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ÚVODOM 

 
 Zborník, ktorý ste práve teraz otvorili, predstavuje širokej, (nielen) odbornej 
verejnosti niekoľko vedeckých štúdií o činnosti hodnoverných miest na Slovensku 
v období ich novovekej existencie. Tento zborník je zároveň výstupom z workshopu 
Činnosť hodnoverných miest na Slovensku, ktorý sa uskutočnil 4. decembra 2015 na 
pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Príspevky v ňom sú 
zoradené podľa abecedného poradia priezvisk autorov. Obsahové zameranie 
jednotlivých štúdií je najmä na Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula, ktoré plnilo 
nielen v stredoveku, ale aj v novoveku množstvo dôležitých verejnoprávnych funkcií 
a malo dôležité postavenie v celom regióne. Publikácia obsahuje práce z oblasti 
viacerých pomocných vied historických – genealógie, archontológie, paleografie, 
diplomatiky, chronológie či historickej geografie. Veríme, že pomôže doplniť poznatky 
o práci a činnosti hodnoverných miest na našom území v období novoveku a stane sa 
východiskom pre ďalšie vedecké a odborné publikácie.   
 
         Ján Valo 
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Frederik Federmayer - ETYEKY Z MALÉHO LÉGU – ETYEKY DE KIS LÉGH 

(RODOVÁ GENEALÓGIA VO SVETLE PRAMEŇOV Z ARCHÍVOV 

HODNOVERNÝCH MIEST) 

 
 Základným prameňom genealogického výskumu sú nepochybne cirkevné 

matriky. To platí aj pre šľachtickú genealógiu. Pre výskum uhorských šľachtických rodov 

pomoháčskeho obdobia, osobitne raného novoveku, sú však vzhľadom na stav ich 

zachovania len doplnkovým zdrojom. Matriky vidieckych farností sa totiž u nás obvykle 

zachovali až od konca 17. storočia, či nezriedka len od 18. storočia. Matriky farností 

väčších miest sa síce začali viesť už v staršom období, avšak ich stav zachovania nie je 

tiež uspokojivý. Nezriedka sa zachovali, práve v staršom období, len v nekompletnom 

stave.1   

 Genealóg skúmajúci rodové vzťahy šľachtických rodov pôsobiacich na území 

dnešného Slovenska napríklad v období renesancie je tak nutne odkázaný na pramene z 

predmatričného obdobia.2 Tu sa bohatosťou a rôznorodosťou svojich materiálov priam 

ponúkajú archívy hodnoverných miest, ktoré poskytujú možnosť genealogicky sledovať 

niektoré rody až hlboko do stredoveku. Keďže hodnoverné miesta v minulosti 

nahrádzali činnosť verejných notárov, nachádzame v ich archívoch písomnosti 

súkromnoprávnej povahy, niekedy priamo genealogické charakteru, či už vo forme 

originálov, alebo odpisov v autentických protokoloch - ako boli napr. testamenty, 

tútorské a revisionálne listiny, delenia majetkov, súpisy pozostalosti a podobne. Keďže 

hodnoverné miesta slúžili aj ako depozity, súčasťou ich archívov sa stávali celé 

šľachtické rodové archívy alebo ich významné privilégiá (donácie, nobilitačné a erbové 

listiny). Významnú úlohu mali hodnoverné miesta aj pri realizácii kráľovských súdnych 

a donačných rozhodnutí, preto sa v ich archívoch nachádzajú aj písomnosti majetko-

právneho charakteru a osobitne štatúcie, ktoré je možno využiť pri rekonštrukcii 

majetkových pomerov skúmaných rodov. 

                                                           
1 Bližšie o stave zachovania cirkevných matrík na Slovensku: SARMÁNYOVÁ, Jana. Cirkevné 

matriky na Slovensku zo 16. – 19. storočia. Odbor archívnictva MV SR : Bratislava, 1991.

 SARMÁNYOVÁ, c. d., s. 42-43.  
2 Bližšie o prameňoch genealogického výskumu so zameraním na územie dnešného Slovenska: 

ŠIŠMIŠ, Milan (ed.). Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom 

zahraničí I. – II., SGHS : Martin, 2004, 2009. 
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 V tejto štúdii chceme možnosti pramenného genealogického výskumu v 

archívoch hodnoverných miest, v tomto prípade predovšetkým Hodnoverných miest 

Bratislavskej, Győrskej a Ostrihomskej kapituly, ilustrovať na konkrétnom príklade. 

Vybrali sme rod Etyeky z Malého Légu na Žitnom ostrove, ktorý zatiaľ nebol 

genealogicky spracovaný. Keďže jeho pôsobenie sa dotýka predovšetkým 16. a 17. 

storočia, nie je možné genealógiu Etyekyovcov spracovať z matričného výskumu. Náš 

výskum sme preto opreli predovšetkým o pramene z archívov hodnoverných miest, 

pričom sme sa sústredili nielen na ich rodové vzťahy, ale aj rekonštrukciu majetkových 

pomerov tohto málo známeho rodu.  

 

Osudy utečeneckých rodov, nespracovaná téma genealogického výskumu 

  Z pohľadu maďarskej a slovenskej genealógie je 16. storočie mimoriadne 

zaujímavým a stále len nedostatočne spracovaným obdobím. V dôsledku politicky 

a hospodársky nestabilnej situácie, ale najmä vojenských útokov moslimskej Osmanskej 

ríše a následnej osmanskej okupácie centrálnej časti krajiny, došlo v Uhorskom 

kráľovstve k výrazným demografickým zmenám, rozsiahlej migrácii, ale aj k zmenám 

v sociálnej štruktúre uhorského obyvateľstva. Tisícky rodín boli nútené opustiť sídla 

svojich predkov a hľadať si nový domov. Keďže ich odchod bol mnohokrát útekom, 

pomerne veľké množstvo obyvateľstva sa ocitlo vo vážnych existenčných problémoch. 

Neboli to len rody sedliacke či meštianske, nachádzame medzi nimi aj mnoho 

šľachticov, ktorí takmer zo dňa na deň stratili svoje nehnuteľné majetky a staré rodové 

rezidencie a tým vlastne fundament svojich privilégií a zdroj obživy. Šľachtickí utečenci 

z Dolnej zeme, centrálnej časti kráľovstva, Slavónska a južného Zadunajska, ktorí od 

polovice 16. storočia postupne prichádzali na Hornú zem, teda aj na územie dnešného 

Slovenska, boli nútení živiť svoje rodiny mnohokrát aj netradičným spôsobom – 

obchodom, remeslom, či vojenskou alebo úradníckou službou. Keďže práve v tomto 

období boli založené nové kráľovské úrady, ktorých zamestnanci dostávali pravidelný 

plat, viacero vzdelaných šľachtických utečencov sa uplatnilo práve tam. Ďalší ponúkali 

svoje služby bohatým magnátom a krajinským hodnostárom. Vstupovali na ich dvory, 

kde sa v pozíciách hospodárskych úradníkov, familiárov či len jednoduchých služobníkov 

snažili zase spoločensky zaradiť. Keďže veľká časť týchto šľachtických utečencov bola 

úplne nemajetná, stávali sa materiálne závislými od svojich patrónov. Tí im za dlhoročné 

verné služby dávali do dedičnej držby nové majetky, spravidla menšieho rozsahu a 

významu. Magnáti im vyčleňovali usadlosti na svojich panstvách, krajinskí hodnostári, 
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ako aj uhorskí miestodržitelia či palatíni, zase darovali menšie statky z kráľovského 

majetku. Rody šľachtických utečencov tak dostali možnosť opätovného začiatku 

v nových domovoch. Modelovým príkladom týchto spoločenských procesov boli aj 

osudy Jozefa (Józsu) Etyekyho, ktorý sa stal faktickým zakladateľom nového rodu na 

Žitnom ostrove. 

 

Tlmočník, vojenský veliteľ a miestodržiteľský familiár 

 Spomenutý Jozef Etyeky pochádzal z rodu, ktorý mal pôvod vo Fejérskej stolici. 

Jeho pôvodné sídlo bolo v obci Etyek, ležiacej na starej a frekventovanej ceste medzi 

Budínom a Stoličným Belehradom (Székesfehérvár).3 Narodil sa niekedy okolo rokov 

1535 – 1540, mená jeho rodičov predbežne nepoznáme. Azda išlo o šľachticov, istotu 

však nemáme. Keď sa Fejérska stolica dostala pod osmanskú vládu (Székesfehérvár 

padol v roku 1543), Etyékyovci boli prinútení opustiť svoj domov a majetky. Nastali pre 

nich roky boja o spoločenské prežitie. Mnoho šľachtických a meštianskych rodov, ktoré 

prišli o svoje majetky, sa totiž nedokázalo s novou situáciou vyrovnať a spoločensky sa 

prepadli. Ich potomkovia potom prežívali už len v postavení chudobných služobníkov, 

drobných remeselníkov, niektorí dokonca klesli aj do postavenia sedliakov či želiarov. 

Vždy však záležalo od schopností vtedajších členov rodu, či sa medzi nimi našla 

osobnosť, ktorá rod vyviedla z nepriaznivej situácie.  

 V prípade Etyekyovcov sa takouto osobnosťou stal mladý Jozef. Vieme o ňom, že  

sa ako dieťa dostal do tureckého zajatia. Istý čas žil aj na osmanskom území, najmä 

v Budíne, kde získal dobré vzdelanie a stal sa moslimom. Pretože sa dobre naučil po 

turecky a nezabudol ani rodnú maďarčinu, začal pôsobiť na dvore budínskeho pašu ako 

prekladateľ a pisár. Tu sa stretal s osobami z Uhorska a uhorskými vyslancami, pričom 

im všemožne pomáhal. Postupne v sebe objavil svoje uhorské korene. V roku 1572 

preto opustil osmanské územie a prišiel do pevnosti Győr, kde prijal opätovne krst. 

Ponúkol svoje služby miestnemu veliteľovi, grófovi Eckovi Salmovi.4 Ten ho zamestnal 

                                                           
3 Išlo pravdepodobne o rod so starým stredovekým pôvodom. Už v roku 1527 sa spomína 

Albertus Etheky. KÁZMÉR Miklós. Régi magyar családnevek szótára, XIV-XVII. század. Budapest, 

1993, s. 339.   

4 Gróf Eckhard Salm bol vojenským veliteľom pevnosti Győr v rokoch 1560 – 1574. PÁLFFY, 

Géza. Die Türkenabwehr in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert – ein Forschungsdesiderat. In 
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ako svojho tureckého prekladateľa a pisára. Jozef zakrátko vstúpil aj do vojenských 

služieb a ako vojak začal chrániť svoju vlasť. Slúžil priamo v pevnosti Ráb (Győr), kde sa 

nakoniec vypracoval až na veliteľské posty. V rokoch 1578 – 1584 bol už veliteľom 

pešiakov uhorskej časti posádky.5 Niekedy krátko po roku 1572 sa Jozef oženil 

s Katarínou Léghyovou, príslušníčkou drobného kuriálneho rodu zo Žitného ostrova.6 

Vyženil neveľké majetky na Žitnom ostrove s centrom v Malom Légu (dnes časť obce 

Lehnice, okres Dunajská Streda). Tieto sa stali základom novej majetkovej držby 

Etyekyovcov na vidieku. Ako vojenský veliteľ si Jozef v roku 1579 kúpil rezidenciu aj 

v meste Győr. Jeho nový dom stál hneď vedľa budovy vojenského veliteľstva tejto 

dôležitej protitureckej pevnosti.7 Jozef Etyéky v písomných zmienkach z tohto obdobia 

vystupuje ako šľachtic. Nevieme však, či svoju nobilitu zdedil po rodičoch alebo 

šľachtický titul získal sám. 

