938. Alebo žiadosť Biskupského úradu v Nitre, aby mesto Nitra slovenskí zástupcovia za
nijakých okolností neprenechali Maďarsku, pretože, ako sa písalo v liste, sa to protivilo nielen
etnografických okolnostiam, ale aj cirkevno-správnym. Pozri list z 17. októbra 1938 adresovaný veľvyslancovi do Budapešti. DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4,
sign. Právna sekcia VI., karton č. 65, fascikel 6, číslo spisu: 167662/VI-4/1938.
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Slovenská strana na týchto rokovaniach v Komárne podala protinávrh, v ktorom bola ochotná maďarskej strane odstúpiť tieto územia ohraničené obcami:
Gútor (dnes Hamuliakovo) – Szemet (dnes Kalinkovo) – Schildern (dnes Jánošíková – súčasť obce Dunajská Lužná) – Tartschendorf (dnes Nová Lipnica
– súčasť Dunajskej Lužnej); posledné dve menované obce mali ostať v ČSR.
Ďalej mala línia pokračovať obcou Fél (dnes Tomášov) – riekou Malý Dunaj
až po obec Hurbanova Ves – Veľký Fedyméš (dnes Veľké Úľany), kde uvedené
obce mali zároveň pripadnúť k Maďarsku. Nasledovali obce Košuty – Diakovce,
tieto mali ostať na Slovensku, tok rieky Váh – Južný Hetmeň (dnes súčasť Šale)
– Neded – Zemné – Komoča – Nasvad (dnes Nesvady) – Bajč (mal ostať na
Slovensku) – Pribeta – Jásová (na Slovensku) – Tekov – Šarluhy (dnes Tekovské
Lužany) – Svätý Jur nad Hronom (dnes Jur nad Hronom) – Hontianske Ďarmoty
(dnes Hontianska Vrbica) – Sazdice – Hrkovce, s tým že spomenuté obce mali
ležať na maďarskom území. Slovenský návrh pokračoval ďalej obcami Dolné
Turovce – Sečianky – Inam (dnes Dolinka) – Malá Čalomija a od nej po dovtedajšej štátnej hranici od Balážských Ďarmot až k obci Šomoška. Potom mala
hranica smerovať severne k obci Béna (dnes Belina) – Cóma (dnes Čamovce)
– Hajnáčka – Hodejovec – Širkovce - Šimonovce. Uvedené obce mali pripadnúť
k Maďarsku. Po línii Dubovec – Martinová – Bottovo – Sútor – Nižná Bakta
mali tieto obce pripadnúť k Slovensku. Uzovská Panica – Vyšné Valice – Ilonahalma (dnes Polina) – Šankovce – Bretka – Lekeňa (dnes Bohúňovo) mali
naopak pripadnúť do Maďarska. Následne slovenský návrh hranice pokračoval
smerom k obci Hosúsovo (dnes Dlhá Ves) a Domica, ktoré mali ležať na slovenskej strane hraníc. Potom sa mala zachovať pôvodná štátna hranica až k Borzovej (dnes Silická Brezová) – Silici, obci Hrušov – Jablonov (dnes Jablonov nad
Turňou), kde tieto obce mali ostať Maďarsku. Turňa mala zostať na Slovensku,
ale obec Žarnov – Jánok (dnes Janík) – Rešta (dnes Rešica) – Perín mali podľa
tohto návrhu patriť k Maďarsku. Línia tvorená obcami Legiňa (dnes Luhyňa)
– Čergov zase k Slovensku, Veľká Bara (dnes Bara) – Ladmovce, následne tok
Latorice až k mestu Čop a Ašvan (dnes Tisaašvan – Ukrajina) s tým, že obce mali
ostať Slovenské7.
Maďarská strana nehodlala pristúpiť na nijaký kompromis v oblasti hraníc
a preto bola celá vec po neúspešných rokovaniach v Komárne nakoniec ponechaná na rozhodnutie arbitrov. Maďarská strana žiadala vo Viedni územie, ktoré
požadovala v návrhu z 9. októbra 1938, avšak s tým, že na niektorých úsekoch sa
mal uskutočniť plebiscit. Išlo o oblasť Bratislavy, kde sa ľudové hlasovanie malo
konať v Bratislave, Devíne, Petržalke (ktorá bola vtedy obsadená Nemeckom),
7

DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia VI., karton
č. 65, fascikel 5, číslo spisu: 146153/VI-4/1938.
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v obciach Prievoz, Ivanka pri Dunaji, Farná (dnes súčasť Ivanky pri Dunaji),
Vajnory, Rača a Chorvátsky Grob. Ďalej sa malo hlasovanie konať v okolí Nitry
a to konkrétne v obciach, ktoré sme uviedli v tabuľkách8.
Tabuľka 1:
Zoznam obcí medzi Váhom a Nitrou, kde Maďarsko žiadalo uskutočniť plebiscit
Horná Kráľová

Veľká Ves

Sládečkovce

Lúky - Gergelova

Mojmírovce

Ivanka pri Nitre

Svätoplukovo

Dolné Krškany

Cabaj

Horné Krškany

Čápor

Nitra

Mlynský Sek

Čakajovce

Komjatice

Jelšovce

Malý Kýr

Ľudovítova

Branč

Výčapy - Opatovce

Tabuľka 2:
Zoznam obcí medzi Nitrou a Žitavou, kde Maďarsko žiadalo uskutočniť plebiscit

8

Nitriansky Hrádok

Paňa

Nitrianske Hrnčiarovce

Šurany

Veľký Cetín

Pohranice

Kostolný Sek

Malý Cetín

Dolné Obdokovce

Úľany nad Žitavou

Čechynce

Čeľadince

Mojzesovo

Golianovo

Hosťová

Malá Maňa

Klasov

Dolné Štitáre

Černík

Nová Ves nad Žitavou

Kolíňany

Kmeťovo

Veľké Chyndice

Jelenec

Michal nad Žitavou

Malé Chyndice

Žirany

Plebiscitné územie podrobne vyznačuje aj tzv. Telekiho mapa, ktorá znázorňuje maďarské
územné požiadavky voči Česko-Slovensku. Pozri bližšie: SNA, f. Štefan Janšák – osobný fond
(nespracovaný), škatuľa č. 1, bez sign., Maďarsko-Slovenské hranice, tzv. Telekiho mapa: západná a východná časť. Plebiscitné územie a jeho presný rozsah spomína aj Juraj Žudel vo svojej štúdií. Pozri: Žudel, Juraj. Zmeny československo-maďarských hraníc v dôsledku viedenskej
arbitráže. In: Slovenská archivistika, roč. 26, číslo 2. 1991, s. 37 – 38.
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Dolný Vinodol

Babindol

Bádice

Horný Vinodol

Veľký Lapáš

Sokolníky

Martinová

Malý Lapáš

Mechenice

Vajka nad Žitavou

Veľké Janíkovce

Dražovce

Dyčka

Chrenová

Tabuľka 3:
Zoznam obcí pri Hrone, kde Maďarsko žiadalo uskutočniť plebiscit
Veľké Lovce

Lula

Čifáre

Hul

Tehla

Telince

Radava

Iňa

Vráble

Svätuša

Žitavce

Horný Ohaj

Beleg

Melek

Tajná

Vlkas

Dolný Ďur

Mochovce

Veľká Maňa

Horný Ďur

Trávnica

Rohožnica

Okrem týchto oblastí žiadalo Maďarsko vykonať hlasovanie o územnej príslušnosti aj v meste Jelšava a jeho okolí, a to v obciach Nandraž, Rákoš, Kameňany, Priehradzany, Šivetice, Jelšovská Teplica, Gemerský Milhosť a Rozložná9.
Ďalšie plebiscitné územie, ktoré maďarská delegácia navrhovala, sa nachádzalo na východe Slovenska v okolí rieky Torysa a Topľa. Bolo tvorené obcami
Slivník, Kuzmice, Nižný Žipov, Stanča, Zemplínsky Klečanov, Úpor, Trebišov,
Zemplínske Hradište a Kožuchov10.
V rámci viedenského arbitrážného rozhodnutia z 2. novembra 1938 bola určená nová všeobecná hraničná línia, ktorá významným spôsobom oklieštila územie Slovenska. Česko-Slovensko bolo prinútené odstúpiť Maďarskému kráľovstvu 9 celých okresov – Dunajská Streda, Komárno, Hurbanovo, Štúrovo, Nové

9

10

Pozri bližšie: SNA, f. Štefan Janšák – osobný fond (nespracovaný), škatuľa č. 1, bez sign., Maďarsko-Slovenské hranice, tzv. Telekiho mapa: západná a východná časť. Plebiscitné územie
a jeho presný rozsah spomína aj Juraj Žudel vo svojej štúdii. Pozri: Žudel, Juraj. Zmeny československo-maďarských hraníc v dôsledku viedenskej arbitráže. In: Slovenská archivistika, roč.
26, číslo 2. 1991, s. 38.
Tamtiež.
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Zámky, Želiezovce, Jesenské, Torňala a Kráľovský Chlmec11. Okrem nich mali
byť odstúpené aj ďalšie územia spomenuté v tabuľke12.
Tabuľka 4:
Prehľad okresov a počtu obcí ktoré mali byť odstúpené Maďarsku
Okres

Počet odstúpených obcí

Galanta

42

Na Slovensku ostali obce
Páld (dnes Pavlice)
Pustý Fedyméš (dnes Pusté
Úľany)
Abrahám
Gest (dnes Hoste)
Dolná Streda nad Váhom

Vráble

38

Babindol
Malé Hyndice (dnes Malé
Chyndice)
Veľké Hyndice (dnes Veľké
Chyndice)

Šamorín

44

Eberhard (dnes Malinovo)
Verekne (dnes Vrakuňa
Most (dnes Most pri
Bratislave)
Komárov
Biskupice (dnes Podunajské
Biskupice)
Čela (dnes Rovinka)
Schildern (dnes Jánošíková)
Mischdorf (dnes Nové
Košariská)

11

12

Z okresu Dunajská Streda to bolo celkovo 70 obcí, z okresu Komárno 26 obcí, Hurbanovo 26
obcí. Okres Štúrovo tvorilo 32 obcí, Nové Zámky 22 obcí, Želiezovce 38 obcí, Jesenské 58
obcí, z okresu Tornaľa 44 obcí a z okresu Kráľovský Chlmec to bolo 45 obcí. DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia VI., karton č. 65, fascikel
4, číslo spisu: 160408/VI-4/1938.
Tabuľku sme zostavili z údajov Hlásenia o stanovení čiary arbitrov zo dňa 2. novembra 1938.
DAMZ, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia, karton č. 65,
fascikel 4, spis číslo: 160408/VI-4/1938.

253

Okres

Počet odstúpených obcí

Na Slovensku ostali obce
Tartschendorf (dnes Nová
Lipnica)

Moldava

34

Hačava
Štos
Vyšný Medzev
Nižný Medzev
Rudník
Poproč
Zlatá Idka

Šaľa

12

Šintava
Pata
Šoporňa
Kepežd (dnes Hájske)
Horná Kráľová
Močenok

Okrem toho mali byť pripojené k Maďarsku tieto ďalšie obce13. Z okresu Bratislava obec Čeklís (dnes Bernolákovo), z okresu Levice to boli obce Lok, Kálna
(dnes Kalná nad Hronom), Kalnica, Marušová (dnes súčasť obce Nový Tekov),
Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Horná Seč, Dolná Seč, Nadoď, Ovárky (dnes
Starý Hrádok), Mýtne Ludany, Malý Kiar (dnes Malý Kýr), Sántov (dnes súčasť
mesta Levice), Bory, Čankov (dnes súčasť Levíc), Levice. Z okresu Rimavská
Sobota mali do Maďarska pripadnúť obce Rimavská Sobota, Oždany, Tomášová
(dnes súčasť Rimavskej Soboty), Bakta (dnes časť mesta Rimavská Sobota), Za13

Nasledujúce údaje sme čerpali z Hlásenia o stanovení čiary arbitrov zo dňa 2. novembra 1938.
DAMZ, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia, karton č. 65,
fascikel 4, spis číslo: 160408/VI-4/1938. Údaje sme porovnali so zákresom arbitrážnej čiary
v tzv. Telekiho mape, kde bola táto línia vyznačená hrubou červenou, resp. žltou čiarou. Tieto čiary zároveň vyznačovali maďarské územné požiadavky. Červená čiara zobrazuje priebeh
arbitrážnej línie súhlasný s maďarským návrhom. Žltá čiara vyznačuje odlišný priebeh arbitrážnej línie od maďarských návrhov. Pozri bližšie: SNA, f. Štefan Janšák – osobný fond (nespracovaný), škatuľa č. 1, bez sign., Maďarsko-Slovenské hranice, tzv. Telekiho mapa: západná
a východná časť. Okrem toho sme rozsah územia porovnali s mapou v mierke 1:75 000, ktorá
zobrazovala priebeh arbitrážnej čiary. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru Praha (ďalej len
ÚAZK), f. Hraniční operát, sign. A5/15/1.
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charovce, Nižnia Pokoradz (dnes Nižná Pokoradz). Z krupinského okresu mala
s výnimkou obce Hrušov pripadnúť do Maďarska celá expozitúra Šahy.14 Z okresu Modrý Kameň sa to týkalo celkovo 30 obcí.15 Z okresu Lučenec malo Slovensko odstúpiť rovnako tridsať obcí.16 Územia revúckeho okresu sa odstúpenie
dotklo obcí Jelšava, Jelšavská Teplica, Nandraž, Migles, Prihradzany, Šivetice,
Mikolčany, Nováčany, Hucín, Licince. Dovedna 22 obcí malo pripadnúť z okresu
Rožňava17 a až 58 obcí a miest z košického okresu18 a 18 obcí z okresu Trebišov.19
Z okresu Michalovce to boli obce Kurany, Oborín, Malé a Veľké Raškovce, Kopčany a Drahnov. A nakoniec z okresu Veľké Kapušany to bolo 24 obcí.20
14
15

16

17

18

19

20

Celkovo išlo o 25 obcí.
Ďurkovce, Širákov, Selany (dnes Seľany), Kosihovce, Čebovce, Mechenice (dnes súčas obce
Podhorany), Kamenné Kosihy, Trebušovce, Balog (dnes Balog nad Ipľom), Kosihy nad Ipľom,
Veľká Čalomia, Malá Čalomia, Koláry (dnes Koláre), Chrastince, Lesenice, Bátorová, Slovenské
Ďarmoty, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Olovary (dnes Olováry), Zombor, Vrbovka, Jarov, Kováčovce, Čeláry (dnes Čeláre), Glabušovce, Bušince, Veľké Zlievce, Rárošská Mulaď (dnes Muľa).
Lučenec, Trenč, Veliká (dnes Veliká nad Ipľom), Jelšove, Panické Dravce, Mikušovice, Holič,
Opatová (dnes časť Lučenca), Pincina, Boľkovce, Gakša, Nitra (dnes Nitra nad Ipľom), Prša,
Kerestúry, Veľké Dravce, Šavoľ, Bulhary, Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kľačany, Fiľakovo,
Biskupice, Béna (dnes Belina), Hadovce, Čakanovce, Pleš, Mučín, Muladka (dnes Muľa), Terbelovce (dnes Trebeľovce), Rapovce, Kalonda.
Plešivec, Borzová, Silica (dnes Silická Brezová), Vidová (dnes súčasť obce Slavec), Salovec
(dnes Slavec), Pašková, Kunova Teplica, Brzotín, Kerešovce (dnes Kružná), Rekeňa (dnes Rakovnica), Rudná, Nadabula (dnes súčasť mesta Rožňava), Čučma, Jolés (dnes Jovice), Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Hárskút (dnes Lipovník), Drnava, Kováčová,
Lúčka, Borka (dnes Bôrka), Rožňava.
Košice, Vyšný Tejkeš (dnes Vyšný Klátov), Nižný Tejkeš (dnes Nižný Klátov), Hýľov, Bukovec, Bakša (dnes Kokšov - Bakša), Myslava (dnes mestská časť Košíc), Lorenčík, Malá
Ida, Šemša, Hodkovce, Polov (dnes časť mesta Košice), Šaca (dnes súčasť Košíc), Buzinka
(dnes časť Košíc), Veľká Ida, Sokolany, Bočár (dnes Bočiar), Seňa, Kehnec (dnes Kechnec),
Migléc (dnes Milhosť), Belža, Gýnov (dnes Gyňov), Haniska, Žebeš (dnes Šebastovce – súčasť
Košíc), Barca (dnes časť mesta Košice), Nádošt (dnes Trstené pri Hornáde), Skároš, Ždana,
Čaňa, Geča, Košťany (dnes súčasť obce Valaliky), Všechsvätých (dnes časť obce Valaliky),
Bernátovce, Buzice (dnes súčasť Valalík), Kokšov – Bakša, Nižná Mišla, Vyšná Mišla, Nižná
Hutka, Vyšná Hutka, Krásna (dnes mestská časť Košíc), Opátska (dnes časť Košíc), Polianka
(dnes Košická Polianka), Vyšné Opátske (dnes súčasť Košíc), Byster (dnes súčasť obce Sady
nad Torysou), Zdoba (dnes časť obce Sady nad Torysou), Nižný Olčvár (dnes Košické Olšany),
Košická Nová Ves, Hrašovík, Ťahanovce (dnes časť Košíc), Bidovce, Ďurkov, Olšoviany (dnes
Olšovany), Ruskov, Vyšný Čaj, Nižný Čaj, Bologd (dnes Blažince), Bohdanovce, Rákoš.
Slovenské Nové Mesto, Cejkov, Jastrabie (dnes Jastrabie pri Michalovciach), Imreg (dnes Brehov), Sirnek (dnes Sírnik), Ujlak (dnes Novosad), Kista (dnes Kysta), Kašov, Gerčel (dnes
Hrčeľ), Veľaty, Michaľany, Legina (dnes Luhyňa), Čergov (dnes Čerhov), Veľká Toroňa (dnes
Veľká Tŕňa), Malá Toroňa (dnes Malá Tŕňa), Veľký Kazimír (dnes Kazimír), Malý Kazimír
(dnes Kazimír), Byšta.
Bajany, Batva, Beša, Budaháza (dnes Budince), Čičarovce, Galáč, Ižkovce, Veľké Kapušany,
Kľačany (dnes Kapušianske Kľačany), Komárovce, Maťovce (dnes Maťovské Vojkovce), Mo-
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Celkovo malo na základe rozhodnutia arbitrov Česko-Slovensko odstúpiť
z územia Slovenska Maďarsku až 779 miest a obcí. Vzhľadom na to, že mapa pripojená k arbitrážnemu rozhodnutiu mala mierku 1:750 000, na ktorej pochopiteľne
neboli vyznačené úplne všetky obce a ani ich katastrálne hranice, nastali pri vyhotovení podrobnejších máp v mierke 1:75 000, zachytávajúcich podrobne priebeh
demarkačnej čiary, isté problémy s príslušnosťou niektorých obcí.21 Týkalo sa to
najmä obcí Pustý Fedyméš (dnes Pusté Úľany), Malý Cetín, Kaláz (dnes Klasov),
Veľké Hyndice (dnes Veľké Chyndice), Nová Ves nad Žitavou, Padarovce, Branč.22
Po arbitrážnom výroku vo Viedni sa mali všetky ďalšie podrobnosti vyriešiť
na dvojstranných maďarsko-slovenských rokovaniach, ktoré mali okrem iného
určiť aj detailný priebeh novej štátnej hranice. Tieto rokovania sa mali začať
v utorok 8. novembra 1938 v Budapešti.23 Úlohou stanoviť podrobne novú štátnu
hranicu bola poverená spoločná delimitačná komisia. Ešte 5. novembra 1938
bola podpísaná osobitná dohoda o demarkačnej čiare stanovenej arbitrami vo
Viedni24 a rovnako špeciálna zmluva o jej prekračovaní zo strany obyvateľov.25
Obe delegácie začali spoločne rokovať 8. novembra 1938. Ako prvé boli na
týchto rokovaniach vytvorené delimitačná a ekonomická komisia. Delimitačnej