 Jozef Etyeky sa však nezameral len na vojenskú kariéru. Využil aj svoje vzdelanie 

a výbornú znalosť tureckého jazyka. Po smrti grófa Salma sa mu podarilo vstúpiť do 

služieb Štefana Radeca († 1585), jágerského biskupa. Tento významný uhorský katolícky 

prelát patril v druhej polovici 16. storočia k vedúcim osobnostiam kráľovstva, 

predovšetkým po jeho vymenovaní za uhorského miestodržiteľa (v rokoch 1573 – 1585). 

Vtedy začal sídliť v uhorskom hlavnom meste Prešporku, kde si zriadil miestodržiteľský 

dvor s početnými dvorskými úradníkmi a služobníkmi. Na čele Radéciovho dvora stál 

dvormajster Ján Isipy a na čele jeho kancelárie, tajomník Ján Záluský.8 Jozef Etyeky sa 

                                                                                                                                                                           
Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse, 1. Halbband, 137. Jahrgang, 2002, s. 124; Pozri 

tiež: www.mek.oszk.hu/05100/05122/html/rmh0004.html [online prístup 7. X. 2015]. 

5 Vajvoda militum peditorum Hungaricorum in presidii Jauriensis Győri Egyházmegyei Levéltár, 

Hodnoverné miesto Győrskej kapituly (ďalej GEL, HMGK), protokol 4, s. 165; Slovenský národný 

archív, Hodnoverné miesto Bratislavskej kapituly (ďalej SNA, HMBK), Spisy, capsa 3, fasc. 3. 

6 Rod Léghy (tiež Kisléghy), genealogicky doložený od prelomu 13. a 14. storočia,  patril k starej 

kuriálnej šľachte Prešporskej stolice. Od kráľa Ľudovíta II. získal v roku 1518 erbovú listinu. 

Podrobnejšie: Kol. autorov. Šľachta Bratislavskej stolice. Agentúra Luigi : Bratislava, 2004 (ďalej 

ŠBS, 2004), s. 207-208.  

7 GEL, HMGK, protokol 3, s. 305-306. 

8 Podrobnejšie o miestodržiteľskom tajomníkovi Jánovi Záluskom: FEDERMAYER, Frederik. Ján 

Záluský zo Zálužia. Zabudnutý prešporský vzdelanec slovenského pôvodu. In WOCH, roč. 2, 

2014, s. 40-47. 



10 
 

zaradil medzi miestodržiteľských familiárov. Samotný miestodržiteľ si veľmi cenil jeho 

služby a považoval ho za mimoriadneho človeka. Máme tiež zmienku, že Jozef od roku 

1579 pôsobil ako vymenovaný kráľovský tlmočník a pisár do tureckého jazyka.9  

 Uhorský miestodržiteľ mohol v zastúpení kráľa udeľovať menšie majetkové 

donácie, čo títo najvyšší krajinskí hodnostári neraz využívali aj na odmeňovanie členov 

svojho dvora. Takto Štefan Radetius za verné služby obdaroval aj svojho familiára Jozefa 

Etyekyho. V roku 1577 mu daroval kúriu v osade Hoszú alias Töbör Ethe (dnes časť obce 

Kútniky) a majetkové podiely v Čukárskej Pake, v roku 1578 zase potvrdil držbu statkov 

v Malom Légu a následne v roku 1583 mu ešte daroval kúriu v obci Alszász (dnes časť 

obce Sása). Tieto donácie významne rozšírili majetkovú držbu Etyekyovcov na Žitnom 

ostrove a títo sa tak zaradili k miestnej stoličnej nobilite.10 Rozsah a počet donácií 

zároveň jednoznačne dokladá, že pôsobenie Jozefa Etyekyho na miestodržiteľskom 

dvore nebolo len formálne, ale naopak musel patriť k najbližším a najdôležitejším 

služobníkom miestodržiteľa. 

 V miestodržiteľských službách ostal Jozef aj po smrti Štefana Radétia. Vieme, že 

pracoval pre kráľovského miestodržiteľa Štefana Fejerkövyho († 1596), ktorý ho viackrát  

menoval na post kráľovho človeka – splnomocnenca (1592, 1594) a vyslal na dohľad 

nad realizáciou kráľovských nariadení a štatúcií do udelených majetkov.11 Pôsobenie na 

miestodržiteľských dvoroch priviedlo Etyekyovcov prvýkrát do kontaktu s metropolou 

kráľovstva – Prešporkom. Zdá sa, že Jozef tam na starobu dlhšie býval, pretože jeho 

testament zapísali do mestských protokolov. Spísal ho 11. augusta 1598, po jeho smrti 

ho otvorili 24. marca 1599.12 Prežila ho jeho druhá manželka Sára Csányiová, ktorá 

pochádzala zo starobylého zadunajského šľachtického rodu.13 Príslušník tohto rodu 

                                                           
9 MOL-NL, Király könyvek, č. 7, s. 86, 87, 201; Pozri tiež: 

www.mek.oszk.hu/05100/05122/html/rmh0004.html [online prístup 7. X. 2015]. 

10 SNA, HMBK, Spisy, capsa 1, fasc. 3, 12, capsa 2, fasc. 11, capsa 3, fasc. 3; Tamže, prot. 22, s. 

320, prot. 25, s. 321. 

11  SNA, HMBK, Spisy, capsa 4, fasc. 10, šk. 30, fasc. 8. 

12  Archív mesta Bratislavy, Mesto Bratislava (ďalej AMB, MB), protokol testamentov 4n. 6, s. 

77. 

13 NAGY, Iván. Magyarország családai és nemzékrendi táblákkal. III., Pest : M. Ráth, 1858, s. 96-

97. 
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Bernard Csányi ml., možno Sárin otec alebo brat, bol v poslednej tretine 16. storočia 

tiež vzdelancom v kráľovských a miestodržiteľských službách.14  

 

Štefan Etyeky, palatínsky služobník 

 Z pramenných zmienok poznáme osem potomkov Jozefa Etyekyho, ktoré splodil 

vo svojich dvoch manželstvách. Zdá sa však, že  z jeho synov sa dospelosti dožil len 

jeden – Štefan Etyeky. Ten sa stal aj pokračovateľom rodu a predkom vetvy Etyekyovcov, 

ktorá držala majetky na Žitnom ostrove s centrom v Malom Légu. Štefan sa narodil 

v Jozefovom prvom manželstve, niekedy okolo roku 1575. Presný dátum nepoznáme, 

ale vieme ho odvodiť z viacerých zmienok o jeho veku.15 O jeho mladosti nemáme veľa 

správ, predpokladáme však, že otec ho ešte za svojho života uviedol na dvor 

miestodržiteľa, kde vtedy sám pôsobil. Štefan sa tu musel dobre uviesť, pretože už 

v relatívne mladom veku ho poverili zodpovednými úlohami. Svedčia o tom zmienky 

z rokov 1596 a 1597, ktoré ho spomínajú ako kráľovho človeka – splnomocnenca.16 

Štefan tak nadviazal na pôsobenie svojho otca a zabezpečil kontinuitu postupného 

spoločenského vzostupu tohto utečeneckého rodu.  

 Aj v neskorších rokoch sa Štefan Etyeky pohyboval na dvoroch najvyšších 

predstaviteľov kráľovstva, osobitne uhorských palatínov. V roku 1609 sa spomína 

v službách palatína Štefana Illyesházyho, spoločne s ďalšími šľachticmi zo Žitného 

ostrova – Wolfgangom Móróczom z Beketfalvy a Matúšom Andrásom z Paky na postoch 

palatínovho človeka-splnomocnenca (homo palatinalis). Rovnako nasledujúci palatíni 

Juraj Thurzo a Žigmund Forgách využívali jeho služby. V roku 1613-1614 a 1619 je opäť 

spomínaný na tomto poste.17 Štefana Etyekyho ocenil nielen palatín Štefan Illyesházy, 

                                                           
14 Bernard Csányi ml. sa už v roku 1563 spomína ako „Maioris cancelariae Hungaricae juratus 

notarius et dapiferorum magister“ miestodržiteľa Mikuláša Oláha. Archivum primatiale 

Esztergom, Hodnoverné miesto Ostrihomskej kapituly (ďalej APE, HMOK), Spisy, capsa 12, fasc. 

4. 

15  V roku 1608 sa spomína ako 32 ročný a v roku 1628 ako 55 ročný. SNA, HMBK, capsa 17, 

fasc. 8, capsa 18, fasc. 7. 

16 SNA, HMBK, Spisy, capsa 26 et A, fasc. 3. 

17 SNA, HMBK, prot. 29, s. 269, 415, prot. 50, s. 583; HMOK, Spisy, capsa 20, fasc. 7. Bližšie 

o kariére Wolfganga Mórócza: FEDERMAYER, Frederik. Wolfgang Mórócz z Beketfalvy (1575 – 
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ktorý mu v roku 1609 daroval 4 kúrie v osade Nemes Maczháza (dnes Macov), kúriu 

v osade Peten (dnes Horná Pôtoň ?) a celú osadu Solymos Pathon (dnes časť obce 

Kráľovičove Kračany), ale aj palatín Mikuláš Esterházy, ktorý mu tiež za verné služby 

daroval v roku 1627 kúriu v obci Čukárska Paka na Žitnom ostrove.18 Rozsah majetkov, 

zväčša šľachtických odúmrtí, udelených palatínskymi donáciami Štefanovi Etyekymu 

opätovne dokladá jeho významné postavenie na palatínskych dvoroch. Na sklonku 

kariéry potom Štefan Etyeky získal prácu v kráľovskom súdnictve, kde zastával post 

kuriálneho notára (notarius de curia regia), ako aj kráľovho človeka – splnomocnenca 

(doložený 1627 – 1630).19 Podobne ako už jeho otca, aj Štefana služba na 

miestodržiteľských a palatínskych dvoroch priviedla do hlavného mesta. Vieme, že 

v roku 1621 žil v dome istého Pavla Herczegha na Laurinskej ulici. V dome mal aj 

vlastnícky podiel, ktorý neskôr (pred rokom 1665) jeho dedičia predali Egresdyovcom.20  

 Štefan Etyeky zdedil po otcovi a matke majetky na Žitnom ostrove a začal 

používať nový šľachtický predikát – z Malého, resp. Veľkého Légu (de Kis Légh, de Nagy 

Légh).21 Tieto majetky ešte ďalej rozšíril. V roku 1612 dostal donáciu na ďalšie majetky 

vo Veľkom Légu, spoločne s Leopoldom Peckom, kráľovským kapitánom svätojurského 

panstva.22 V roku 1615 zobral do zálohu od rodu Sárkány majetok vo Veľkom Légu.23 

                                                                                                                                                                           
1648). Spoločenský vzostup kariérneho úradníka v ranonovovekom Uhorsku. In Theatrum 

historiae, č. 9, Pardubice 2011, s. 201-223. 