21

22

23

24

25

čiar (dnes Kapušianske Kľačany), Modoroš (dnes súčasť obce Krišovská Liesková), Mokča
Krisov (dnes časť obce Križany), Narád (dnes časť obce Kapušianske Kľačany), Palard, Palov,
Ptruksa (dnes Ptrukša), Ruská, Malé Slemence, Veľké Slemence, Vajany (dnes Vojany), Vajkovce, Veškovce (dnes súčasť mesta Veľké Kapušany).
Išlo aj o skutočnosť, že samotná čiara na mape arbitrov, ktorá, ako sme už spomenuli, sa
v spisovej dokumentácií nezachovala, bola priveľmi hrubá – jej hrúbka predstavovala niekde
až viac ako 2 mm – čo v krajine znamenalo pás územia o šírke cez 1,5 km. Rozkol nastal aj
v prípade toho, že prekreslená čiara na mapách väčšej mierky nebola vyznačená na všetkých
exemplároch úplne rovnako. Žudel, Juraj. c.d., s. 39 – 40.
DAMZ, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia, karton č. 65,
fascikel 4, spis číslo: 160408/VI-4/1938.
Pôvodný návrh počítal, že sa ustanoví päť komisií: delimitačná, evakuačná, všeobecnoprávna,
hopodársko-finančno-dopravná a menšinová komisia. Národní archiv Praha (ďalej len NA), f.
Ministerstvo vnitra I. - Hraniční spisy, karton č. 15, Inv. č. 89, spis číslo: 102406.
Táto dohoda prakticky potvrdila vyhotovenie exemplárov špeciálnej mapy v mierke 1:75
000, na ktorej bola demarkačná arbitrážna čiara vyznačená podľa rovnopisu autentickej mapy
v mierke 1:750 000, ktorú delegáciám oboch štátov odovzdali arbitri vo Viedni. Tieto dva základné exempláre špeciálnej mapy boli vyhotovené spoločne na stretnutí 4 a 5. novembra 1938.
Zaujímavé je, že tieto prvé rovnopisy oba štáty uznali za rovnaké, aj keď na neskorších stretnutiach a zasadaniach delimitačnej komisie nastávali aj v tejto oblasti problémy s tým, že čiara na
mapách, s ktorými pracovali obe delegácie, nebola všade celkom identická. NA, f. Ministerstvo
vnitra I. - Hraniční spisy, karton č. 15, Inv. č. 89, spis číslo: 90973.
Táto zmluva umožňovala vlastníkom usadlostí, ktoré ležali za demarkačnou čiarou, aby mohli
nerušene využívať svoje pozemky a to na základe osobitných dokladov, ktoré týmto obyvateľom mali byť bezprostredne vydané. NA, f. Ministerstvo vnitra I. - Hraniční spisy, karton č. 15,
Inv. č. 89, spis číslo: 90973.
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komisii predsedal gróf Pál Teleki, ktorý zároveň viedol aj celú maďarskú delegáciu. Do česko-slovenskej delegácie delimitačnej komisie boli navrhnutí Daniel
Rapant, Václav Roubík, Štefan Janšák, Rudolf Viest, Braščajko, Dolinai, Anton Granatier, Rykr, Horváth.26 Na zasadnutí delimitačnej komisie 10. novembra
1938 bola prijatá zásada, že nové maďarsko-slovenské hranice budú postavené
na základoch existujúcich katastrálnych hraníc obcí. Rovnako bol stanovený postup o jej stanovení smerom od západu na východ.27
Pri demarkačnej čiare bolo stanovené ochranné neutrálne pásmo, ktoré malo na
oboch stranách šírku 1,5 km – dohromady malo šírku 3 km. Toto pásmo bolo stanovené aj z dôvodu, aby nedochádzalo k incidentom medzi oboma armádami.28 V rámci detailného stanovenia novej hranice navrhla maďarská delegácia 17. novembra
1938 vzájomnú výmenu obcí. Česko-Slovensku boli Maďari ochotní ponúknuť obce
Komjatice,29 Izdeg30 (dnes Mojzesovo), Bánovská Kesa31 (dnes Bánov), Šurany,32
Sklabiná, Obeckov,33 Kameňany,34 Čeklís (dnes Bernolákovo). Uvedené obce mali
rozlohu 20 997 ha a 19 419 obyvateľov. Vzhľadom na to, že Maďari ponúkli Slovensku aj dve obce, ktoré ležali na území Slovenska, reálny sumár ponúknutého územia
bol 16 781 ha a počet obyvateľov 18 100. Naproti tomu žiadali Maďari časť mesta
Šurany,35 obce Poprač (dnes Poproč), Rudník, Zlatá Idka, Hradište (dnes Zemplínske
Hradište), Kožuchov, Pača, Štítnik, Betliar, Rožnavské Bystré, Sirla (dnes Sihla).
Rozloha týchto obcí bola 23 186 ha a počet ich obyvateľov bol 9617.36
Tento návrh, ktorý bol s istými úpravami oficiálne predložený slovenskej autonómnej vláde 24. novembra 1938, sa prerokúval pomerne dlho.37 Slovenská vláda
26
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29
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31
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33
34
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SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 2, Inv. č. 15, Správy generálneho sekretára česko-slovenskej delegácie pre rokovania s Maďarskom zo dňa 31. novembra 1938.
Tamtiež.
Okrem toho boli stanovený na oboch stranách tzv. styčný dôstojníci, ktorých úlohou bolo riešiť
prípadné incidenty, resp. o nich informovať príslušné vyššie orgány. DAMZV, f. Zastupiteľský
úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia VI, karton č. 65, fascikel 4, číslo spisu:
163256/VI-4/1938.
Obec mala rozlohu 5490 ha a celkový počet obyvateľov 4075, z ktorých bolo 3998 Slovákov
a iba 44 Maďarov.
Táto obec mala rozlohu 749 hektárov, 1164 obyvateľov, kde takmer všetci boli Slováci a iba
traja obyvatelia mali inú – prevažne maďarskú - národnosť.
Rozloha obce bola 1788 ha, počet obyvateľov bol 2560, kde 2501 bolo Slovákov.
Šurany mali rozlohu 4718 hektárov, 6388 ľudí z ktorých 5811 boli Slováci.
Táto obec podľa priebehu demarkačnej čiary mala ležať aj pôvodne na území Slovenska.
Rovnako Kameňany sa nachádzali na slovenskej strane demarkačnej čiary.
Išlo o územie o rozlohe cca. 2000 hektárov.
DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia VI, karton
č. 65, fascikel 4, číslo spisu: 163255/VI-4/1938.
Tento návrh vychádzal z pôvodného návrhu Maďarska zo 17. 11. 1938, avšak bol doplnený
o niektoré obce, ktoré Maďarsko žiadalo. Išlo hlavne o výmenu miest a obcí: Komjatice, Šura-
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28. novembra 1938 k tomuto návrhu zaujala negatívne stanovisko, pretože medzi
ponúkanými a žiadanými obcami nastal značný nepomer, ale vyslovila záujem
o ďalšie rokovania v tejto veci.38 Problémom rokovaní bol aj postoj Maďarska
v hodnote územia z hľadiska strategického aj hospodárskeho39. Slovenská strana
preto presadzovala, aby získala národne menej uvedomelé územia, medzi ktoré
patrili napríklad obce Čeklís (dnes Bernolákovo), resp. obce okolo Košíc, kde
mohlo hroziť, že maďarizačné tlaky výrazne zasiahnu do štruktúr obyvateľstva.40
Výsledkom bolo, že Česko-Slovensko požadovalo zaradiť na rokovaní delimitačnej komisie dňa 10. decembra 1938 do výmeny vtedy maďarské obce
Čeklís (dnes Bernolákovo), Komjatice, Malý Kýr, Veľký Kýr, Dolný Vinodol,
Horný Vinodol, Černík, Mojzesovo, Mlynský Sek, Kostolný Sek, Šurany, Nitriansky Hrádok, Nová Ves nad Žitavou, ktorých celková rozloha bola 20600
hektárov, kde z počtu 24 947 obyvateľov bolo až 21 292 Slovákov. Slovensko
navrhlo odstúpiť Maďarsku zase obce Váhovce, Klasov, Veľké Chyndice, Nižná
Pokoradz, Rozložná, Pača, Hačava, Štós, Nižný Medzev, Vyšný Medzev, Poproč, Rudník, Zlatá Idka, ktoré mali rozlohu celkovo 22700 ha a 13700 obyvateľov.41 Maďarskej strane sa ale takýto návrh vôbec nepozdával a po istých pe
ripetiach ho nakoniec odmietla ako priveľmi veľký a odporujúci viedenskému
rozhodnutiu.42 Na spoločnom rokovaní 16. decembra 1938 delegácia Maďarské-
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ny, a obce v okolí miest Jelšava, Rožňava a Zlatá Idka, ktoré Maďarsko žiadalo hlavne z hospodárskych dôvodov. Maďarsko ale ponúklo v podstate iba päť obcí, ktorých úhrnná rozloha bola
okolo 15000 ha. Pozri aj: Žudel, Juraj. c.d., s. 40.
Slovenská vláda požadovala vyňať z maďarského návrhu obce Lubeník, Turček, Sirk, Kameňany, Rákoš, Ochtiná, Štítnik, Štós, Betliar. Prípadne požadovala ešte ďalšie ústupky z maďarskej
strany, pretože nepomer by bol býval stále príliš veľký. DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR
v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia VI, karton č. 65, fascikel 6, číslo spisu: 169392/
VI-4/1938.
Maďarsko napríklad oceňovalo cukrovar vo Veľkých Šuranoch priveľkou čiastkou – až 28
000 000 pengö, čo bola v porovnaní s inými závodmi nezvyčajne vysoká čiastka. Okrem toho
Maďarsku enormne záležalo, aby na jeho území ležali banské lokality Zlatá Idka s okolím.
DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia VI, karton č.
65, fascikel 6, číslo spisu: 175358/VI-4/1938.
Išlo najmä o to, že národne uvedomelé obce Komjatice a Veľké Šurany neboli zdanlivo vystavení tak veľkému tlaku prípadnej maďarizácie. Aj napriek tomu ale slovenská strana žiadala
aj tieto obce s alternatívou bez nich. DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa
č. 4, sign. Právna sekcia VI, karton č. 65, fascikel 6, číslo spisu: 175358/VI-4/1938.
V prípade slovenského návrhu ponúknutého územia bolo zloženie obyvateľstva omnoho zložitejšie, pretože z uvedeného počtu bolo 5600 Slovákov, 3800 Maďarov a 3500 Nemcov. Pozri:
Žudel, Juraj. c.d., s. 41.; DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign.
Právna sekcia VI, karton č. 65, fascikel 6, číslo spisu: 175358/VI-4/1938.
Maďarsko bolo pôvodne ochotné uvažovať o takejto podobe Česko-Slovenského návrhu s tým,
že požadovalo ešte aj obce Nižná Slaná, Henckovce, Veľká Poloma a Malá Poloma. Žudel,
Juraj. c.d., s. 41.; DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna
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ho kráľovstva navrhla Česko-Slovensku tzv. malú výmenu obcí Bernolákovo za
obec Poproč, Rudník za Zlatú Idku, Komjatice s Degešom a majer Jatov za obec
Branč, Klasov, Veľké Chyndice, Babindol, Čechynce a Malý Cetín.43
Česko-Slovensko v takejto podobe návrh Maďarska odmietlo s tým, že je
neprijateľný a hodlalo ďalej rokovať a prenechať Maďarsku iba obce Poproč
a Rudník. Rovnako odmietlo prepustiť Komjatice z dôvodu narušenia hospodárskeho života v jej okolí.44
Je treba podotknúť, že tieto dlhotrvajúce rokovania výrazným spôsobom spomalili činnosť delimitačnej komisie a tým pádom konečné stanovenie novej maďarsko-slovenskej štátnej hranice. Rovnako v tomto období silneli snahy miestneho obyvateľstva o rýchle riešenie otázky stanovenia hranice a požiadavky
o ďalšie úpravy.45
Ďalšie spoločné rokovania delimitačnej komisie, ktoré prebiehali na konci
roku 1938, sa zaoberali najmä otázkou malej výmeny obcí, ktorou sa slovenská
strana pokúsila kompenzovať územné straty spôsobené uplatňovaním zásady
rešpektovania katastrálnych hraníc obcí. Rovnako požadovala slovenská strana
prípadnú kompenzáciu z časti chotárov obcí, ktoré ležali za demarkačnou čiarou.
Keďže celá maďarská delegácia neústupne trvala na svojich dovtedajších návrhoch a kategoricky odmietla riešiť územnú kompenzáciu formou odčleňovania
časti katastrov obcí, ktoré mali pripadnúť k Maďarsku, rokovania v podstate
v závere roka 1938 ustali na mŕtvom bode.46 V samom závere roka 1938 došlo
dokonca k prerušeniu rokovaní z dôvodov opakujúcich sa pohraničných incidentov. Rokovania boli obnovené až 26. januára 1939 a to vo všetkých spoločných
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sekcia VI, karton č. 65, fascikel 6, číslo spisu: 175358/VI-4/1938. Rovnako maďarská strana
častokrát pri rokovaniach poukazovala na fakt, že vôľa arbitrov bola stanovením demarkačnej
čiary úplne naplnená a zmeny definitívnej hranice oproti demarkačnej čiare nemajú byť zásadnejšieho charakteru. DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign.
Právna sekcia VI, karton č. 65, fascikel 12, číslo spisu: 15225/VI-4/1939.
Zaujímavé je, že Maďarsko do výmeny už nezaradilo Šurany, pretože propaganda vyvolala
v maďarskej verejnosti veľký odpor s takýmto riešením. Žudel, Juraj. c.d., s. 41.
Žudel, Juraj. c.d., s. 41.
Napríklad 5. decembra 1938 zaslali kolonisti z obce Hurbanova Ves žiadosť, aby ostali v Česko-Slovensku a aby sa vláda za to pri rokovaniach s Maďarskom zasadila. DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia VI, karton č. 65, fascikel 7, číslo
spisu: 143353/VI-4/1938. Okrem toho požadovali aj občania z mesta Jelšava, aby ich územie
ostalo súčasťou Slovenska. Spoločne s územím obcí Mníšany a okolitých magnezitových ložísk, ktoré zabezpečovali pracovné príležitosti obyvateľom okolitých obcí. SNA, f. Ministerstvo zahraničných vecí SR (1939 – 1945), škatuľa č. 120, spis číslo: 106/39.
Bližšie pozri Zahraničné expozé grófa Csákyho a pomer maďarsko-československý. DAMZV,
f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 1, sign. Právna sekcia VI, karton č. 36, fascikel 864, číslo spisu: 107/1939.
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komisiách.47 V rámci obnovených rokovaní predniesli obe strany nové návrhy
na výmeny obcí, resp. častí katastrálnych území. V princípe išlo o tie obce, ktoré
sme už spomenuli vyššie.48
Okrem otázky presného stanovenia novej štátnej hranice sa riešila aj podstatná
otázka právnej fixácie novej hranice. Na to, že maďarská strana mala evidentný
záujem novú hranicu v úseku na Podkarpatskej Rusi vôbec nestanoviť, a to z dôvodu jej neskoršieho obsadenia, sa rozhodlo, že nová štátna hranica sa definuje
v dvoch základných a navzájom samostatných úsekoch – v slovenskom a podkarpatskoruskom.49 Preto sa na zasadnutí delimitačnej komisie dňa 21. februára 1939
dohodlo, že pre slovenský úsek novej hranice sa vyhotoví osobitný protokol.50
V priebehu februára 1939 sa v delimitačnej komisií riešili už iba posledné
sporné otázky. Boli to otázky výmeny obcí Bernolákovo a Nová Ves nad Žitavou a otázka hranice v košických lesoch.51 Následne sa dohodli všetky potrebné
administratívne a technické otázky ohľadne ďalšieho postupu prác. Nová štátna
hranica sa vyznačila do topografickej mapy v mierke 1:75 000, ktorej exempláre
mali slúžiť miestnym rozhraničovacím komisiám, ktoré mali za úlohu stanoviť
na mieste novú štátnu hranicu. Okrem toho sa dohodlo, že odovzdanie obcí pod
zvrchovanosť druhej krajiny v rámci výmeny sa uskutoční 14. marca 1939.52
Ako prinajmenšom zaujímavý možno označiť krok maďarskej delegácie, ktorá
ešte 27. februára 1939, v čase, keď už bola dohodnutá konečná hraničná línia na
tzv. slovenskom úseku, predložila česko-slovenskej strane nové návrhy na úpravy hranice na viacerých úsekoch.53 Takýto neočakávaný krok samozrejme čes47
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SNA, f. Ministerstvo vnútra SR (1939 – 1945), škatuľa č. 14, číslo spisu: 1607/1939.
DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 4, sign. Právna sekcia VI, karton
č. 65, fascikel 12, číslo spisu: 23099/VI-4/1939.
Slovenský úsek bol pochopiteľne stanovený skôr aj vzhľadom na už spomenutý smer stanovenia hranice zo západu na východ. NA, f. Ministerstvo vnitra I. - Stará registratura, karton č. 145,
Inv. č. 1308, spis číslo: 10372/1939.
Dôležitým faktom je aj to, že česko-slovenská vláda aj delegácia na spoločných rokovaniach
s Maďarskom sa snažila nepoužívať označenie slovenský a podkarpatskoruský úsek, aby tým
nevzbudila pred maďarskou stranou dojem o akomsi rozdelení Česko-Slovenska, a preto tieto
úseky označovala ako úsek od Dunaja po rieku Uh a úsek od rieky Uh až po rumunskú hranicu.
DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 5, sign. Právna sekcia VI, karton č.
65, fascikel 12, číslo spisu: 28129/VI-4/1939.
Výmena spomenutých obcí sa uzavrela 15. februára 1939, ale spor o vedenie hranice pri Košiciach v podstate pokračoval aj po konečnom protokolárnom stanovení štátnej hranice. DAMZV,
f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 5, sign. Právna sekcia VI, karton č. 65, fascikel 12, číslo spisu: 31589/VI-4/1939.
NA, f. Ministerstvo vnitra I. - Hraniční spisy, karton č. 31, Inv. č. 191, spis číslo: H-1113.
Maďarsko navrhlo zmeny v okolí mesta Jelšava, úpravu cirkevného majetku v obci Veľký Cetín, ďalšie úpravy lesných plôch v okolí Košíc, úpravu katastra pri obci Hostišovce, či zmeny
katastra v meste Senec.
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ko-slovenská strana rázne odmietla a vyslovila sa za definitívnosť už určených
štátnych hraníc ako aj ďalších, tak prácne dohodnutých, podmienok.54
Delimitačná komisia skončila svoju vlastnú činnosť 1. marca 1939. Na svojom poslednom slávnostnom zasadnutí 7. marca 1939 už bol iba podpísaný protokol o stanovení definitívnej štátnej hranice.55 Nová maďarsko-slovenská, resp.
česko-slovenská hranica začínala v bode na ľavom brehu Dunaja pri Bratislave,
kde sa nachádzal aj trojhraničný bod s Nemeckom. Jej koniec bol pôvodne stanovený pri obci Pinkovce a Záhor. Na základe takto stanovenej hranice získalo Slovensko, resp. Česko-Slovensko, nazad obce Čeklís (dnes Bernolákovo),
Gáň, Brakoň (dnes súčasť obce Gáň), Starý Degeš (dnes časť obce Rastislavice),
Nový Degeš (dnes časť obce Rastislavice), Žitavská Nová Ves (dnes Nová Ves
nad Žitavou), Sklabiná, Nandraž, Veľaty, Baranč (dnes Zemplínsky Branč). Okrem týchto celých obcí získalo aj ďalšie časti katastrov niektorých prihraničných
obcí, ktoré ležali na maďarskej strane.56
Maďarsko zase získalo obce Váhovce, Dolný Jatov (dnes časť obce Jatov),
Veľký Cetín, Kalaz (dnes Klasov), Veľké Hyndice (dnes Veľké Chyndice), Bory,
Maďarovce (dnes Santovka), Veľké Zlievce, Nižná Pokoradz, Padarovce, Chválová, Rokoňa (dnes Rakovnica), Pača, Hačava, Jasov, Poproč, Rudník, Zlatá
Idka, Kucany a Bajany.57
Po podpise delimitačného protokolu bola vytvorená ústredná rozhraničovacia
komisia,58 ktorá spoločne s miestnymi rozhraničovacími komisiami mala v teréne stanoviť konečnú štátnu hranicu.59 Prvé zasadnutie tejto ústrednej komisie sa
konalo 10. júna 1939. Na tomto, ako aj na ďalších rokovaniach, sa riešili rozličné
technické a administratívne otázky60 ako napríklad rozdelenie celej štátnej hra-
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DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 5, sign. Právna sekcia VI, karton
č. 65, fascikel 12, číslo spisu: 32250/VI-4/1939.
DAMZV, f. Zastupiteľský úrad ČSR v Budapešti, škatuľa č. 5, sign. Právna sekcia VI, karton
č. 65, fascikel 12, číslo spisu: 36120/VI-4/1939.
Boli to napríklad severné časti katastrov obcí Maďarský Biel (dnes Veľký Biel), Nemecký Biel
(dnes Veľký Biel), Senec, Ujhely (dnes Jelka), Dioseg (dnes Sládkovičovo), Kopanica, Andelek
(dnes časť obce Močenok), Veča (dnes mestská časť Šale), Jatov, Veľké Zlievce a Pača. Bližšie
pozri Protokol delimitačnej komisie česko-slovensko-maďarskej zo dňa 7. marca 1939. ÚAZK,
f. Hraniční operát, sign. A5/12/2. Pozri aj: NA, f. Ministerstvo vnitra I. - Hraniční spisy, karton
č. 31, Inv. č. 191, číslo spisu: H-1113/15/3.
ÚAZK, f. Hraniční operát, sign. A5/12/2.; Žudel, Juraj. c.d., s. 41.
Jej oficiálny názov bol Slovensko-Maďarská komisia poverená konečným vytýčením slovensko-maďarskej hranice. SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 15, Inv. č. 30.
SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 14, Inv. č. 28, spis číslo: 247/39-III/10-del.
Boli to napríklad otázky vyhotovenia hraničných máp a hraničného dokumentárneho diela,
problém legitimácií pre členov komisií, problematika spisovej rozluky a najmä rozluky katastrálnych operátov a máp. SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 15, Inv. č. 30.
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nice na úseky. Hranica sa rozdelila na päť hlavných úsekov, ktoré boli označené
písmenami A až E. Tieto sa ďalej členili na podúseky. Ich presný prehľad prináša
tabuľka.61
Tabuľka 5:
Rozdelenie novej maďarsko-slovenskej hranice na úseky62
Hlavný úsek

Podúsek

„A“

A I.

Od toku Dunaja po dvojchotár Nemecký Grob – Pustý
Fedyméš.

A II.

Od hranice podúseku A I. po trojchotár Močenok – Cabaj
– Horný Jatov.

A III.

Od hranice podúseku A II. po trojchotár Lapašské Ďarmoty
– Babindol – Kalas.

A IV.

Od hranice podúseku A III. po trojchotár Kozárovce
– Tlmače – Malé Kozmálovce.

B I.

Od hranice podúseku A IV. po trojchotár Domadica
– Opatove Moravce – Hokovce.

B II.

Od hranice podúseku B I. po trojchotár Selany – Kosihovce
– Opava.

B III.

Od hranice podúseku B II. po trojchotár Ľuboriečka
– Ľuboreč – Veliká nad Ipľom.

B IV.

Od hranice podúseku B III. po trojchotár Poltár – Pondelok
– Kerestúry.

C I.

Od hranice podúseku B IV. po trojchotár Hostišovce
– Španie Pole – Chválová.

C II.

Od hranice podúseku C I. po trojchotár Novačany – Štítnik
– Rozložná.

C III.

Od hranice podúseku C II. po štvorchotár Betliar
– Henclová – Rožňava – Čučma.

C IV.

Od hranice podúseku C III. po trojchotár Jasov – Poproč
– Gelnica.

D I.

Od hranice podúseku C IV. po trojchotár Kavečany
– Košice – Sokoľ.

„B“

„C“

„D“

61

62

Ohraničenie podúsekov

SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 15, Inv. č. 30, Príloha č. 1 k zápisniciam
z rokovania rozhraničovacej komisie.
V tabuľke sme uviedli iba tie úseky, ktoré ležali na južnej časti maďarsko-slovenskej štátnej
hranice.
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Hlavný úsek

„E“

Podúsek

Ohraničenie podúsekov

D II.

Od hranice podúseku D I. po trojchotár Ruskov – Ďurkov
– Svinica.

D III.

Od hranice podúseku D II. po trojchotár Baranč
– Kožuchov – Ujlak.

E I.

Od hranice podúseku D III. po trojchotár Lekart – Bajany
– Vysoká.

Celkovo v roku 1939 zasadala ústredná rozhraničovacia komisia šesťkrát.63
Rokovania boli prerušené po tom, ako sa nepodarilo vyriešiť isté sporné otázky
ohľadne riešenia problematiky obyvateľov obcí Čeklís, Žitavská Nová Ves a Kalás, ktorí sa hodlali presťahovať do druhého štátu.64
Vzhľadom na to, že v rámci miestneho vytyčovania hranice bolo podané veľké množstvo návrhov na korektúry hraničnej čiary, a aj z dôvodu, že rokovania
boli už v roku 1939 prerušené pre isté nezhody v komisiách, práce na konečnom
stanovení hranice v krajine prebiehali iba veľmi pomaly.65 V rámci stanovenia
hraníc v prírode nastali aj isté ďalšie spory lokálneho rázu. Išlo napríklad o štátnu hranicu pri obci Šoporňa, kde slovenská delegácia žiadala, aby hranica prebiehala hlavným korytom rieky Váh, alebo o turistickú chatu Erika pri meste
Gelnica, ktorú požadovalo mesto.66
Samotné poľné hraničné práce sa začali 1. augusta 1939 a trvali až do 30.
októbra. V rámci vytyčovania hranice nastalo mnoho momentov, keď sa hranica
nemohla stanoviť ihneď.67 V nasledujúcich rokoch pokračovali miestne rozhraničovacie práce taktiež pomaly. Ukončené boli v podstate až v roku 1944. Avšak
hraničné dokumentárne dielo, ktoré sa pôvodne plánovalo vyhotoviť pre celý
úsek slovensko-maďarských hraníc, sa už nestihlo spracovať.68 Práce postupova63

64
65

66

67

68

Zasadnutia sa konali 10. júna 1939, 12. júna 1939, 13. júna 1939, 17. júna 1939, 19. júna 1939
a 20. júna 1939.
Bližšie pozri: SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 15, Inv. č. 30.
Na tento problém upozorňovala aj slovenská delegácia rozhraničovacej komisie, ktorá sa zároveň obávala, že prerušené práce budú nahrávať maďarskej agitácii za prípadne ďalšie zmeny
hraníc najmä v oblastiach etnicky zmiešaných. SNA, f. Ministerstvo zahraničných vecí SR
(1939 – 1945), škatuľa č. 120, spis číslo: 12070/1939.
SNA, f. Ministerstvo zahraničných vecí SR (1939 – 1945), škatuľa č. 120, spis číslo:
20637/1939.; 20098/1939.
SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 16, Inv. č. 36 spis číslo: 1110/1939-III/10-del.
SNA, f. Ministerstvo zahraničných vecí SR (1939 – 1945), škatuľa č. 120, spis číslo:
31459/1944.
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li pomaly z dôvodov miestnych sporov, keď boli podané mnohé návrhy na miestnu úpravu hranice. Celkovo bolo predložených až 267 hlavných požiadaviek
a ďalších 58 doplnkových. Viaceré požiadavky sa riešili aj niekoľko mesiacov,
pretože boli vracané na ďalšie rokovania miestnej komisie. Iba približne polovica z nich sa v konečnom dôsledku premietla do reálnej zmeny hranice.69
V rámci všetkých zmien, ktoré riešili rozhraničovacie komisie, Slovensko
získalo oproti arbitrážnemu rozhodnutiu približne 32 583 ha územia, kým Maďarsko cca 30 215 ha. V konečnom dôsledku ale stratilo územie Slovenska približne 10 389 km².70 Celková dĺžka novej štátnej hranice s Maďarskom na južnom úseku bola cca 814,9 km.71
						
THE SLOVAK-HUNGARIAN STATE BORDER BETWEEN
1938 – 1945

SUMMARY
The present study is concerned about the formation of the southern state borders
of Czechoslovakia and later Slovakia and Hungary in the aftermath of the Munich
Agreement in 1938 until the end of the Second World War in 1945. More approximates