18  Spoluadresátmi donácií boli v roku 1609 Juraj Literát Havar zo Senca a Pavol Győri. V roku 

1627 zase palatínov tajomník Ján Kossa z Nyéku. SNA, HMBK, Spisy, capsa 1, fasc. 12, capsa 4, 

fasc. 7, capsa 5, fasc. 2, capsa 15, fasc. 5. 

19  SNA, HMBK, Spisy, šk. 32, capsa 17, fasc. 8, capsa 21, fasc. 1. 

20  Dom stál vo vnútornom meste, hneď za Laurinskou bránou. V roku 1660 sa spomína ešte 

v držbe Štefanovej vdovy. FEDERMAYER, Frederik. Rody starého Prešporka. Monada : Bratislava, 

2003, s. 241; AMB, MB, Spisy, šk. 41, ladula 27/VIa; SNA, HMBK, prot. 45, s. 271 a nasl.  

21  GEL, HMGK, prot. 7, s. 414; SNA, HMBK, prot. 27, s. 724; APE, HMOK, prot. 12, s. 56. 

22  S týmto kráľovským úradníkom, ktorý zastával tiež post pokladníka Uhorskej komory, Štefan 

Etyeky spolupracoval aj v nasledujúcich rokoch. SNA, HMBK, Spisy, capsa 1, fasc. 4; SNA, HMBK, 

prot. 29, s. 269, 415; Bližšie o Leopoldovi Peckovi: FEDERMAYER, Frederik. Leopold Peck (1560 – 

1625) uhorský kráľovský pokladník a jeho rodina. In CZOCH, Gábor (ed.). Kapitoly z dejín 

Bratislavy. Bratislava : Kalligram, 2006, s.150-194. 
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Štefan Etyeky spoločne s príbuzným Mikulášom Etyekym držal tiež majetky v Pilišskej 

stolici.24 Pravdepodobne išlo o pôvodné majetky rodu, ktoré síce ležali už na území 

trvalo obsadenom, či ohrozovanom Osmanmi, ale dalo sa na nich hospodáriť a rod 

z nich mal výnosy. Spomínaného Mikuláša Etyekyho nevieme jednoznačne genealogicky 

zaradiť. Keďže bol starší od Štefana a zomrel už pred rokom 1625, môžeme len 

predpokladať, že išlo o Štefanovho strýka. 

 Akvizície rodu v prvej polovici 17. storočia významne vylepšili majetkové pomery 

Etyekyovcov. Keď v rokoch 1650 a 1652 v Prešporskej stolici spísali taxálne súpisy 

šľachty, troch Štefanových synov Pavla, Františka a Juraja už zapísali medzi majetných 

šľachticov stolice (nobiles possesionati).25 Platili síce o čosi menšiu daň (taxu) ako ďalší 

prešporskí šľachtici z tejto kategórie, napriek tomu sú tieto súpisy jednoznačným 

dokladom úspešného príbehu ich rodu, ktorý sa takto vypracoval z nemajetných 

utečencov.26  

 Štefan Etyeky mal za manželku Juditu Nevéryovú, ktorá pochádzala z tekovského 

šľachtického rodu z Neveríc. Išlo o rodinu s výraznou vojenskou tradíciou. Predkom 

Judity bol Matej Nevéry († po 1562), dlhoročný podkapitán a provizor hradu Zvolen. Od 

cisára a kráľa Rudolfa II. získali Nevéryovci za vojenské zásluhy v roku 1586 nobilitačné 

privilégium, ktorým im potvrdil starší šľachtický stav a polepšil erb.27 Predpokladáme, že 

k rodinnému kontaktu Etyekyovcov a Nevéryovcov došlo práve cez vojenské prostredie. 

Štefanovo manželstvo bolo veľmi plodné. Podľa mena poznáme až deväť jeho detí, 

z ktorých sa minimálne sedem dožilo dospelosti.28 Podrobnejšie ich popisujeme 

v genealogickej tabuľke na konci štúdie. 

                                                                                                                                                                           
23 SNA, HMBK, prot. 29, s. 618. 

24 APE, HMOK, prot. 12, s. 449, prot. 13, s. 129; MOL-NL, Király könyvek, č. 7, s. 86, 87, 201, 

590. 

25 ŠA v Bratislave, ŽB-I., Taxálne súpisy z rokov 1650, 1652. 

26  ŠBŠ, 2004, s. 128. 

27 CSERGHEÖ, Géza. J. Siebmachers Wappenbuch, Der Adel von Ungarn sammt den 

Nebenländern der St. Stephans Krone, Supplementband, Nürnberg, 1894, s. 453; ŠA v Banskej 

Bystrici, pobočka v Kremnici, Magistrát mesta Kremnica, Tomus I., Fons 20, fasc, 1. 

28 GEL, HMGK, prot. 8, s. 372. 
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V kráľovských službách na čele tridsiatkových colných staníc 

 Z príslušníkov tretej generácie rodu na Žitnom ostrove treba spomenúť 

predovšetkým dvoch vnukov Jozefa Etyekyho, ktorí sa presadili aj medzi kráľovským 

úradníctvom vo významných protitureckých pevnostiach Győri a Komárne. Azda 

najvýznamnejšie postavenie dosiahol Juraj Etyeky. V mladosti študoval na jezuitskom 

gymnáziu v Trnave (1626 – 1630) a následne sa zamestnal v kráľovskom súdnictve ako 

notár kráľovskej súdnej tabule (doložený v roku 1635).29 Odtiaľ prešiel do služieb grófa 

Pavla Pálffyho, prednostu Uhorskej komory a župana Prešporskej stolice. Pre tohto 

vplyvného magnáta začal pracovať v správe jeho panstva Červený Kameň, kde nakoniec 

dosiahol na post provizora (doložený v rokoch 1641-1645).30 Keďže Pavol Pálffy mal 

vyššie politické ambície, celkom cieľavedome si začal budovať širokú sieť svojich 

protežantov v rôznych postoch v kráľovských úradoch, predovšetkým podliehajúcich 

Uhorskej komore, ktorej predsedal a mohol teda ovplyvňovať ich personálne obsadenie. 

Do postov v týchto úradoch často menoval osoby zo svojho súkromného dvora alebo 

spomedzi úradníkov svojich panstiev. Mnohí z nich boli z Prešporskej stolice, osobitne 

zo Žitného ostrova. Takto napríklad získali vysoké posty vo vedení Uhorskej komory 

šľachtici Lukáš Vattay z Vajasvaty a Wolfgang Mórócz z Beketfalvy, ktorí svoju kariéru 

zakončili ako komorskí radcovia.31 Aj svojmu vtedajšiemu červenokamenskému 

provizorovi sprostredkoval Pálffy ďalší kariérny rast v kráľovských službách. Uhorskej 

komore podliehalo kráľovské colníctvo tvorené sieťou tridsiatkových colných staníc. 

Príjmy z týchto staníc neboli nevýznamné, práve naopak vytvárali významnú časť 

kráľovských príjmov a financií kráľovstva. Vplyv nad ich správou bol nepochybne 

dôležitý pre každého krajinského hodnostára, ktorý chcel ovplyvňovať finančné toky 

a záujmy v správe krajiny. V tejto súvislosti stojí za zmienku, že Michal Szilva, ktorý 

                                                           
29 V gymnaziálnych matrikách je Juraj Etyeky označený za rodáka z Légu (Lehníc) na Žitnom 

ostrove. Arcibiskupská knižnica Esztergom, Matricula tum Academiae Tyrnaviensis ab anno 

1616 ad 1693, Batthyány gyüjtemény, sign. – Cat. IX. Literaria, záznamy z rokov 1626 – 1632; 

APE, HMOK, Spisy, capsa 6, fasc. 3. 

30 ŠA v Trnave, MG-Trnava, Missiles, šk. 75, rok 1644. 

31 FEDERMAYER, 2011, s. 207-210; CSIBA, Balázs – FEDERMAYER, Frederik – NAGY, Robert. 

Komorský radca Lukáš Vattay, richtár Štefan Vattay, ich rodina v Prešporku a stredovekí 

predkovia na Žitnom ostrove. In WOCH, roč. III., 2015, s. 21-27. 
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v rokoch 1622-1654 zastával post hlavného kráľovského tridsiatnika v uhorskom 

hlavnom meste, pôvodne vyšiel z dvora Pálffyovcov a bol komorníkom Pavlovho brata 

Štefana Pálffyho, vtedy župana Prešporskej stolice.32 

 V roku 1647 Juraja Etyekyho vymenovali za hlavného kráľovského tridsiatnika 

v Komárne. Za týmto menovaním mohol byť opäť záujem Pavla Pálffyho umiestniť 

svojho človeka do významnej pevnosti. Išlo o dôležitý post v colnej správe kráľovstva, 

ktorý pokrýval najmä obchod s Osmanskou ríšou a preclieval predovšetkým 

obchodníkov plaviacich sa po Dunaji. V pevnosti Komárno patril správca tridsiatkovej 

stanice k najvyšším civilným kráľovským úradníkom, porovnateľným s tamojším 

kráľovským poštmajstrom či kráľovským proviantmajstrom.33 Juraj Etyeky post zastával 

až do svojej smrti v roku 1653.34 

 Podobne významný post na konci kariéry získal cež Jurajov brat Pavol Etyeky († 

1654). Prvá zmienka ho spomína ako kráľovho človeka – splnomocnenca (1621). Potom 

pôsobil ako truchsas na dvore palatína Mikuláša Esterházyho, kde slúžil s troma koňmi 

(doložený 1627 – 1629).35 Potom niekoľko rokov nemáme o ňom zmienku, až v rokoch 

1638 – 1652 sa potom spomína na poste kráľovského kontrolóra tridsiatkovej stanice 

v Győri. Vrchol svojej kariéry dosiahol v rokoch 1652 – 1654 na poste hlavného 

győrskeho tridsiatnika.36 Čím v týchto rokoch vznikla pozoruhodná situácia, kedy dve 

susedné colné stanice zadunajského colného okruhu vo významných pevnostiach na 

uhorsko-osmanskom pomedzí spravovali dvaja rodní bratia.  

 Z pohľadu genealogického výskumu je Pavol Etyeky zaujímavý svojou manželkou 

Máriou Pekkerovou. Išlo totiž o dcéru Gašpara Pekkera, pálffyovského provizora na 

                                                           
32 FEDERMAYER, 2003, s. 145-147; CSIBA – FEDERMAYER – NAGY, 2015, s. 28, 32.  

33 KAZIMÍR, Štefan: K vývoju colnej agendy na Slovensku v 16. a 17. storočí. In Slovenská 

archivistika, roč. XI., 1976, č. 1, s. 68, 77. 

34 FALLENBÜCHL, 2002, s. 91; SNA, HMBK, prot. 38, s. 307, č. 41, s. 271, 308, SNA, HMBK, Spisy, 

capsa 67, fasc. 1. 

35 DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. HÚ SAV a Prodama s. r.o., 

Bratislava 2013, s. 117-118. 