69
70

71

Pozri Rozbor požiadaviek. SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 18, Inv. č. 43.
Údaje sme vypočítali z informácií o miestnych požiadavkách, ktoré riešili miestne rozhraničovacie komisie, pozri: Rozbor požiadaviek. SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa
č. 18, Inv. č. 43.; SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 23, Inv. č. 67.; SNA, f.
Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 24, Inv. č. 73.; SNA, f. Ústredná rozhraničovacia
komisia, škatuľa č. 25, Inv. č. 80.; SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 25, Inv.
č. 88.; SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 26, Inv. č. 97.; SNA, f. Ústredná
rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 27, Inv. č. 104.; SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 28, Inv. č. 111.; SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 28, Inv.
č. 117.; SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 29, Inv. č. 122.; SNA, f. Ústredná
rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 30, Inv. č. 129.; SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 31, Inv. č. 134.; SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 31, Inv.
č. 141.; SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 32, Inv. č. 151.; SNA, f. Ústredná
rozhraničovacia komisia, škatuľa č. 33, Inv. č. 160.; SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia,
škatuľa č. 34, Inv. č. 165. a porovnali sme ich s údajmi o rozlohách katastrov a okresov podľa
Štatistický lexikón obcí v republike Československej – úradný soznam miest podľa zákona zo
14. apríla 1920, čís. 266 Sb. Zák. a nar., zv. III – Krajina Slovenská. Praha : Orbis, 1936.
Údaj sme zistili zo správy o rozhraničovaní zo dňa 14. novembra 1939, kedy boli hraničné
úseky všeobecne určené a vymerané. Pozri: SNA, f. Ústredná rozhraničovacia komisia, škatuľa
č. 16, Inv. č.36. Tieto údaje sme porovnali s údajmi z hraničnej mapy v mierke 1:75 000 z roku
1944, na ktorej boli vyznačené konečné štátne hranice. NA, f. Ministerstvo vnitra I. - Hraniční
spisy, karton č. 128, Inv. č.394.
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the situation in the aftermath of the Munich Agreement and Hungary‘s territorial
claims put forward by the Vienna Award and their development. Similarly captures the
Czechoslovak respectively Slovak reaction to the Hungarian proposals. Detail is paid
over the required border line to the conduct of arbitration raised and examines issues
related thereto. In addition, zoomed activity of the Delimitation Commission and border
committees and sub-committees, also their work and the problems involved in joint
negotiations to the delimitation in nature.
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GEMERSKO-MALOHONTSKÉ ZAČIATKY
STRATIFIKÁCIE JAZYKA
Pavol Žigo

Druhá polovica 18. stor. sa vyznačovala stupňujúcimi sa snahami o rozvoj vedy, umenia a nárastom úsilia využiť pri vedeckej argumentácii exaktné poznatky. Tieto osvietenské snahy našli svojich stúpencov najmä v pokrokovej inteligencii, ktorej výraznými predstaviteľmi sa stávali vzdelanci so spoločenskovedným, najmä duchovným vzdelaním. Na
začiatku tohto reťazca vzdelancov druhej polovice 18. storočia a začiatku 19. storočia sa
nachádza osobnosť, ktorá akoby bola v našich kultúrnych dejinách, menej v regionálnom
kultúrnom vedomí, zostala v zabudnutí, a to aj napriek tomu, že myslením, poznatkami,
činnosťou a dielom rozširovala kultúrny, vedecký a spoločenský rozmer a otvárala cestu
k poznaniu. Touto osobnosťou bol Ladislav Bartolomeides, ktorý sa narodil 16. novembra
1754 v Klenovci a zomrel 18. apríla 1825 v Ochtinej.1 S ohľadom na chronológiu Bartolomeidesovho života by sa aj názov tohto príspevku mal začínať spojením Malohontskogemerské, rozhodli sme sa však rešpektovať tradíciu aj terminológiu štátnej správy.
Život a dielo Ladislava Bartolomeidesa si predstavitelia vedy, kultúry a cirkvi pripomenuli na vedeckej konferencii, na ktorej zhodnotili jeho prínos pre regionalistiku,
národné dejiny a duchovné pôsobenie v cirkvi.2 Návrat k časti Bartolomeidesových po-

1

2

Za poznatky získané štúdiom diela Ladislava Bartolomeidesa vďačíme profesorovi Leonovi
Sokolovskému, ktorý sa pred dvadsiatimi rokmi aktívne podieľal na príprave osláv 240. výročia narodenia L. Bartolomeidesa a navrhol nám účasť na vedeckej konferencii. Význam L. Bartolomeidesa z jazykovedného hľadiska sme uverejnili v príspevkoch Žigo, Pavol: Jazykovedné
poznatky Ladislava Bartolomeidesa. In: Obzor Gemera-Malohontu. Roč. XXV., 1994, č. 1,
s. 20 – 23; tenže: Jazykovedná problematika v diele L. Bartolomeidesa. In: Slovenská reč. Roč.
60, č. 2, 1995, s. 80 – 87.
Materiály z vedeckej konferencie pri príležitosti 240. výročia narodenia L. Bartolomeidesa,
ktorá sa konala 12. novembra 1994 v Klenovci, vyšli v časopise Obzor Gemera-Malohontu.
Roč. XXV., 1995, č. 1.
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znatkov v nás vyvolala potreba „dopovedať“ myšlienky, ktoré expessis verbis na spomínanej konferencii – najmä v súvislosti s jazykovednou problematikou – neodzneli s adekvátnym dôrazom. Poznámky k predchádzajúcim interpretáciám jazykovedných záujmov
L. Bartolomeidesa uvádzame navyše aj preto, že od spomínanej konferencie uplynuli dve
desaťročia a počas nich sa rozvinula a do jazykovednej praxe výraznejšie prenikla teória
sociálneho pohľadu na jazyk a na jeho stratifikáciu. Preto tiež Bartolomeidesove opisy
by každý súčasný čitateľ mal vnímať s uvedomením, že každý poznatok treba rešpektovať z pohľadu dejín vedy, z pohľadu vtedajšieho nazerania na problematiku, na pozadí
vtedajších poznatkov a vtedajšej metodológie. Pri takomto vnímaní širších historických
súvislostí dochádzame k poznatku, že L. Bartolomeides sa časťou svojho diela zaradil do
reťazca mysliteľov, ktorí otvárali cestu poznaniu a sami si otvárali cestu k poznatkom práve tým, že ich získavali v popredných „zahraničných vzdelávacích“ inštitúciách. Takýto
reťazec stredoslovenských vzdelancov tvorili Matej Bel, Ján Kollár, Pavel Jozef Šafárik
a medzi nimi aj spomínaný Ladislav Bartolomeides. Každý svojím spôsobom, ktorý bol
adekvátny rozsahu jeho poznatkov, „poposunul“ konzervativizmus vtedajšieho myslenia
prinesením nových pohľadov na problém, blízky ich srdcu, mysleniu, kraju. Tým aj svoj
kraj dostávali do povedomia sveta a naopak – tým odhaľovali prienik sveta do tohto kraja.
L. Bartolomeidesovi sa vyčítali romantické nevedecké východiská, znižujúce kvalitu
jeho prác tým, že ako osvietenec zaujímal kritické stanovisko k niektorým javom tradičnej ľudovej kultúry ako prekážke pri šírení pokroku3. Závery v Bartolomeidesových
prácach sú však dôsledkom vplyvu prostredia, v ktorom študoval a prežil časť svojho
života, v ktorom získal praktické jazykové vzdelanie; neštudoval v ňom dejiny jazykov,
slavistiku či vtedajšiu „etymológiu“ tak, ako ju uplatnil o niekoľko rokov po ňom vo
svojich dielach P. J. Šafárik.4
L. Bartolomeides študoval evanjelickú teológiu v nemeckom prostredí – vo Wittenbergu. V takomto duchu pôsobil po návrate do gemersko-malohontského prostredia najprv
ako vychovávateľ a učiteľ, neskôr ako farár a dekan evanjelickej školy a senior. Bohoslužobným a konfesionálnointegračným jazykom (nielen) tunajších evanjelikov bola v tom
čase biblická čeština. Bol to pôvodne dobový kanonizovaný jazykový útvar, povýšený do
funkcie jazykového etalónu verejného styku, povýšený na stupeň kodifikácie vydaním
Kralickej biblie. Tieto poznatky uvádzame na vysvetlenie preto, že v spoločenskej, verejnej a vedeckej komunikácii sa v tom čase vyžadovalo, aby práce vychádzali v jazyku,
ktorý je zrozumiteľný vedeckej a odbornej čitateľskej societe. Bartolomeidesove vedecké
práce vyšli postupne vo Wittenbergu, Berlíne, Prešporku, v Banskej Bystrici a Levoči.
Jazykom vedy bola v tom čase stále latinčina, pretože vo vedomí pretrvávalo osvietenské
vedomie parafrázy Slavica non leguntur (Je to slovanské, nečíta sa to, parafráza známeho
3

4

Slovenský biografický slovník. Zv. 1. A – D. Red. Š. Valentovič. Martin, Matica slovenská
1986, s. 156.
Šafárik, Pavel, Jozef: Slovanský národopis. Praha 1842. (bez udania počtu strán).
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latinského výroku Graeca sunt, non leguntur.5 L. Bartolomeides nebol ani etnológ ani filológ, bol pedagóg a kazateľ. V tom čase bola takáto osobnosť často jedinou, ktorá bola vo
vidieckom prostredí schopná zhromažďovať poznatky o mieste svojho pôsobenia a o jeho okolí. A tak aj čiastkové poznatky, ktoré L. Bartolomeides uverejnil vo svojich príspevkoch o gemersko-malohontskom regióne, treba prijať s vďakou za to, že to vykonal.
V našom príspevku chceme upozorniť na hodnotu Bartolomeidesových poznatkov
o jazykovej situácii v gemersko-malohontskom regióne vtedajších čias. Hoci L. Bartolomeides nemal filologické ani lingvistické vzdelanie, otázky jazykového systému mu
neboli neznáme. Systémové opisy jazyka poznal zo štúdia latinčiny a nemčiny, v týchto
jazykoch písal vedecké spisy a ovládal ich do takej miery, že ich bol schopný porovnať
aj s iným jazykom, resp. v tom „inom“ jazyku nájsť rozdiely oproti očakávanému štandardu. Prvou Bartolomeidesovou prácou bol jeho známy krátky spis De bohemis Kishontensibus antiquis et hodiernis commentatio, ktorý vyšiel vo Wittenbergu ešte v roku
1783.6 V ňom 29-ročný Bartolomeides uvádza typické prvky malohontského nárečového
areálu. Mnohé z nich majú povahu diferenciačných znakov jednotlivých oblastí: rozdiel
v použití slov humno/kolešňa v západogemerských nárečiach, resp. lexému, ktorou sa
západogemerské nárečia líšia od ipeľských nárečí.7
Do tejto skupiny patrí aj zmena ý > ei na konci slov typu malý > malei, ktorá do
západogemerských nárečí presahuje zo susedného ipeľského nárečia. Bartolomeides ju
označil v rámci hláskoslovných zmien ako ojedinelú a úplne nezvyčajnú8 a na tom istom
mieste uvádza výskyt dvojhlásky uo (ô): Buoh, muoj, tvuoj, muože, ktorá je všade tam,
kde je v češtine ů (bůh, můj, tůj, může). Bartolomeides tu na jazykovú charakteristiku nárečia malohontského areálu využil porovnávaciu metódu a nárečia Malohontu porovnal
s iným jazykovým areálom. Takúto povahu má hľadanie súvislostí medzi týmito nárečiami a lužickou srbčinou.9 Súčasťou Bartolomeidesovej charakteristiky gemersko-malohontského areálu sa stala aj zmena ť > č, typ jesťi, piťi, robiťi > jesči, piči, robiči. Takúto
zmenu poznal Bartolomeides z čias svojich štúdií vo Wittenbergu v lužickej srbčine,10
5