36 FALLENBÜCHL, 2002, s. 92; SNA, HMBK, prot. 34, s. 126, č. 38, s. 344, č. 41, s. 361, SNA, 

HMBK, Spisy, capsa 67, fasc. 1, 3. 
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Červenom Kameni a kolegu Pavlovho brata Juraja. Mária sa po ovdovení dostala do 

kruhov uhorských magnátov, keď ju požiadal o ruku barón Francšek Illesházy († 1663).37 

Ich manželstvo však trvalo len krátko, pretože Illesházy padol v nešťastnej bitke 

uhorského a osmanského vojska pri Parkani (Štúrove) v roku 1663, ktorá predchádzala 

pádu novozámockej pevnosti.  

 Akceptáciu Etyekyovcov v šľachtických kruhoch krajiny, ich dobré spoločenské 

postavenie, predovšetkým v komunite kráľovských úradníkov, ako aj medzi rodmi 

uhorských vojenských veliteľov, dokladajú priženení švagrovia k vyššie spomínaným 

bratom. Napríklad ich sestra Katarína Etyekyová († 1654) sa stala manželkou Daniela 

Bedeho, ktorý celú kariéru pracoval v kráľovskom colníctve a svoju kariéru zakončil ako 

hlavný tridsiatnik v Győri. Po jeho smrti sa druhýkrát vydala do Prešporka za Michala 

Szilvu († 1654), hlavného prešporského tridsiatnika.38 Zomrela v uhorskej metropole 

a jej dedičkou sa stala dcéra Katarína Bedeová z prvého manželstva, vydatá za 

győrskeho podžupana a jazdeckého kapitána Petra Jagachicha (Jagasics), významného 

uhorského vojenského veliteľa, ktorý v rokoch 1656 – 1673 zastával post hlavného 

veliteľa pevnosti Veszprém.39 Za vysokých vojenských veliteľov – bratov sa vydali 

mladšie sestry Kataríny Etyekyovej – Barbora za svodínskeho hlavného kapitána Jána 

Nagya z Gyöngyösu a Judita za fiľakovského podkapitána Tomáša Nagya z Gyöngyösu.40 

Za zmienku ešte stojí prvý manžel ďalšej zo sestier – Alžbety Etyekyovej. Tá sa v roku 

1641 vydala za Urbana Fincka (Fék), hlavného cisársko-kráľovského proviantmajstra v 

novozámockej pevnosti a výbercu daní Ostrihomskej stolice.41 

                                                           
37 ŠBS, 2004, s. 317. 

38 FALLENBÜCHL, 2002, s. 48, 313. Podrobný testament jej manžela Michala Szilvu, v ktorom sa 

spomína aj jeho neskoršia vdova Katarína Etyekyová: SNA, HMBK, testamenty, capsa 64, fasc. 4. 

39 AMB, MB, Protokol testamentov 4n. 9, s. 302; APE, HMOK, prot. 18, s. 597; PÁLFFY, Géza. 

A Veszprémi végvár fő- és vicekapitányainak életrajzi adattára (16 – 17. század). In TÓTH G., 

Péter (ed.). Veszprém a török korban. Veszprém, 1998, s. 128; AMB, MB, Magistrátny protokol 

2a. 10, s. 669, 2a. 11, s. 24-25, 65;   

40 MOCSÁRY, István. A Gyöngyösi Nagy család. In Turul, XX., 1902, s. 179, 182; APE, HMOK, 

prot. 16, s. 108. 

41 KÁNTOR, Klára. Esztergom vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1638-

1702,Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, esztergom, 1999, s. 103; FEDERMAYER, Frederik. 
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 Keďže pravdepodobne žiadny zo Štefanových synov nezanechal mužských 

potomkov, rod Etyeky sa do konca 17. storočia zo Žitného ostrova postupne vytratil. 

Zatiaľ jediným známym príslušníkom štvrtej generácie Etyekyovcov na Žitnom ostrove je 

Jurajova dcéra Anna Zuzana. Vieme o nej, že v roku 1664 bola už úplnou sirotou, 

a keďže bola stále neplnoletá, jej tútorom bol ujec Štefan Horváth-Kissevich.42 Nevieme, 

či Etyekyovci aj naozaj vymreli, pretože nemôžeme vylúčiť, že sa niekto z rodu z tejto 

oblasti ešte predtým vysťahoval. Faktom však je, že Etyekyovci sa už nespomínajú na 

žiadnom súpise šľachty Prešporskej stolice z 18. storočia, ako ani na celokrajinskom 

súpise uhorskej šľachty z rokov 1754/55. 

 

Heraldické znamenie rodu 

 Erb rodu Etyekyovcov sme v staršej odbornej literatúre publikovaný nenašli. 

Známy je len jeho neúplný popis z nečitateľnej pečate Jozefa Etyekyho, ktorú otlačil 

v roku 1591.43 Predbežne jediným heraldickým prameňom, ktorý nás oboznamuje s jeho 

podobou, sú tak mladšie pečate Jozefových vnukov Juraja a Pavla Etyekyovcov z prvej 

polovice 17. storočia, ktoré sme našli pri našom sfragistickom výskume. Na pečatiach 

pálffyovského úradníka Juraja Etyekyho z rokov 1643 a 1644 nachádzame zobrazený 

kompletný erb.44 Tvorí ho v poli štítu na korunke kolmo, čepeľou smerom hore 

postavený meč, ktorý po bokoch sprevádzajú dve ľalie. V horných rohoch poľa štítu sú 

dve ružičky. Nad štítom je turnajová mriežková prilba s korunkou a prikrývadlami. 

Klenot tvorí štítové znamenie bez ružičiek. Trocha pomenený variant erbu použil na 

svojej pečati z roku 1641 Pavol Etyeky, brat vyššie spomínaného Juraja. V jeho erbe je 

v poli štítu korunka položená na trojvrší a ružičky chýbajú.45 Zafarbenie erbu je zatiaľ 

neznáme. Rovnako nevieme, či išlo o erb udelený erbovou listinou v 16. storočí alebo 

                                                                                                                                                                           
Svadobné a úmrtné oznámenia z pálfiovskej korešpondencie (zo 16. – 17. storočia). In 

Genealogicko-heraldický hlas, roč. 13, č. 2, 2003, s. 34-47, pozri svadba Etyekyovcov z roku 

1641;   

42 APE, HMOK, prot. 19, s. 14. 

43 ŠBS (2004), s. 128 

44 ŠA v Trnave, MG-Trnava, Missiles, šk. 75, roky 1643, 1644. 

45 SNA, ÚPA, Korešpondencia, inv. č. 258, šk. 233. 
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ešte pôvodný stredoveký erb rodu. Skôr pripúšťame prvú možnosť, keďže Jozef Etyeky 

a Štefan Etyeky vzhľadom na ich dlhoročné pôsobenie na miestodržiteľských 

a palatínskych dvoroch mali pomerne priaznivé podmienky získať si takýto armáles.   

 

Genealógia rodu Etyeky:46 

A. ETYEKY Jozef (Józsa), spomínaný 1572, † 1599 Prešporok, kráľov človek, vojvoda 

pešiakov pevnosc Győr, tlmočník z turečcny, manželka: I. Katarína LÉGHY († po 1582), II. 

Sára CSÁNYI († po 1599), potomkovia: od prvej manželky A1 – A7, od druhej manželky 

A8. 

A1. ETYEKY Juraj, spom. 1582 – 1584 

A2. ETYEKY František, spom. 1582 – 1584  

A3. ETYEKY Peter, spom. 1582 – 1584 

A4. ETYEKY Žofia, spom. 1582 – 1584 

A5. ETYEKY Katarína, spom. 1582 – 1584 

A6. ETYEKY Štefan, *okolo 1575, † pred 1641, človek palarna, kuriálny notár, manželka: 

Judita NEVÉRY z Neveríc, potomkovia: B1 – B9.  

A7. ETYEKY Zuzana, spom. 1629, manžel: Pavol BITTÓ zo Sárosfalvy (z Blatnej na 

Ostrove) 

B1. ETYEKY Pavol, spom. 1613, † okolo 1654, kráľ. tridsiatnik v Győri, manželka: Mária 

PEKKER alias HUSZÁR († 1678), dcéra Gašpara Pekkera, pálffyovského provizora na 

hrade Červený Kameň, neskôr vydatá za baróna Francška Illyésházyho († 1663) 

B2. ETYEKY Žigmund, spom. 1639 

                                                           
46 K vypracovaniu genealógie sme okrem prameňov citovaných v poznámke využili ešte tieto 

archívne zdroje: GEL, HMGK, prot. 8, s. 372; č. 10, s. 467, 595, č. 12, s. 200, 481; SNA, HMBK, 

prot. 29, s. 937, č. 31, s. 44, 52; č. 43, s. 62; č. 50, s. 626, 643, 972; SNA, HMBK, spisy, capsa 22, 

fasc. 5, 10, capsa 23, fasc. 4, capsa 57, fasc. 1; APE, HMOK, prot. 18, s. 728, 1072, prot. 19, s. 

196; AMB, MB, Spisy, šk. 132, ladula 56, fasc. 2; ŠA v Bratislave, Župa Bratislavská I., Protocollum 

determinationum 1671-1699, s. 674; SNA, Zbierka Genealogica, šk. P – R, fasc. Pekker . 
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B3. ETYEKY Juraj, * okolo 1613, † pred 1651, pálffyovský provizor panstva Červený 

Kameň, kráľ. tridsiatnik v Komárne, manželky: I. Mária Alžbeta HORVÁTH–KISSEVICH z 

Lomnice, II. Katarína BÉDY (ich svadba bola 12. XI. 1650 v Trnave), potomkovia: od prvej 

manželky C1. 

B4. ETYEKY František, spom. 1617 – 1684, † pred 1695, podkapitán stoličnej insurekcie 

Prešporskej stolice, kráľov splnomocnenec (1650) 

B5. ETYEKY Katarína, spom. 1632, † 1654, manželia: I. Daniel BEDE († 1633), kráľ. 

tridsiatnik v Győri, II. Michal SZILVA († 1654) hlavný kráľovský tridsiatnik v Prešporku 

B6. ETYEKY Barbora, spom. 1639 – 1665, manžel: Ján Gyöngyössi NAGY († 1642), hlavný 

kapitán pevnosti Svodín  

B7. ETYEKY Judita, spom. 1634 – 1655. manžel: Tomáš Gyöngyössi NAGY († okolo 1645), 

podkapitán pevnosti Fiľakovo 

B8. ETYEKY Alžbeta, spom. 1639 – 1676, manželia: I. Urban FINCK, hlavný cis. – kráľ. 

proviantmajster v pevnosti Nové Zámky (svadba bola v roku 1641 v Nových Zámkoch), 

II. Ján BÉKY  

B9. ETYEKY Anna, 1639-1672, manželia: I. Andrej ONDROVIČ (Ondrovics, Andreovich), II. 

Juraj TRAKOVICKÝ (Trakoviczky), senátor a mestský kapitán Trnavy 

C1. ETYEKY Anna Zuzana, * 1646 v Prešporku, † po 1671  

Genealogicky nezaradení: 

ETYEKY Miklós, spom. 1617, † pred 1625, pravdepodobne brat Jozefa Etyekyho, 

manželka: BOSSÁNYI Justína, dcéra Štefana Bossányiho z Veľkých Uheriec a Anny 

Máriássy, neskôr manželka Samuela Megyessyho, dcéra: ETYEKY Helena, spom. 1625 

ETYEKY János, † pred 1617, pravdepodobne brat Jozefa Etyekyho  

Výskum k vypracovaniu štúdie bol podporený grantom VEGA: Hodnoverné miesto 
Bratislavská kapitula 1526 – 2. polovica 19. storočia. VEGA, 1/0674/13. 
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Robert Gregor Maretta - AUTENTICKÉ PROTOKOLY HODNOVERNÉHO 

MIESTA PRI BRATISLAVSKEJ KAPITULE Z POHĽADU NOVOVEKEJ 

PALEOGRAFIE (ÚVOD DO PROBLEMATIKY) 

 

Bratislavská kapitula patrí k najstarším a najvýznamnejším cirkevným inštitúciám 

na Slovensku. Jej význam v dejinách umocňuje fakt, že okrem svojej čisto náboženskej 

funkcie vďaka vysokému stupňu vzdelanostnej úrovne svojich členov pôsobila kapitula 

aj v oblasti svetského práva, v ktorej plnila funkciu hodnoverného miesta (locum 

credibilium), t. j. verejného notariátu, zároveň spojeného s fungovaním samostatného 

oblastného verejného archívu (archivum publicum vel regnicolare). 

 

Doterajší stav bádania 

Dejiny Bratislavskej kapituly sú viac-menej známe, hoci treba zdôrazniť práve 

výraz viac-menej. Prehľad doterajšej bibliografie k jej dejinám naznačuje, že hlavná 

pozornosť doterajších bádateľov (od 19. storočia dodnes) sa sústredila na samotné 

dejiny tejto inštitúcie1, a to najmä na jej počiatky,2 dejiny jej knižnice3 a najnovšie aj jej 

                                                           
1 RIMELY, Carolus.Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis ad S. Martinum ep. olim 

SS. Salvatorem. Posonii: Typis Caroli Angermayer, 1880, X, 335 s.; HLAVAČKOVÁ, Miriam. Kapitula 

pri Dóme sv. Martina - intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí. Bratislava: Spoločnosť 

ProHistoria, 2008, 210 s. ISBN 978-80-970060-2-0; či niektoré časti viacdielnych dejín mesta 

Bratislavy: ORTVAY, Theodor. Geschichte der Stadt Pressburg 1-4.Pressburg: Kommissionsverlag 

von Karl Stampfel, 1892 – 1912. 

2 ŠEDIVÝ, Juraj. Die Anfänge des Pressburger Kapitels. In: MÚCSKA, Vincent (Ed.). East Central 

Europe at the Turn of the 1st and 2ndMillennia. Acta historica Posoniensia 2. Bratislava: Stimul, 

2002, s. 107-117. ISBN 80-88982-67-7. 

3 ŠÁTEK, Jozef. Najstaršia bratislavská knižnica (kapitulská knižnica).In: ČAPLOVIČ, Ján (Ed.). Z 

bratislavských knižníc : Sborník k 30. výročiu Knižnice Slovenskej univerzity. Bratislava: Tatran, 

1950, s. 45-51; SOPKO, Július. Súpis kníh bratislavskej kapitulskej knižnice z roku 1425.In: 

Slovenská archivistika. ISSN 0231-6722. Roč. 4, 1969, č. 1, s. 83-101. 
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skriptória a kancelárie.4 Tu je však nutné podotknúť, že takmer všetky tieto práce sú 

zamerané na staršie, teda stredoveké obdobie. Okrem toho sa značná časť autorov 

venuje už aj prosoprografii členov kapituly, takisto prevažne zo stredovekého obdobia.5 

Novovekému obdobiu dejín Bratislavskej kapituly sa čiastočne venoval iba Karol Rimely 

ešte v 19. storočí.6 

Ak sa pozrieme na odbornú literatúru k dejinám hodnoverného miesta pri 

Bratislavskej kapitule, musíme konštatovať, že samostatne sa mu venovala len jediná 

práca a to opäť orientovaná na stredovek. Je to diplomová práca a neskôr publikovaný 

výťah z nej od Slavomíry Lenhartovej, ktorá sa sústredila na diplomaticko-paleografický 

rozbor listín hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly do roku 1300.7 Čiastočne sem 

môžeme zaradiť aj práce Juraja Šedivého o stredovekej písomnej kultúre v Bratislavskej 

kapitule a zvlášť o jej kancelárii.8 

                                                           
4 ŠEDIVÝ, Juraj. Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel. Bratislava: Chronos, 

2007, 283 s. ISBN 978-80-89027-22-4; ŠEDIVÝ, Juraj. Kancelária Bratislavskej kapituly 

v stredoveku : pokus o periodizáciu jej činnosti. In: Diplomatica ecclesiastica – cirkevné archívy 

včera/dnes/zajtra : Zborník z konferencie konanej 15. – 16. 10. 2008. Bratislava: Slovenský 

národný archív (v tlači). 

5 KÖBLÖS, József. Az egyházi középréteg Mátyásés a Jagellók korában. (A budai, fehérvári, győr 

iés pozsonii káptalan adattárával.) Budapest : MTA Történet tudományi intézete, 1994, 480 s. 

ISBN 963-8312-18-1; ŠEDIVÝ, Juraj. Hodnostári Bratislavskej kapituly v stredoveku (s dôrazom na 

arpádovské a anjouovské obdobie). In: Historické štúdie 47. Bratislava: Veda, 2013. s. 11-27. 

ISBN 978-80-224-1324-4; HLAVAČKOVÁ, Miriam. K prosopografickému výskumu členov 

Bratislavskej kapituly (1387 – 1490). In: Historické štúdie 47. Bratislava: Veda, 2013. s. 29-35. 

ISBN 978-80-224-1324-4. 

6 Ref. 2. 

7 LENHARTOVÁ, Slavomíra. Diplomaticko-paleografický rozbor činnosti hodnoverného miesta pri 

Bratislavskej kapitule do r. 1300 : diplomová práca. Trnava: Trnavská univerzita, 1997, 94 s.; 

LENHARTOVÁ, Slavomíra. Diplomaticko-paleografický rozbor listín vydaných hodnoverným 

miestom pri Bratislavskej kapitule do roku 1300. In: SEDLÁK, Vincent (Ed.).Zborník príspevkov k 

slovenským dejinám : K životnému jubileu univ. prof. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc. Bratislava: 

Slovenský historický ústav MS, 1998, s. 174-176. ISBN 80-7090-504-2 

8 Ref. 5. 
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Na základe uvedeného je potrebné pri výskume hodnoverného miesta pri 

Bratislavskej kapitule vychádzať aj z publikácií, ktoré boli napísané o hodnoverných 

miestach vo všeobecnosti. V slovenčine sú to najmä články Márie Bokesovej, Juraja 

Žudela, Henriety Žažovej (Lászlóovej), Adriany Švecovej a Richarda Marsinu,9 ďalej 

sprievodcovia po štátnych archívoch na Slovensku10 a práce Dariny Lehotskej z oblasti 

diplomatiky,11 pričom všetky tieto práce vychádzajú prevažne zo staršej maďarskej 

literatúry.12 Maďarskej literatúry, či už staršej alebo aj súčasnej, máme k dispozícii už 

pomerne dosť, čo sa týka hodnoverných miest vo všeobecnosti, ale aj, a to najmä 

v poslednom období, k jednotlivým hodnoverným miestam z celého územia bývalého 

Uhorska.13 V tejto súvislosti musíme smutne skonštatovať, že toľko sme na Slovensku 

                                                           
9 BOKESOVÁ: Mária. Vieryhodné miesta, vznik, vývoj a pôsobnosť. In: Archivní časopis. ISSN 

0004-0398. Roč. 3, 1953, č. 3, s. 163 – 167; ŽUDEL, Juraj. Archívy hodnoverných miest na 

Slovensku. In: Archivní časopis. ISSN 0004-0398. Roč. 11, 1961, č. 2, s. 70-78 a LÁSZLÓOVÁ, 

Henrieta. Hodnoverné miesta na Slovensku. In: Ars notaria, 1999, č. 4, s. 9 – 19; ŠVECOVÁ, 

Adriana. Inštitúcia hodnoverných miest ako kvázi verejných notárov v stredoveku. In: Acta 

Universitatis Tyrnaviensis Iuridica 2. Trnava: Trnavská univerzita, 2005, s. 169-181. ISBN 80-

807805-5-2; MARSINA, Richard. Začiatky hodnoverných miest v Uhorskom kráľovstve. In: 

Diplomatica ecclesiastica – cirkevné archívy včera/dnes/zajtra : Zborník z konferencie konanej 

15. – 16. 10. 2008. Bratislava: Slovenský národný archív (v tlači). 

10 SEDLÁK, František – ŽUDEL, Juraj – PALKO, František. Štátny slovenský ústredný archív 

v Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch I. Oddelenie feudalizmu. Bratislava: Slovenská 

archívna správa, 1964, s. 347-361; OTRUBA, Štefan – NAGYOVÁ, Alžbeta – ŠOKA, Milan. Štátny 

archív v Banskej Bystrici. Sprievodca po archívnych fondoch II. Bratislava: Slovenská archívna 

správa, 1969, s. 195-198. 

11 LEHOTSKÁ, Darina. Príručka diplomatiky. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1972, 344 s.; 

LEHOTSKÁ, Darina. Vývin diplomatickej činnosti na Slovensku 1526-1848. In: ŠEBÁNEK, Jindřich – 

HÚŠČAVA, Alexander– FIALA, Zdeněk (Eds.). Československá diplomatika I. Praha: Státni 

pedagogické nakladatelství, 1965, s. 336-383. 

12 ECKHART, Ferenc. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon : Die glaubwürdigen Orte 

Ungarns im Mittelalter. Budapest:Magyar Országos Közjegyzői Kamara, 2012, 350 s. ISBN 978-

963-88147-9-1; PAPP, Lászlo A hiteles helyek története és működése az újkorban. Budapest: Élet 

Iroda lmiésnyomdarészvénytársaság, 1936, 124 s. 

13 Podrobný prehľad maďarskej literatúry k hodnoverným miestam do roku 2012 pozri v znovu 

vydanom diele Ferenca Eckharta (pôvodne vydanom v roku 1914) s dodatkami, ref. 13. 
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čakali so spracovávaním, respektíve sme odkladali spracovávanie, hodnoverných miest 

z nášho územia, že teraz ich podrobne spracovávajú a publikujú postupne naši maďarskí 

kolegovia, napr. v rámci dizertačných tém, ktoré následne publikujú ako monografie.14 

Maďarskí historici sa venujú už bližšie aj novovekému obdobiu niektorých 

hodnoverných miest. 