6
7

8

9
10

Kuťáková, Eva – Marek, Václav – Zachová, Jana: Moudrost věků. Praha. Nakladatelství Svoboda 1988, s. 494.
V druhom vydaní vyšiel v r. 1796 v Prešporku.
Pozri obrázok – výsek mapy slovenských nárečí podľa Atlasu slovenského jazyka. Zv. 1. Vokalizmus a konsonantizmus. Časť prvá – mapy. Red. J. Štolc. Bratislava. Vydavateľstvo SAV
1968. 314 s. V tomto diele a v dialektológii všeobecne sa nepoužíva pojem malohontské nárečia, ale gemerské nárečia. Preto, lebo tieto jazykové útvary sa vyvinuli a sformovali v čase
pred vznikom samostatnej malohontskej administratívno-právnej jednotky. Podrobný vývin
z hľadiska správy pozri: Sokolovský, Leon: Stručné dejiny Malohontu do roku 1803. Martin.
Vydavateľstvo Gradus 1997, s. 81 a n.; mapka tamže, s. 16.
Deinde adjectivis trium terminationum in y exeuntibus, in ultima syllaba e infarciunt, pronuntiaque maley, rychley, welkey, quod alibi in Hungaria prosus inusitatum.
Lusates Venedi bow dicunt, pri charakteristike minulého času typu bou; pozri poznámku 6.
Poznámka 6, s. 21.
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Obr. 01: Nárečové členenie opísanej
oblasti

neuvedomil si, a na pozadí vtedajšieho poznania si ich ani uvedomiť nemohol, rozdielne
súvislosti tejto zmeny v lužickej srbčine a v gemerských nárečiach. Pri ďalšej charakteristike opísal L. Bartolomeides širší areál, resp. aj zmeny, presahujúce hranicu gemerských nárečí.11 Takéto zmeny sú potom ďalším východiskom opisu hláskových zmien
v menšom regióne: v súvislosti s charakteristikou Štítnika a nárečia Štítnickej doliny12
sa uvádza zmena (é) ie > ja, typ pekné > peknie > peknja, zmena uo > va: nuož > nvaž,
v časti Malohontu uvádza zmenu eu > au, typ poľieuka > poľiauka. V tomto prípade však
ide o tú istú zmenu ako pri type pekné > peknie > peknja, t. j. ie > ja a L. Bartolomeides
si ju neuvedomil. Na tom istom mieste sa uvádzajú aj podoby zámena kotrý, kotrá, resp.
tvar trpou, ktorý L. Bartolomeides dáva do súvislosti s českým teprv. Prvky, ktorými
Bartolomeides v spise De bohemis Kishontensibus13... charakterizuje sledovaný areál na
kontrastívnom princípe, sú z hľadiska vtedajšieho stupňa vývinu vedy a poznania presvedčivé a opierajú sa o skutočný stav v nárečiach.
Ďalšou prácou, v ktorej L. Bartolomeides využíva na charakteristiku areálu jazykový materiál, je jeho rozsiahle monografické dielo Inclyti Superiori Ungariae comitatus
Gömöriensis notitia historico-geographico statistica.14 Takéto diela už mali u nás v tom
čase svoju tradíciu v dielach Mateja Bela, Jána Baltazára Magina, Juraja Papánka, Juraja Sklenára atď. V spomínanej Bartolomeidesovej práci o Gemeri si z jazykovedného
hľadiska zasluhuje pozornosť 3. časť II. Kapitoly.15 Z jazykovedného hľadiska si v tejto
časti zasluhujú pozornosť ukážky jednotlivých jazykových útvarov, ktoré Bartolomeides
uvádza v poznámke k §3.16 Zámerne sme ich nazvali jazykovými útvarmi, pretože len tri
11
12
13
14
15

16

Zakončenie prídavných mien stredného rodu na ô, typ malô.
Ide o stredogemerské nárečia, pozri obrázok vyššie.
Pozri poznámku 7.
Levoča 1806 – 1808.
Capitis II. Sectio III. De incolis comitatus Gömöriensis, qua nationem et lingvas consideratis,
s. 133 – 138.
Tamže, s. 135 – 138.
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z nich možno pokladať za ukážky teritoriálnych nárečí, ostatné patria do iných sociálnych jazykových útvarov a sú ilustráciou nedomáceho, vonkajšieho vplyvu na gemerské
nárečia. Prvá ukážka má charakterizovať vplyv nemeckej remeselníckej slovnej zásoby
na gemerské nárečia v baníckych osadách, mestách a mestečkách. Predpokladáme, že
text nie je bezprostredným zápisom dialógu, ale Bartolomeidesovým konštruktom na
základe poznania spomenutého vplyvu.
1. Singula haec clariora sient, si eadem brevibus Dialogis, moddos loquendi exprimentibus, illustraverimus, Igitur Teuto-Slavi hunc sere in modum santur: ...Petro. Hanzo, skä ideš, ada zo šichty. Johannes. Ver z bani idem domou. P. Našva že ideš domou?
J. Mám našmu štelärovi ist hledat hycäre aj štubrdäre. P. Choj, volaj našho Matajza od
Michelou, aj Petra od Hricou, tí puajdu. J. Švaže to máš v kešenky? P. Kuchen. Dala mi
naša Hanuša, bula cenkäzu. J. Kody že to veselä bude vašej Marynky? P. Ešče neviamo,
nemamo pšenic aj palenia ešte nepriniasol zemär. Ako vidieť z ukážky, základom tejto
charakteristiky v hláskoslovnej rovine sú stredogemerské nárečia (dokazuje to zmena uo
(ô) > va: pôjdu > pvajdu, ie > ä: veselä), do ktorých prenikli a adaptovali sa nemecké
slová a mená (šichta, štelär, hycär, štubrdär, kuchen, cankäz, Hanzo, Matajz).
Druhá ukážka, ktorú Bartolomeides označil názvom Slavo-Slavi mollius loquentes
ita fantur má podľa základných znakov charakterizovať nárečie Štítnickej doliny17: zmeny ie > ja: pešjanky, pretrvávajúce ä: skä, ktoré je v súčasnosti už len reliktom. 2. Slavo-slavi mollius loquentes ita fantur: P. Jeník, skä ideš? Ada z košära. J. Ni, z Čiernej
Lehoty, Petro. P. Naš si chodiu? J. Na svadbu som volau, aj na krstiny. P. Kody bude
veselia. J. O tri týdne na fašengi. P. Či uš bula prevolavanka? J. Zitra bude. P. Ty, ved je
to už blízko! Maš se ty natancovať! Jeník, pridem pod oblok, daj mi potom kus pešjanky.
Tretia ukážka je charakteristikou nárečia Muránskej doliny18, kde sa hovorí takto:
3. In valle Muraniensi sequens modus loquendi praedominatur: Georg: Brat Miško,
kde si chodiu? Mich. Tuž, na trhu som kupovau šišmy našmu Ďuríkovi. G. Naš že sú mu?
M. Chce sa ženiť a puojde na ohledy. G. Ve je to len chlapec, ve tot nevja ani nuaž do rúk
vžjač. M. Ou! Nepovedajže tak! Ved uš dvaceč ši tridceč rokou ma. Ve to hodny chlap, aj
robotny! Ve uš bou hycär, a teraz uhlä palič bude. V tejto ukážke ide o tieto nárečové znaky: č > š: šišmy; ie > ja: nevie > nevja; uo (ô) > va: nvaž; ť > č: vžjač; ie > ä: uhlie > uhlä.
Štvrtá ukážka je charakteristikou nárečia Blžskej doliny19 a Bartolomeides ju uvádza
slovami: 4. Baloghienses Parvohontanique Slavi ita confabulantur: G. Dobrei den, pane
kmotre. M. Pamodaj vam. G. Skiadže idete, ada zo Sobote? M. Var stadiau. Kupovau
som mojej mamouške tieto šišme, anouke totot rubok a Džirovi tot klobúk. G. Ve mu je to
veukei, švo si zaň dau? M. Taliar. A za tie šervenie šišme? G. Šest mariašeu. M. Ši je náš
Palo zdravei. G. Ver zdravei, teraz si dieuku vydau, aj Petra oženeu. Mali smo veselia,
17
18
19

Pozri obrázok vyššie.
Ako v poznámke 17.
Ako v poznámkach 17 a 18.
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kobi si bou prišou, bou by si ihrau. Dost mo ťa spomínali. Škoda ťa, že si tam nebou.
M. Ver sám banujem. G. Bud zdrau, brat.
Piata ukážka má množstvo znakov spoločných s prvou ukážkou: do domáceho jazykového základu preniklo a adaptovalo sa v ňom množstvo nedomácich slov, v tomto
prípade však, na rozdiel od prvej ukážky, z maďarčiny: 5. Slavi-hungarizantes haec in
more habent: Šogor Mihaly, šekajte me, puojdeme vedno. Koma Janči, kde ste sa tu vzali. Had, odprevázal som našho Géza aj Kuba, tašli na Uhry, len sa tak hirtelene zobrali,
ani som si kalap, ani bočkore, ani dohanzačko najst nemohou. Ništ to preto, šógor: dobry
si ty jámbor. Mam s tebou dašvo besedovat. Musime si malo pomulatovat. Aj v tejto
ukážke ide pravdepodobne umelý text s malým množstvom charakteristických domácich
hláskových prvkov (č > š, šekajte me), ale s väčším množstvom lexikálnych hungarizmov (šogor, koma, hát, hirtelene, kalap, bočkore, dohánzačko, jámbor, pomulatovať).
Poslednou ukážkou je nemecký nárečový text: 6. Istum etiam modum loquendi, optime exemplo illustraverimus Johanis et Michaelis inviccem confabulantium: J. Buhin gest
Michl. M. Ber kreischt uf mich? Ausm Bearg geh ich Iohanas. Bate bos bilst Nochbar?
J. Ništ. Ich frug nur buhin geast? Bos host im Tanister? M. Batr Brod, Speck und Flesch.
J. Ist deine Mutte derhem? M. Jo. J. Und der Botar? M. Ist in Homer gongen. J. Bos
mocht er do? M. Orbeiten ist er gongu. J. Bos hot die Muttar gekocht? M. Batr Knetchen
mit Brinza, ober ich hob sa nicht gesn. J. Barum? Du Holdrkear! So mogst du Tischlebr,
oder Bosersuppa fresn.
Z nárečových ukážok a z opisu jazykových útvarov, ktoré boli v gemerskom areáli
výrazne ovplyvnené nemeckou a maďarskou lexikou však vyplýva, že L. Bartolomeides
prejavil v synchronickom priereze prelomu 18. a 19. stor. veľký zmysel pre ich charakteristiku. Na jednej strane sú to ukážky gemerských teritoriálnych nárečí Štítnickej doliny,
Muránskej doliny a Blžskej doliny (ukážky 2. – 4), v ktorých sú uvedené a čiastočne
vymenované charakteristické hláskoslovné, tvaroslovné aj lexikálne prvky týchto nárečí.
Ďalšie príklady (prvá a piata ukážka) sú svedectvom javu, ktorý bol začiatkom 19. stor.
v prácach osvietencov nielen zriedkavý, ale až neznámy. Bartolomeides tu uvádza texty,
ktoré vznikli vzájomným pôsobením odlišných jazykových systémov a na základe takéhoto pôsobenia vznikali jazykové útvary obmedzené na určité spoločenstvo, konkrétnu
historickú, spoločenskú a jazykovú situáciu – sociolekty. V tom čase sa však takýto prístup k charakteristike jazyka neuvedomoval a neuvedomovala sa ani spoločenská báza
viacjazyčnosti či rozsah parametrov, ktoré ovplyvňovali podobu týchto jazykových útvarov. Postupné návraty k týmto čiastkovým záverom nás priviedli k aktualizácii ďalších
poznatkov, ktoré majú význam nielen z deskripčného hľadiska, ale najmä z hľadiska
dejín vedy. Bartolomeidesove opisy jazykových útvarov skúmaného regiónu naznačujú
prvé snahy o nazeranie na vtedajšie jazykové variety zo sociálneho aspektu. Diferenciácia uvedených jazykových útvarov je dobovým náznakom stratifikačných náhľadov na
jazykové variety. Celkom pochopiteľne nie v takom rozsahu, ako sa táto problematika
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skúma na súčasnej úrovni,20 a to najmä z dvoch príčin. Prvou je skutočnosť, že v čase
vzniku Bartolomeidesových rukopisov neexistovala kodifikovaná podoba jazyka, ktorú
by evanjelici boli rešpektovali.21 Druhou príčinou bola vtedajšia úroveň poznania, obmedzovaná na uvedomovanie si rozdielov medzi územnými aj etnickými jazykovými útvarmi. V širšom jazykovo-zemepisnom kontexte ich v nadväznosti na L. Bartolomeidesa
rozvinul filologicky a slavisticky fundovaný P. J. Šafárik.22 A tak z dnešného pohľadu
možno v súvislosti s ukážkami jednotlivých jazykových variet v dielach L. Bartolomeidesa pripísať ich autorovi zásluhu v tom, že jazykové ukážky z gemersko-malohontského regiónu obsahujú okrem areálových znakov aj prvky etnolingvistického či sociálneho
nazerania na jazyk a dobové uvedomovanie si stratifikácie jazyka. V tom, v otváraní sveta a v otváraní sa svetu spočíva skutočný význam a hodnota Bartolomeidesových prác.