Na základe doterajšieho stavu bádania Bratislavská kapitula existovala už 

koncom 11. storočia, kedy sa v uhorských právnych predpisoch z obdobia panovania 

kráľa Kolomana (1095 – 1116) spomína aj prepoštstvo v Bratislave, z čoho teda možno 

usudzovať aj existenciu kapituly. Ako hodnoverné miesto však začala fungovať oveľa 

neskôr, pričom najstaršiu diplomatickú činnosť možno dokladovať až okolo polovice 13. 

storočia.15 Starší názor historikov, ktorí hľadali pôvod hodnoverných miest v inštitúcii 

tzv. božích súdov (ordálií), sa nám javí ako neopodstatnený, pretože ordálie sa 

vykonávali podľa uhorských právnych noriem pri biskupských sídlach a väčších 

prepoštstvách (pričom vykonávanie ordálií je priamo doložené len vo Veľkom Varadíne 

a Budíne),16 ale nie pri kláštoroch, a hodnoverné miesta fungovali aj pri rehoľných 

konventoch. Vznik a dôvod, prečo práve cirkevné inštitúcie (t. j. kapituly a konventy) 

plnili v podstate verejno-notársku funkciu, podľa nášho názoru súvisí so vzdelanostnou 

úrovňou členov týchto inštitúcií, teda dôležitosť tu zohrávali znalosť písma a znalosť 

(kanonického) práva. Iste nezanedbateľnú úlohu mal v týchto cirkevných inštitúciách aj 

zahraničný faktor, či už pri nadobúdaní vzdelania alebo aj priamo pri zastávaní 

niektorých cirkevných úradov cudzincami. 

Periodizácii dejín, fungovaniu a zloženiu kancelárie hodnoverného miesta pri 

Bratislavskej kapitule v stredoveku sa venoval podrobnejšie Juraj Šedivý v samostatnej 

štúdii17a výsledky jeho zistení len potvrdzujú všeobecné informácie starších historikov, 

                                                           
14 Napr. KEGLEVICH, Kristóf. A garam szent benedekiapátság története az Árpád- és az Anjou-

korban (1075-1403). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Történtei Intézete, 2012, 270 s. ISBN 

978-963-306-181-7 

15 ŠEDIVÝ, Kancelária, ref. 5. 

16 MARSINA, ref. 10. 

17 ŠEDIVÝ, Kancelária, ref. 5. 
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ako napr. Imre Szentpéteryho, László Pappa alebo Dariny Lehotskej.18 Organizačnú 

štruktúru hodnoverného miesta na konci stredoveku a začiatku novoveku tvorili 

zástupcovia kapituly a personál kancelárie. Hlavným predstaveným hodnoverného 

miesta bol kanonik-lektor (canonicus lector), ktorý zodpovedal za celkovú činnosť 

hodnoverného miesta ako takého, vysielal zástupcov kapituly na vonkajšie akcie 

a vypočúval stránky, ktoré prišli do hodnoverného miesta. Kanonik-kustód (canonicus 

custos) bol strážcom pečate a mal na starosti aj archív hodnoverného miesta, v ktorom 

na požiadanie stránok alebo krajinských predstaviteľov vyhľadával písomnosti. Istým 

spôsobom medzi personál hodnoverného miesta môžeme zaradiť aj ďalších kanonikov, 

ktorí boli vyslanými zástupcami kapituly v teréne (concanonici – homines capitulares) 

a ktorí zapisovali prvé zápisy pred vyhotovovaním konceptov či čistopisov. Hlavnú 

diplomatickú činnosť však vykonávali samotní členovia kancelárie, na ktorej čele stál 

notár (notarius) zodpovedný za vyhotovovanie listín, ktorý bol väčšinou tiež členom 

kapituly, teda kanonikom. Je možné, že koncom stredoveku pôsobili až dvaja notári 

súčasne. Medzi ďalší personál kancelárie patril podnotár (subnotarius, vicenotarius) 

a určite tu pôsobili aj ďalší pisári, ktorí mohli byť vychovaní v tunajšej kapitulskej škole. 

Základnými úlohami kancelárie hodnoverného miesta bolo vydávanie listín a zároveň 

ich evidencia, ktorá sa prejavila od konca stredoveku vo vedení samostatných úradných 

kníh – autentických protokolov. 

 
Novoveká paleografia 

Podobný stav bádania ako pri dejinách hodnoverného miesta je aj v oblasti 

výskumu novovekej paleografie. V základných domácich či zahraničných príručkách 

latinskej paleografie sa venuje len veľmi stručná charakteristika latinského písma 

v novoveku19 a v starších prácach badať aj všeobecne rozšírený názor, že vývojom 

                                                           
18 SZENTPÉTERY, Imre. Magyar oklevéltan. A magyarországi középkori okleveles gyakorlat 

ismertetése. Budapest: Magyar történelmi társulat, 1930, 269 s.; PAPP, ref. 13; LEHOTSKÁ, 

Príručka, ref. 12. 

19 Napr. ŠEBÁNEK, Jindřich. Základy pomocných věd historických I. Latinská paleografie. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1966, s. 59-64; GIEYSZTOR, Aleksander. Zarys dziejów pisma 

łacińskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, s. 170-212; SCHNEIDER, Karin. 

Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten : Eine Einführung. 2. Überarbeitete 

Auflage. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009, s. 80-86. ISBN 978-3-11-023099-4. 
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novovekého písma by sa už paleografia ako veda ani zaoberať nemala.20 

V stredoeurópskom regióne asi najďalej v oblasti novovekej paleografie dospeli českí 

kolegovia, ktorých práce môžeme aspoň v teoretickej rovine použiť tak pre slovenské 

pomery ako aj pre novoveký paleografický výskum zameraný na hodnoverné miesto pri 

Bratislavskej kapitule. K základným prácam z novovekej paleografie patria najmä štúdie, 

ktoré vznikli z odbornej diskusie Jaroslava Kašpara a Stanislava Poláka na stránkach 

českých časopisov a zborníkov.21 Jaroslav Kašpar vydal aj samostatné vysokoškolské 

skriptá z novovekej paleografie.22 Obaja (tak Kašpar ako aj Polák) sa snažili v prvom rade 

zadefinovať novovekú paleografiu, vyčistiť novovekú paleografickú terminológiu 

a zároveň vysvetliť vzťah novovekej paleografie k iným vedám (najmä grafológii 

a gramatológii).23 

                                                           
20 Napr. BISCHOFF, Bernhard. Paläographie des römischen Altertumsund des abendländischen 

Mittelalters. 3. Unveränderte Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2004, 377 s. ISBN 3-503-

07914-9; JAKÓ, Zsigmond – MANOLESCU, Radu. A latin írás története. Budapest: Európa 

könyvkiadó, 1987, 320 s.; ÉRSZEGI, Géza. Paleográfia. In: BERTÉNYI, Iván (Ed.). A történelem 

segédtudományai.Budapest: 2001, s. 95–125; ÉRSZEGI, Géza. Paleográfia. In: KÖRMENDY, Lajos 

(Ed.). Levéltári kézikönyv. Osiris Kiadó – Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2009, s. 51–57. 

21 KAŠPAR, Jaroslav. Názvosloví latinského písma v novověku. In: Archivní časopis. ISSN 0004-

0398. Roč. 20, 1970, č. 2, s. 73-102; POLÁK, Stanislav. K otázce názvosloví novověkého písma. In: 

Archivní časopis. ISSN 0004-0398. Roč. 21, 1971, č. 2, s. 88-102; POLÁK, Stanislav. Studium 

novověkého písma. Problémy paleografie. In: Vlastivědný sborník Podbrdska, roč.7, 1973, s. 3-

154; KAŠPAR, Jaroslav. Ještě k otázce názvosloví novověkého písma. In: Archivní časopis. ISSN 

0004-0398. Roč. 25, 1975, č. 1, s. 32-39; POLÁK, Stanislav. K názvosloví novověkého písma. In: 

Archivní časopis. ISSN 0004-0398. Roč. 25, 1975, č. 2, s. 81-83. 

22 KAŠPAR, Jaroslav. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým 

zemím 1-2. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 

23 POLÁK, Stanislav. Základní pojmy při rozboru a popisu novověkého latinského písma. In: 

Archivní časopis. ISSN 0004-0398. Roč. 26, 1976, č. 3, s. 149-153; KAŠPAR, Jaroslav. 

K problematice novověké latinské paleografie. In: VEBR, Lubomír (Ed.). In memoriam Zdeňka 

Fialy. Z pomocných věd historických. Praha: 1977, s. 171-186; POLÁK, Stanislav. Gramatologie 

a paleografie. In: Archivní časopis. ISSN 0004-0398. Roč. 27, 1977, č. 2, s. 90-118; POLÁK, 

Stanislav. Grafologie a její význam pro paleografii. In: Sborník archivních prací. ISSN 0036-5246. 

Roč. 35, 1985, č. 2, s. 398-485; KAŠPAR, Jaroslav. Soubor statí o novověkém písmu. Praha: 

Karolinum, 1993, 213 s. 
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Ako sme na tom na Slovensku s novovekou paleografiou? Jediná paleografická 

príručka Dejiny a vývoj nášho písma od Alexandra Húščavu prináša veľmi stručný náhľad 

na novoveké latinské písma.24 Čiastočne sa novovekej paleografii venuje aj Richard 

Marsina vo svojom príspevku Paleografia na konferencii v Dolnom Kubíne v roku 1986.25 

A asi posledná odozva, najmä na českú novovekú paleografickú diskusiu, bola 

uverejnená v článku Františka Sedláka v roku 1991 o rozvoji štúdia paleografie na báze 

novodobých písomností.26 Čisto paleografickému výskumu novovekých písomnosti 

doteraz nebola venovaná ani jedna diplomová práca z odboru archívnictva 

a pomocných vied historických či histórie na slovenských vysokých školách. V širšom 

kontexte však musíme vyzdvihnúť všeobecne platnú štúdiu Juraja Šedivého 

k terminológii paleografickej deskripcie a analýzy z roku 2008,27 ako aj medzinárodný 

slovník Vocabularium parvum scripturae Latinae z toho istého roku,28 ktoré sa dajú 

použiť aj pre paleografické výskumy novovekého obdobia. 

 

Problémy novovekého paleografického výskumu 

Okrem slabého stavu bádania v oblasti novovekej paleografie na Slovensku 

musíme poukázať aj na základné problémy novovekého paleografického výskumu, ktoré 

ho z časti obmedzujú alebo až spomaľujú. Jednak je to problematika spojená 

s archivistikou a to najmä so samotným novovekým archívnym materiálom. Čím bližšie 

k prítomnosti tým množstvo zachovaných písomných archívnych dokumentov narastá, 

čo je na jednej strane potešiteľné, na druhej strane z hľadiska preskúmateľnosti je 

                                                           
24 HÚŠČAVA, Alexander. Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava: Slovenská akadémia vied 

a umení, 1951, s. 256-277. 

25 MARSINA, Richard. Paleografia. In: Pomocné vedy historické – súčasný stav a perspektívy. 

Dolný Kubín: Štátny okresný archív, 1986, s. 53-57. 

26 SEDLÁK, František. Rozvoj štúdia paleografie na báze novodobých písomností. In: Slovenská 

archivistika. ISSN 0231-6722. Roč. 26, 1991, č. 2, s. 108-115. 

27 ŠEDIVÝ, Juraj. Terminológia paleografickej deskripcie a analýzy. In: Slovenská archivistika. ISSN 

0231-6722. Roč. 43, č. 1, 2008, s. 74-102. 

28 ŠEDIVÝ, Juraj – PÁTKOVÁ, Hana (Eds.). Vocabularium parvum scripturae Latinae. Bratislava – 

Praha: vl. n., 2008, 112 s. ISBN 978-80-969997-6-7. 



28 
 

časovo veľmi náročné. Zároveň tu pôsobí aj čiastočná roztrúsenosť pramenného 

materiálu, pričom máme na mysli hlavne diplomatický materiál (t.j. čistopisy listín 

vydaných hodnoverným miestom), po rôznych archívoch nielen na Slovensku ale aj 

v zahraničí. S tým súvisí do istej miery aj (ne)evidencia alebo zjednodušená evidencia 

novovekého archívneho materiálu, keďže základom evidencie novovekých písomností 

už z pochopiteľných dôvodov (kvantita) nemôže byť každá jednotlivina samostatne, čo 

však na druhej strane výrazne komplikuje vyhľadávanie listín z produkcie hodnoverného 

miesta pri Bratislavskej kapitule. 

Druhou oblasťou, ako už vyplýva z prehľadu odbornej literatúry, je diplomatický 

výskum hodnoverného miesta pri Bratislavskej kapitule. Chýbajúce práce venujúce sa 

najmä špeciálne hodnovernému miestu pri Bratislavskej kapitule, jeho kancelárii či 

hlbšiemu rozboru jednotlivých diplomatických kategórií z produkcie tejto kapituly 

v novoveku, ako aj chýbajúci prosoprografické či archontologické prehľady členov 

kancelárie hodnoverného miesta v novoveku. Nazdávame sa, že prekonanie týchto 

problémov presahuje rámec jedného vedeckého projektu rozvrhnutého na trojročné 

obdobie. 

 

Autentické protokoly 

Aj z týchto dôvodov sme museli v tomto štádiu poznania obmedziť paleografický 

výskum na jeden druh písomností, ktorý je najprístupnejší, pochádza z činnosti 

kancelárie hodnoverného miesta a nachádza sa priamo v archíve hodnoverného miesta. 

Takýmito dokumentmi sú autentické protokoly. Z diplomatického hľadiska ide 

o špecifický druh úradných kníh. Svoj pôvod majú v základnej evidencii hodnoverných 

miest, ktoré boli spočiatku vo forme registrov už v 13. storočí (napr. veľkovaradínsky 

register). Najstaršie zachované protokoly hodnoverných miest pochádzajú zo začiatku 

15. storočia (Hronský Beňadik), vo všeobecnosti sa začali viesť až na prelome 15. a 16. 

storočia. Termín „autentické“ sa udomácnil až v neskoršej odbornej literatúre. Mali by 

obsahovať texty všetkých listín, ktoré opustili kanceláriu hodnoverného miesta, aby 

v prípade straty originálu mohli vystaviť neskôr jeho duplikát (odpis). Na Slovensku sa 

ich zachovalo celkovo 465 zväzkov. 

Autentické protokoly hodnoverného miesta pri Bratislavskej kapitule pochádzajú 

z rokov 1499 – 1850 a sú všetky viazané jednotným štýlom. Mali by byť usporiadané 

chronologicky a sú číslované od 1 do 84. V niektorých prípadoch boli však viaceré 
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protokoly zviazané spolu do jedného zväzku, takže celkový počet knižných zväzkov je len 

76.29 

Pre náš výskum sme vybrali tri zväzky štyroch protokolov z rokov 1525 – 1551.30 

Viazané sú v bielej koži, tak ako aj ostatné zväzky. K zviazaniu došlo niekedy na konci 

18., prípadne začiatkom 19. storočia. Pôvodne boli zrejme vo forme voľne uložených 

zošitov, čo nasvedčuje aj nechronologické zviazanie niektorých z nich. Najmä protokol č. 

5 je takýmto príkladom. Vo viacerých prípadoch boli do protokolov zviazané aj iné 

písomnosti, napr. originály listín. Ide teda o konvolúty protokolov a ďalších písomností. 

Na základe nášho doterajšieho výskumu predpokladáme, že sa v nich nenachádzajú 

všetky listiny z diplomatickej produkcie hodnoverného miesta, ale prevažne listiny 

týkajúce sa majetkovoprávnych pomerov (napr. záložné, kúpne, protestné listiny 

a pod.). 

V súvislosti so širšími historickými udalosťami 16. storočia nedochádza v prípade 

Bratislavskej kapituly k takému hlbokému úpadku (či dokonca zániku hodnoverného 

miesta), ako sa to udialo pri iných hodnoverných miestach v Uhorskom kráľovstve, 

najmä pri rehoľných konventoch. V sledovanom období rokov 1525 – 1551 kancelárska 

činnosť nadväzuje vo vedení autentických protokolov na predchádzajúce stredoveké 

obdobie. Podrobnejší paleografický rozbor ukázal, že vo viacerých rokoch sa vyskytuje 

súčasne niekoľko pisárskych rúk a nateraz sme nedokázali presne určiť, menovite 

ktorému konkrétnemu pisárovi patrila tá-ktorá pisárska ruka. V prevažnej väčšine ide 

o písmo najnižšej estetickej kvality s vysokým podielom pisárskej individuality, pričom 

dochádza k opravám niektorých litier či slov, dopĺňaním textu marginálnymi 

poznámkami či poznámkami na zvlášť vlepovaných lístkoch papiera už samotným 

pisárom. Z hľadiska rozvrhnutia textu na celej písacej látke využili pisári jednostĺpcovú 

formu s menším voľným okrajom na ľavej strane na prípadné marginálne poznámky. 

Z hľadiska štýlu a druhu písma sa v uvedených protokoloch vyskytujú dve základné 

minuskulné písma. Humanistickú polokurzívu používali pisári zväčša na nadpisy 

označujúci jednotlivé protokoly podľa rokov a výnimočne aj pri niektorých regestových 

záznamoch nad textom samotných listín. Ostatný text bol písaný humanistickou 

kurzívou 16. storočia. Pri skracovaní slov boli využité najmä značky vlastného alebo 

                                                           
29 SEDLÁK– ŽUDEL– PALKO, s. 351-353, ref. 11. 

30 Ministerstvo vnútra SR, Slovenský národný archív, fond Hodnoverné miesto Bratislavská 

kapitula, autentické protokoly č. 5-8. 
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relatívneho významu. Ostatné formy skracovania sa vyskytujú len zriedkavo. V číselných 

vyjadreniach sa využívali arabské číslice, približne v rovnakom tvare ako ich poznáme 

dnes. 

V autentickom protokole č. 7-8 sme našli pod rokom 1547 záznam o úmrtí 

(kapitulského) notára Imricha Pápóciho (z Papócu, de Papoch / Papocz).31 V doterajšej 

odbornej literatúre sa uvádzajú len stručné biografické údaje o jeho živote a ako 

posledná zmienka o ňom sa uvádza rok 1544, kedy údajne umrel vo Vespríme.32 

Z hľadiska dejín hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly ide zaiste o významnú 

osobnosť tejto inštitúcie, keďže tu pôsobil vyše štyridsaťtri rokov na viacerých 

hodnostných postoch, či už ako dekan a notár kapituly alebo ako vikár prepošta, bol 

posledným notárom hodnoverného miesta z radov kanonikov33 a pripisuje sa mu aj 

autorstvo najstaršej zachovanej uhorskej notárskej zbierky, tzv. Bratislavského formulára 

(Formularium Posoniense) z roku 1530.34 

 

Záver 

Podrobnejším výskumom autentických protokolov hodnoverného miesta pri 

Bratislavskej kapitule z obdobia rokov 1525 – 1551 sa potvrdili naše tvrdenia 

o možnostiach, ale aj úskaliach novovekého paleografického výskumu. Už teraz môžeme 

vysloviť názor, že doterajšia terminológia v oblasti typológie novovekého latinského 

písma sa nám javí ako nedostatočná a bude treba ju ďalej prepracovať a dopĺňať. 

Zároveň sa ukázala potreba komplexnejšieho výskumu hodnoverného miesta pri 

Bratislavskej kapitule vo vzťahu aj k ostatným pomocným vedám historickým (najmä 

k diplomatike a archontológii). Aj vďaka výskumu autentických protokolov sa podarilo 

                                                           
31 „Hic incipitur Prothocollum Capituli ecclesie Posoniensis ad annum Domini millesimum 

quingentesimum quadragesimum septimum. In nomine Domini. Amen. Tempore isto annoque 

hoc Emericus de Papocz notarius Posoniensis obiit.“ autentický protokol č. 7-8, pag. 23, ref. 31 

32 KÖBLÖS, s. 460, ref. 6. 

33 Za upozornenie ďakujem doc. PhDr. Frederikovi Federmayerovi, PhD. 

34 BÓNIS, György. Ungarische Juristen am Ausgang des Mittelalters. In: SCHNUR, Roman (Ed.). Die 

Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates. Berlin: Duncker&Humbolt, 1986, s. 

74-75. ISBN 3-428-06004-X 
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doplniť archontologicko-biografický profil notára Imricha Pápóciho, ktorý bude 

publikovaný v samostatnej štúdii. 

Štúdia je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 1/0674/13 Hodnoverné miesto 

Bratislavská kapitula 1526 – 2. polovica 19. storočia. 

 
 

RESUMÉ 
 

The protocols of the place of authentication near the Chapter of Bratislava from the 

point of view of modern time palaeography (Introduction).  

 The Chapter of Bratislava belongs to the oldest and most significant ecclesiastic 

institutions in Slovakia and since the 13th century performed also the function of public 

notary office and archives as the place of authentication (locum credibilium). Since the 

end of Middle Ages almost all charters issued by the places of authentication were 

registered to individual official books – protocols. These represent the main basis for 

the modern time paleography research of this institution. The present article brings the 

view of the state of the investigation realized up to now and also the eventual 

possibilities for the future research. 
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Anna Masliková - NOTÁRI HODNOVERNÉHO MIESTA BRATISLAVSKEJ 

KAPITULY V 17. STOROČÍ. PALEOGRAFICKÝ ROZBOR NOTÁRSKYCH RÚK V 

PROTOKOLOCH HODNOVERNÉHO MIESTA BRATISLAVSKEJ KAPITULY 

(PRVÁ POLOVICA 17. STOROČIA) 

 

 Cirkev a jej inštitúcie majú dlhú históriu vývoja na území dnešného Slovenska. 

Viera sa sem dostala zo západu, a to prostredníctvom misijných ciest, ktoré vykonávali 

mnísi z Pasova alebo z iných častí západného sveta.1 Veľkomoravská misia v 9. storočí 

iba podporila dlhotrvajúci jav pokresťančovania spoločnosti, a to prostredníctvom 

jazyka, ktorému ľud rozumel. Nebolo teda prekvapením, že sa s väčšou aktivitou 

pristúpilo i k stavbe kostolov. Tento jav neobišiel ani bratislavský hradný vrch, kde sa 

v prvej polovici 9. storočia nachádzal väčší kostol, ktorý pravdepodobne mal svojho 

predchodcu v staršom období. Počas útokov starých Maďarov bol síce zničený, ale 

najneskôr koncom 10. storočia na pôvodných základoch bol postavený nový. Jeho 

patrocínium bolo Najsvätejší Spasiteľ (Salvator).2 Toto zasvätenie, ktoré bolo vyhovujúce 

tak pre západný ako aj východný náboženský obrad, dosvedčovalo spomínaný dlhodobo 

pretrvávajúci proces pokresťančovania obyvateľstva.3 

 Pri kostole sv. Spasiteľa, vďaka jeho strategickej polohe na hrade a blízkosti 

mesta, vzniklo Bratislavské prepošstvo v 11. storočí, na čele ktorého stál prepošt. To 

viedlo k postupnému združovaniu duchovenstva. Kostol spolu s prepošstvom sa teda 

nachádzali za opevneniami Bratislavského hradu. Do kostola sa schádzalo tak 

osadenstvo hradu, ako aj obyvateľstvo mesta Bratislavy ležiaceho pod ním. Za 

panovania kráľa Kolomana (1095 – 1116) malo označenie ako maior prepositura, teda 

väčšie prepošstvo, pri ktorom bolo možné vykonávať Božie súdy, tzv. ordália4.5 Podľa 

                                                           
1 LINS, J. Pasovská diecéza. http://www.catholic.com/encyclopedia/Diocese-of-Passau, 06.05.2015 

2 RIMELY, C., 1880. Capitulum virginis ecclesiae collegiatae Posoniensis ad s. Martinum ep., olim 

ss. Salvatorem (Capitulum). Posonii 1880, s. 22, 41. 