DIE ANFÄNGE DER SPRACHSCHICHTUNG AUS DEM GRAU GEMER-MALOHONT

ZUSAMMENFASSUNG
Der Artikel enthält eine sprachwissenschaftliche Analyse der Werke des slowakischen
Gelehrter, Lehrer und der evangelischen Pfarrer Ladislav Bartolomeideses (16.11.1754
– 18.4.1825). Der Verfasser analysiert einige Sprachvarianten aus dem Grau GemerMalohont aus dem Anfang des 19. Jahrhundert. Der Schwerpunkt der Beschreibung ist
eine Charakteristik der verschieden slowakischen, deutsch-slowakischen und ungarslowakischen Sprachvarianten, die der Bevölkerung des verschiedenen Herkunfts in
der Kommunikation verwandte. Die Bemerkungen von Ladislav Bartolomeideses
gehören zu der ersten mundartlichen und soziolinguistischen Aufmerksamkeiten auf die
natürlichen Sprachwarianten.

20

21

22

Horecký, Ján: K teórii spisovného jazyka: Jazykovedný časopis. Roč. 32, 1981, č. 2, s. 117 –
122. Múcsková, Gabriela: Mesto Gelnica a jeho jazyk. Poznámka k bilingválnej diglosii jazykovej situácie starého baníckeho mesta. In: Mesto a jeho jazyk. Red. S. Ondrejovič. Bratislava.
Veda 2000, s. 184 – 193. Táže: K otázke explanácie variantnosti a interferencie jazykových
systémov nárečia a spisovného jazyka v komunikácii. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004
na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zostavil J. Dolník. Bratislava:
Univerzita Komenského 2005, s. 225 – 235. Táže: Prestíž ako motivačný faktor pri preberaní
cudzích jednotiek a špecifiká nárečovej adaptácie (na príklade historických germanizmov). In:
Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava. Univerzita Komenského 2014, s. 68 – 80.
Kodifikácia Antona Bernoláka z r. 1787 sa (nielen) na stredoslovenskom gemersko-malohontskom území z jazykovo-štruktúrnych, najmä z konfesionálnych príčin neujala.
Pozri Žigo, Pavol: Šafárikov Slovanský národopis – prameň jazykovedného poznania. In: Slovenská reč. Roč. 60, č. 3, 1995, 137 – 148.
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Odborné práce
71. Dejiny správy. Štátna správa. Zemepanská správa. Cirkevná správa. Samospráva.
Súdnictvo. In Historická revue. Roč. 2, 1991, 4, s. 39.
72. Neúprosná logika dejín: pokusy o rozhodnutie Slovenska bez masovej podpory. In
Pravda na nedeľu. Roč. 72, 1991, 209, s. 9.
73. Okres, oblasť alebo župa: názvy pre územné celky ponúkajú historické pramene. In
Slobodný piatok. Roč. 2, 1991, 41, s. 5.
74. Pokusy o roztrhnutie Slovenska bez masovej podpory: Neúprosná logika dejín. In
Pravda na nedeľu. Roč. 72, 1991, 209, s. 9.
75. Šoltýstvo na predaj: zaujímavý obchod v stredoveku. In Historická revue. Roč. 2,
1991, 2, s. 6-7.
76. Špán a župan slová z nášho národného dedičstva. In Slovenské národné noviny. Roč.
2, 1991, 41, s. 8.
77. Vlajka Slovenskej republiky v premenách času: Čím skôr, tým lepšie. In Pravda.
Roč. 1(72), 1991, 28, s. 5.
Recenzie
78. Kartous, P. – Novák, J. – Vrteľ, L.: Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. In
Slovenská archivistika. Roč. 26, 1991,2, s. 118-121.
Rôzne
79. Konferencia o cyrilo-metodskom dedičstve a počiatkoch kultúry na Slovensku. In
Historický časopis. Roč. 39, 1991, 6, s. 703-704.
80. Kolešňa Kokavčanov v Bratislave 1946-1981-1991. In Obzor Gemera. Roč. 22,
1991, 2, s. 77-80.
81. Prežije GMVS rok 1991? In Nové slovo. Roč. 1, 1991, 12, s. 9.
1992
Vedecké práce
82. Slovenská terminológia v dejinách správy. In Slavica Slovaca. Roč. 27, č. 1, 1992,
s. 77-81.
Odborné práce
83. Aréna mestských erbov: slovenská heraldická škola proti dekadencii. In Slobodný
piatok. Roč. 3, 1992, 7, 8 a 9.
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84. Gener-Malohont v premenách verejnej správy. In Obzor Genera-Malohontu. Roč.
23, 1992, 2, s. 37-41.
85. Hradské španstvá (komitáty). Stolice. Župy. Kraje. In Historická revue. Roč. 4, 1992,
s. 9-39.
86. Kam patrí Kokava nad Rimavicou? In Kokavské zvesti. Roč. 1, 1992, 3, s. 2.
87. Kokavské legendy a historické skutočnosti. In Kokavské zvesti. Roč. 1, 1992, 4, s. 3.
88. Komu slúži nepravda o župách? In Obecné noviny. Roč. 2, 1992, 5, s. 10-11.
89. Malohont: krajina na rozvodí Dunaja a Tisy. In Historická revue. Roč. 3, 1992, 1,
s. 27-28.
90. Nech prehovoria fakty: hra na slepú babu (20.01.1992). In Pravda. Roč. 2, 1992, 7,
s. 5.
91. O obnovovaní mestských a obecných erbov. In Gemerské zvesti. Roč. 32, 1992, 38,
s. 1.
92. Palatín. Krajinský sudca. Taverník. Kancelár. In Historická revue. Roč. 3, 1992, 1,
s. 39.
93. Symboly Rimavskej Soboty. 1: erb. In Gemerské zvesti. Roč. 32, 1992, 39, 2.
94. Symboly Rimavskej Soboty. 2: pečate a pečiatky. In Gemerské zvesti. Roč. 32, 1992,
40, 2.
95. Symboly Rimavskej Soboty. 3: vlajky a zástavy. In Gemerské zvesti. Roč. 32, 1992,
41, 2.
96. Symboly Rimavskej Soboty. 4: reťaz a štandarda primátora. In Gemerské zvesti. Roč.
32, 1992, 42, 2.
97. Taverník. Tavernicus. Tárnok. In Historická revue. Roč. 3, 1992, 5, s. 30-31.
Recenzie
98. Crampton, W.: Die Welt der Flaggen und die Wappen aller Länder. In Historický
časopis. Roč. 40, 1992, 5, s. 633-634.
99. Gall, F.: Österreichische Wappenkunde. In Historický časopis. Roč. 40, 1992, 5,
s. 633.
Rôzne
100. Čo sledujú výpady proti štátnej vlajke: Úmyselné skresľovanie skutočnosti? In
Pravda. Roč. 2 (73), 1992, 274, 3.
101. Historická revue – dva roky a dosť. In Pravda. Roč. 2 (73), 1992, 123, s. 5
102. Podporujte župný variant! (účast. interv. Marián Minarovič, Leon Sokolovský; aut.
interv. Drahoslav Machala). In Slovenské národné noviny. Roč. 3 (7), 1992, 17, s. 7.
1993
Publikovaný príspevok na domácej vedeckej konferencii
103. Pivovarníctvo a správa stredovekej dediny na Slovensku. In Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava: Západoslovenské múzeum,
1993, s. 33-37.
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Vedecké práce
104. Podoby a osudy erbu mesta Rožňavy. In Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 24, 1993,
4, s. 145-153.
105. Priemysel a remeslá v Malohonte do začiatku 19. storočia. In Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 24 1993, 3, s. 125-131.
Odborné práce
106. Budeme mať županov?: najvhodnejšie názvy pre územnú správu Slovenska. In Slovenský národ. Roč. 4, 1993, 21, s. 11.
107. Dejiny odhaľujú podstatu: Štátna moc a územnosprávne členenie Slovenska. In
Pravda. Roč. 3(74), 1993, 65, s. 9.
108. Historik M. Podrimavský vo veku Abrahámovom. In Obzor Gemera-Malohontu.
Roč. 24, 1993, 4, s. 192.
109. Krádež a či výmysel tisícročia? In Pravda. Roč. 3 (74), 1993, 94, s. 2.
110. Protiklady proklamovanej a navrhovanej verejnej správy: Mätúca nielen terminológia. In Pravda. Roč. 3(74), 1993, 80, s. 8.
111. Župná šanca pre Slovensko: dvojročná práca, ktorá sa neberie do úvahy. In Slobodný piatok. Roč. 4, 1993, 21, s. 6.
Rôzne
112. Neprípustné zásahy: Používanie štátnych symbolov v praxi. In Pravda. Roč. 3(74),
1993, 9, s. 5.
113. Župy či oblasti. In Gemerské zvesti. Roč. 33, 1993, 34, s. 1-2.
1994
Habilitačná práca
114. Usporiadanie a život stredovekej dediny na Slovensku vo svetle dejín správy. Bratislava: [s.n.] 1994.
Príspevky na domácich vedeckých konferenciách
115. História verejnej správy na Slovensku. In Práva miest a ich ochrana. Bratislava:
Friedrich – Naumann – Stffung, 1994, s. 101-106.
116. Šľachtické rody v Malohonte. In Najstaršie rody na Slovensku. Martin: Slovenská
genealogicko-heraldická spoločnosť pri MS, 1994, s. 120-128.
117. Terminológia verejnej správy na Slovensku. In Práva miest a ich ochrana. Bratislava: Friedrich – Naumann – Stffung, 1994, s. 107-117.
Vedecká práca v zahraničnom časopise
118. Regionaľna specyfika heraľdyky: na prykladi Maloho Hontu. In Znak. Roč. 2, 1994,
8, s. 6-7.
Vedecké práce
119. Ladislav Bartolomeides a Malohont. In Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 25, 1994,
1, s. 25-28.
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Odborné práce
120. Dediny na zvykovom práve. Dediny na zákupnom práve. Dediny na valašskom
práve. Šľachtické (kuriálne) dediny. In Historická revue. Roč. 5, 1994, 8, s. 39.
121. Dejiny a súčasnosť rožňavského erbu 1. In Rožňavské noviny. Roč. 2, 1994, 3, 2.
122. Dejiny a súčasnosť rožňavského erbu 2. In Rožňavské noviny. Roč. 2, 1994, 4, 2.
123. Dejiny a súčasnosť rožňavského erbu 3. In Rožňavské noviny. Roč. 2, 1994, 5, 2.
124. Dejiny a súčasnosť rožňavského erbu 4. In Rožňavské noviny. Roč. 2, 1994, 7, 2.
125. Dejiny a súčasnosť rožňavského erbu 5. In Rožňavské noviny. Roč. 2, 1994, 9 , 2.
126. Dejiny a súčasnosť rožňavského erbu 6. In Rožňavské noviny. Roč. 2, 1994, 10, 2.
127. Feudálna renta a povinnosti poddaných: naša dedina v stredoveku. In Historická
revue. Roč. 5, 1994, 7, s. 6-7.
128. Keď prišiel dežmár: naša dedina v stredoveku 2. In Historická revue. Roč. 5, 1994,
8, s. 6-8.
129. Krutý zemepán bezprávny poddaný?: naša dedina v stredoveku (3). In Historická
revue. Roč. 5, č. 9 1994, s. 10-11.
130. Násilie proti právu: naša dedina v stredoveku 4. In Historická revue. Roč. 5, 1994,
10, s. 11-12.
131. Nielen Čerenčany mali 660. In Gemerské zvesti. Roč. 34, 1994, 37, s. 3.
132. Rozsnyó cmíerének története és jelene 1. In Rozsnyói újság. Roč. 2, 1994, 3, 6.
133. Rozsnyó cmíerének története és jelene 2. In Rozsnyói újság. Roč. 2, 1994, 4, 6.
134. Rozsnyó cmíerének története és jelene 3. In Rozsnyói újság. Roč. 2, 1994, 5, 6.
135. Rozsnyó cmíerének története és jelene 4. In Rozsnyói újság. Roč. 2, 1994, 7, 6.
136. Rozsnyó cmíerének története és jelene 5. In Rozsnyói újság. Roč. 2, 1994, 9, 6.
137. Rozsnyó cmíerének története és jelene 6. In Rozsnyói újság. Roč. 2, 1994, 10, 6.
138. Vesník. Richtár. Šoltýs. Valašský vojvoda. In Historická revue. Roč. 5, č. 10, 1994,
s. 37.
139. Župy či okresy? In Parlamentný kuriér. Roč. 3, 1994, 3, s. 30-32.
Rôzne
140. Štvrté matičné stretnutie genealógov a heraldikov v Martine. In Historický časopis.
Roč. 42 1994, 1, s. 167-168.
141. Vec desaťročí. In Gemerské zvesti. Roč. 34, 1994, 3, s. 2.
1995
Publikácie
142. Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska. 1. časť: (od počiatkov do roku
1526). Bratislava: Metodické centrum mesta Bratislavy, 1995.
143. Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska. 2. časť: (od roku 1526 do roku
1848). Bratislava: Metodické centrum mesta Bratislavy, 1995.
144. Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska. 3. časť: (od roku 1848 do roku
1918). Bratislava: Metodické centrum mesta Bratislavy, 1995.
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Príspevok na domácej vedeckej konferencii
145. Správa Malohontu do prijatia zákonného článku 25/1687. In Regionálna história vo
výučbe dejepisu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1995, s. 54-59.
Vedecká práca v domácom nerecenzovanom vedeckom zborníku
146. Erb Rimavskej Soboty. In Historica 41. Bratislava: Univerzita Komenského, 1995,
s. 19-48.
Odborné práce
147. Ako je to s erbom Tisovca? In Verejná správa. Č. 3, 1995, s. 27.
148. Kráľovská rada. Miestodržiteľská rada. Uhorská komora. Spišská komora. In Historická revue. Roč. 6, 1995, 1, s. 39..
149. Nepravda o košickom erbe. In Pravda. Roč. 5, 1995, 109, s. 16.
150. Predmet sporu: župný variant. In Nedeľná Pravda. Roč. 4, 1995, 23, s. 7.
151. Recepty z forgáčovskej kuchyne. In Historická revue. Roč. 6 1995, 1, s. 28.
152. Terminológia navrhovaného župného usporiadania Slovenskej republiky. In Mapa:
Návrh územného a správneho členenia Slovenskej republiky na župnom princípe.
Bratislava: Slovenská kartografia, 1995, s. 2.
1996
Publikácie
153. Návrh na erb Gemerskej Polomy: expertíza pre obec Gemerská Poloma. Gemerská
Poloma: Obecný úrad, 1996.
154. Podoby a osudy erbu Kokavy nad Riamvicou. Koakava nad Rimavicou: Obecný
úrad, 1996.
Skriptá
155. Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska: (od počiatkov do roku 1918).
Bratislava: Academia Istropolitana, 1996.
Vedecká práca v zahraničnom časopise
156. Die Slowakei in der Verwaltung der Tschechoslowakei. In Bohemia. Roč. 37, 1996,
1, s. 69-78.
Odborné práce
157. Cisár pán a brady jeho úradníkov. In Historická revue. Roč. 7, 1996, 2, 37, s. 39.
158. Heraldická mapa Slovenska. In Verejná správa. Č. 23, 1996, s. 11.
159. Je na štátnom znaku Maďarska štátny znak Slovenska? In Pravda. Roč. 6, 1996, 19,
s. 4.
160. K životnému jubileu profesora Nováka. In Genealogicko-heraldický hlas. Roč. 6,
1996, 1, s. 3.
161. Kokava nad Rimavicou. In Verejná správa. Č. 7, 1996, s. 34.
162. Slovensko v symbolike miest. In Pravda. Roč. 6, 1996, 238, s. 8.
163. Turecká (okupačná) správa. Ejálet. Sandžák. Náhije. In Historická revue. Roč. 7,
1996, 2, s.
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164. Západonemecká spoločnosť pre náuku o rodine. In Genealogicko-heraldický hlas.
Roč. 6, 1996, 2, s. 46.
Rôzne
165. Bez osobných invektív. In Pravda. Roč. 6, 1996, 256, s. 7.
166. Na slovíčko. In Historická revue. Roč. 7, 1996, 4, s. 29.
1997
Monografia
167. Stručné dejiny Malohontu do roku 1803. Martin: Gradus, 1997.
Príspevky na domácej vedeckej konferencii
168. Aktuálne úlohy pomocných vied historických, dejín správy a archivistiky. In Slovenské dejiny v dejinách Európy. Bratislava: AEP, 1997, s. 53-64.
169. Erb ako predmet a zdroj historického poznania. In Heraldika na Slovensku. Martin:
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri MS, 1997, s. 20-35.
Vedecká práca v domácom nerecenzovanom vedeckom zborníku
170. Vzťahy medzi zemepánmi a poddanými obyvateľmi emfyteutických dedín na Slovensku v stredoveku. In Historica 43. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997,
s. 129-138.
Vedecká práca
171. Pôvod a správny podoba erbu Revúcej. In Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 25,
1997, 3, s. 117-125.
Odborné práce
172. Byrokrati v uniformách: Keď štátni úradníci nosili uniformy. In Historická revue.
Roč. 8, 1997, 4, s. 22-23.
173. Ešte raz o erbe Revúcej. In Verejná správa. Č. 21, 1997, s. 23.
174. Heraldická mapa Slovenska. In Historická revue. Roč. 8, 1997, 1, s. 35.
175. Ochrana verejného poriadku: Zo života slovenského mestečka pred 200 rokmi. In
Historická revue. Roč. 8, 1997, 9, s. 8-9.
176. Problém erbu Medzilaboriec. In Genealogicko-heraldický hlas. Roč. 7, 1997, 2,
s. 20-21.
Rôzne
177. Kokavskí rodáci u starostu obce: Kolešňa na Koliesku. In Kokavské zvesti. Mimoriadne číslo 1997, s. 2.
178. Správa o štúdiu archívnictva na Filozofickej fakulte UK v školskom roku 1995-96.
In Slovenská archivistika. Roč. 32, 1997, 1, s. 158-159.
1998
Zostavovateľ
179. Rimavská Sobota na historických pohľadniciach (1911-1930). Rimavská Sobota:
Casino Club, 1998.
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Odborná práca v domácom zborníku
180. Jozef Maliak a jeho „Tisovec v minulosti“ / aut. úv. Leon Sokolovský. In Tisovec
v minulosti. Tisovec: Miestne kultúrne stredisko, 1998, s. 11-17.
Odborné práce
181. Artikuly rimavskosobotských mäsiarov z roku 1514: Z dejín mäsiarstva a údenárstva na Slovensku. In Tauris žurnál. Roč. 2, 1998, 3, s. 11.
182. Časy a nečasy miestnej samosprávy. In Dilema. Č. 11, 1998, s. 31-35.
183. Praveká jaskynná maľba. In Tauris žurnál. Roč. 2, 1998, 5, s. 11.
184. Prví mäsiari a vznik mäsiarskeho cechu v Rimavskej Sobote: Z dejín mäsiarstva
a údenárstva na Slovensku. In Tauris žurnál. Roč. 2, 1998, 2, s. 12.
185. Územná správa a demokracia. In Dilema. Č. 5, 1998, s. 44-48.
Rôzne
186. K problematike súčasnej obecnej heraldiky na Slovensku. In Kalendár na rok 1998:
Erby slovenských miest a obcí. Prešov: L.I.M., 1998, s. 5.
187. Malé dejiny Malohontu / aut. interv. Lý; účast. interv. Leon Sokolovský. In Historická revue. Roč. 9, 1998, 3, s. 29.
188. Správa o štúdiu archívnictva na Filozofickej fakulte UK v školskom roku 1996/97.
In Slovenská archivistika. Roč. 33, č. 1, 1998, s. 198-200.
1999
Zostavovateľ
189. Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin: Gradus, 1999.
Príspevok na domácej vedeckej konferencii
190. Začiatky mäsiarskeho cechu v Rimavskej Sobote. In Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin: Gradus, 1999, s. 93-102.
Odborná práca
191. Ako sa kedysi úradovalo: Uhorské krajinské inštitúcie na Slovensku. In Národný
kalendár 2000. Martin: Matica Slovenská, 1999, s. 56-57.
Recenzia
192. Osemstoročná heraldika: Výpravná publikácia Ladislava Vrteľa o slovenských erboch. In Pravda. Roč. 9, 1999, 266, s. 9.
Rôzne
193. Na začiatku nového funkčného obdobia. In Genealogicko-heraldický hlas. Roč. 9,
1999, 2, s. 3-4.
194. Obnovenie rigoróznych skúšok (PhDr.) na odbore archívnictva a pomocných vied
historických Filozofickej fakulty UK v Bratislave. In Slovenská archivistika. Roč.
34, 1999, 1, s. 180-181.
195. Správa o štúdiu archívnictva na Filozofickej fakulte UK v školskom roku 1997/98.
In Slovenská archivistika. Roč. 34, 1999, 1, s. 178-179.
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196. Tradície a perspektívy pomocných vied historických v Poľsku. In Genealogickoheraldický hlas. Roč. 9, 1999, 2, s. 40-41.
2000
Príspevky na domácich vedeckých konferenciách
197. K problematike kultúrnych a kultúrno-historických aspektov národnej stratégie
trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (NS TUR SR). In Trvalo udržateľné Slovensko?! Bratislava: Regionálne environmentálne centrum pre krajiny
strednej a východnej Európy, 2000, s. 67-71.
198. Počiatky územno-správnej reformy Jozefa II. na Slovensku (1782-1786). In Slovensko v Habsburskej monarchii 1526-1918. Prešov: Lana, 2000, s. 71-93.
199. Súčasné poznatky o erbe Pálfiovcov. In Pálfiovský rod: dejiny, osobnosti, stavebné
aktivity, mecenášstvo a zbierky. Bojnice: SNM, 2000, s. 4-14.
Vedecká práca v domácom recenzovanom vedeckom zborníku
200. Zvláštne formy práva a správy stredovekej dediny na Slovensku. In Historica 44.
Bratislava: Univerzita Komenského, 2000, s. 37-55.
Správa o riešení vedeckovýskumných úloh
201. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike /Kolektív riešiteľov. Bratislava: REC, 2000, http://www.rec.sk/tur/navrh/index.htm.
Odborné práce
202. Historické fakty Gemera-Malohontu (1). In Gemerské zvesti. Roč. 40, č. 22, 2000, s. 2.
203. Historické fakty Gemera-Malohontu (2). In Gemerské zvesti. Roč. 40, č. 24, 2000, s. 2.
204. Profesor Jozef Novák sedemdesiatročný. In Slovenská archivistika. Roč. 35, 2000,
2, s. 218-221.
Rôzne
205. Archívy sú zrkadlom doby / účast. interv. Leon Sokolovský; aut. interv. Ľubica
Chriašteľová. In Večerník. Roč. 45, 2000, 215, s. 6-7.
206. Správa o štúdiu archívnictva na Filozofickej fakulte UK v školskom roku 1998/1999.
in Slovenská archivistika. Roč. 35, č.1, 2000, s. 170-172.
207. Vedecká konferencia o výskume miestnych a krajových dejín na Slovensku. In Slovenská archivistika. Roč. 35, 2000, 1, s. 172-174.
2001
Zostavovateľ
208. Sklárne v Malohonte / Ján Žilák ... [et al.]; ved. Red. Leon Sokolovský. Bratislava:
AEP, 2001.
Príspevok na domácej vedeckej konferencii
209. Výčapný monopol Rimavskej Soboty za feudalizmu. In Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Prešov: Lana, 2001, s. 32-36.
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Odborná práca
210. Päťdesiatročné jubileum odboru archívnictva a pomocných vied historických na FF
UK v Bratislave. In Genealogicko-heraldický hlas. Roč. 11, č. 1, 2001, s. 2-3.
Rôzne
211. 71. nemecký archívny snem v Norimbergu. In Slovenská archivistika. Roč. 36, č. 1,
2001, s. 176-179.
212. Kolokvium stredoeurópskych archivárskych spoločností v Regensburgu. In Slovenská archivistika. Roč. 36, č. 1, 2001, s. 173-176.
213. Správa o štúdiu archívnictva na Filozofickej fakulte UK v školskom roku 1999/2000.
In Slovenská archivistika. Roč. 36, č. 1, 2001, s. 155-158.
2002
Monografia
214. Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava: AEP, 2002.
Zostavovateľ
215. Historica 45: pamätnica k 50. výročiu študijného odboru archívnictvo a pomocné
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221. Malohont a počiatky jeho osídlenia. In Tauris žurnál. Roč. 6, č. 4, 2002, s. 12.
222. Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť na prahu druhého desaťročia. In
Genealogicko-heraldický hlas. Roč. 12, č. 1-2, 2002, s. 3-11.
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