3 HUDÁK, J.1984. Patrocínia na Slovensku. Bratislava, Umenovedný ústav SAV, 1984, s. 54 - 56. 

4 Iudicium ferri candentis. Európske špecifikum, ktoré svoj pôvod odvodzovalo z právnych 

obyčajou Slovanov a Germánov v pohanskom období. Správy o nich na území Slovenska boli 

priamo spojené so zvláštnymi cirkevnými liturgickými obradmi. Išlo o Boží súd železom alebo 

vodou. Postupom času a zvyšovaním vzdelanostnej úrovne kňazov boli staré praktiky nahradené 



33 
 

zachovaných dokumentov sa na území dnešného Slovenska mohli konať ordália iba 

v Bratislave a Nitre.6 Vo všeobecnosti malo Bratislavské prepošstvo väčšie právomoci 

ako bežné prepošstvá. Napríklad aj právo exkomunikácie, čo ešte aj v 13. storočí musel 

rešpektovať arcibiskup v Ostrihome a biskup vo Vespríme (Veszpréme).7 

 Cirkulácia obyvateľstva z mesta na hrad a späť kvôli bohoslužbám a iným 

liturgickým úkonom bola zo strategického a obranného hľadiska nebezpečná. Pápež 

Inocent III. preto potvrdil žiadosť adresovanú mu panovníkom, ktorej obsah sa mal 

príkazom ostrihomského arcibiskupa vykonať roku 1204. A to presunúť Bratislavské 

prepošstvo do podhradia. Nestalo sa tak. Preto pápež Honor III. v roku 1221 znova písal 

ostrihomskému arcibiskupovi, pričom zdôraznil, že premiestnenie žiadal bratislavský 

prepošt. Žiadosť bola zdôvodnená častým uzatváraním hradu v turbulentných 

obdobiach, kedy si kanonici nemohli plniť svoje povinnosti. Zakrátko nato bol kostol ako 

sídlo prepošstva z hradu premiestnený  na kostol v podhradí, ktorý bol vystavaný v 11. 

storočí, zasvätený sv. Martinovi. Kostol zároveň prijal i druhé zasvätenie, a 

to patrocínium sv. Spasiteľa.8 Stal sa tak sídelným chrámom prepošstva, kapituly 

a mestskej fary.9 List pápeža Honoria III. poukazoval na to, že na začiatku 13. storočia 

jestvovala aj združená (kolegiálna) kapitula, ako zbor kanonikov, ktorí sa zdržiavali 

v meste. V prvých fázach existencie mala väčší počet členov ako neskôr. 10 

                                                                                                                                                                           
novými dôkaznými prostriedkami ako boli prísaha, svedkovia, či priznanie. Proces bol zachytený 

vo Varadínskom registri, ktorý oboznamoval čitateľa s podstatou Božích súdov. Zákonom boli 

zrušené až za panovania Márie Terézie (1740 – 1780). VNUK, F. 2003. Príručný slovník 

kresťanstva. Bratislava, 2003, s. 211. 

5 OSLANSKÝ, F. Dejiny - Dejiny pod mikroskopom – Dejiny cirkvi. Cirkev v stredovekej Bratislave. 

http://www.dejiny.sk/mikro/cirkev.htm   21:05, 15.10.2014. 

6 RAUSCHER, R. 1929. O registru varadínskem. K dejinám božích soudů v Uhrách. In: Bratislava III, 1929, 

Učená společnost Šafáříková, s. 309 - 310, 319 - 320, 325. 

7 ŠPIESZ, A. 2008. Bratislava v stredoveku. Ilustrované dejiny. Perfekt, Bratislava, 2008, s. 18 

8 Dnešný Dóm sv. Martina. 

9 OSLANSKÝ, F. ref. 5.; ŽÁRY, J. - BAGIN, A. - RUSINA, I. - TORANOVÁ, E. 1990. Dóm sv. Martina v 

Bratislave. Bratislava, Tatran 1990, s. 6 - 11.; ŠPIESZ, A. Ref. 7, s. 19-20. 

10 ŠPIESZ, A. Ref. 7, s. 20. 
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 Okrem duchovnej činnosti, ktorá zabezpečila cirkevným inštitúciám 

vierohodnosť, vykonávali tieto i dôležité občianskoprávne a štátne funkcie, keďže 

disponovali výlučne vzdelanými ľuďmi. To zapríčinilo vznik hodnoverných miest (loca 

credibilias). Poverené cirkevné zbory, kapituly a konventy, pri ktorých hodnoverné 

miesta sídlili, mohli vydávať listiny pod svojím menom a pečatiť  autentickou pečaťou. 

Svoju činnosť začali vykonávať od začiatku 13. storočia. Impulzom pre priznanie 

hodnoverných miest kapitulám bolo konanie sa ordálií, o vykonaní ktorých si viedli 

kapituly záznamy v registroch. Postupne sa vyvinula prax, že súkromné stránky požiadali 

kapituly, aby do spomínaných registrov zapísali aj záznamy o iných právnych úkonoch. 

O zápisoch v registri vydávali kapituly listiny. Spočiatku bez pečate. Avšak v priebehu 13. 

storočia, kedy sa hodnoverné miesta utvárali, začali používať hodnovernú pečať, ktorá 

sa stala preukázateľným znakom vierohodnosti nimi vydaných listín. Tak to bolo 

i v prípade Hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly.11 Autorita hodnoverných miest 

sa upevnila zákonným článkom (ďalej z. č.) 21 z roku 1231, v ktorom sa ustanovilo, že 

zástupca kapituly alebo konventu mal byť prítomný pri výkone súdnych poverencov, t. j. 

pristaldov. Nadväzne na túto vykonávanú činnosť sa vyvinula druhá – svedecká účasť pri 

súdnych a iných úkonoch. Táto činnosť sa v priebehu 13. storočia stala úplne bežnou, čo 

odzrkadlil aj zákon z roku 1298, ktorý presne určil odmenu pre zástupcu hodnoverného 

miesta.12   

 Počet hodnoverných miest najskôr nebol obmedzený, čo však nepriaznivo 

vplývalo na právnu istotu, ktorú prezentovali. Ľudovít I. preto prikročil k ráznemu 

opatreniu, keď z. č. 3 z roku 1351 zakázal menším konventom zlistiňovanie. Mnohé však 

jeho príkaz neuposlúchli, a preto pristúpil v roku 1353 k revízii pečatí, pričom niektorým 

následne pečať nevrátil. To znamenalo, že tieto hodnoverné miesta nemohli pokračovať 

v činnosti a zanikli. Počet hodnoverných miest na Slovensku sa ustálil na počte deväť. 

Boli to nitrianska kapitula v Nitre, bratislavská kapitula v Bratislave, spišská kapitula na 

Spišskej kapitule, zoborský konvent na Zobore, svätobeňadický konvent vo Sv. Beňadiku, 

jasovský konvent v Jasove, leleský konvent v Lelese, konvent v Šahách a turčiansky 

konvent v Znieve.13 

                                                           
11 BOKESOVÁ, M. Vieryhodné miesta, vznik, vývoj a pôsobnosť. In: Archívní časopis, roč. 3, 1953, č. 3, s. 

163. 

12 Tamže, s. 163. 

13 ŽUDEL, J. Archívy hodnoverných miest, vznik, vývoj a pôsobnosť. In: Archívní časopis, roč. 11, 

1961, č. 2, s. 71.  
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 Dohľad nad činnosťou hodnoverných miest zo strany panovníka pretrvával aj 

v pohnutom 15. storočí. Kráľ Matej I. prostredníctvom z. č. 18 z roku 1431 zakázal na čas 

používať pečať všetkým kapitulám a konventom, čím pozastavil ich činnosť. Mnohé však 

neuposlúchli, a preto v z. č. 29 z roku 1444 nariadil, aby listiny boli vyhlásené za 

neplatné. Ďalšie obmedzenia priniesli z. č. 59 z roku 1486 a z. č. 39 z roku 1492. Kapituly 

a konventy sa dostávali v tomto období pod právomoc veľmožov, ktorí zneužívali 

autentickú pečať hodnoverného miesta a jeho vierohodnosť pre svoje súkromné 

nezákonné účely. Toto dianie neostalo bez odozvy. Opatrenie voči spomínanej činnosti 

možno nájsť vo Werböczyho Tripartite v II. časti, tit. 16, § 3 a 4, kde boli uvedené tresty 

pre kapituly a konventy, ktoré sa previnili. Členom zboru sa mala pritlačiť žeravá pečať 

na čelo a tvár. Vyššie postavených duchovných neobišli peňažné pokuty.14 

 V tom istom storočí sa bližšie určil okruh pôsobnosti hodnoverných miest. 

Predmet bol vytýčený ešte za vlády Žigmunda Luxemburského v listine z roku 1393, kde 

konventu v Čorne udelil právo pôsobnosti hodnoverného miesta a autentickej pečate. 

Pôsobnosť sa teda vzťahovala, podľa zaužívaného zvyku, na súkromno-právne úkony, 

ktoré zahŕňali záležitosti majetkovej držby, kontraktov, inkvizícií, svedectiev o právnych 

vyšetrovaniach a ďalšie. Územne bola pôsobnosť hodnoverných miest vymedzená 

nariadením kráľa Žigmunda z roku 1410, ktorým určil, že kráľov človek (homo regius) 

a zástupca hodnoverného miesta mohli vykonávať svoju funkciu len v záležitosti tých 

majetkov, ktoré sa nachádzali v stolici, kde sa zdržovali.15 Avšak územná pôsobnosť 

samotného hodnoverného miesta sa vzťahovala vždy na niekoľko stolíc. Na konci 15. 

storočia územné vymedzenie bolo pevné a v prípade jeho rozšírenia na úkor iného 

hodnoverného miesta bolo potrebné opatrenie snemu. Právomoc bratislavskej kapituly 

siahala do stolíc Bratislavskej, Györskej, Komárňanskej, Mošonskej, Nitrianskej, 

Šopronskej a Trenčianskej.16 Dôležitejšie hodnoverné miesta, istý čas aj Bratislavská 

kapitula, mohli vykonávať svoju činnosť na území celého Uhorska. Za vykonávanú 

činnosť prislúchala hodnovernému miestu odmena, ktorá bola regulovaná zákonmi. 

V období stredoveku sa výška odmeny pohybovala od 12 do 400 denárov podľa úkonu, 

ktorý hodnoverné miesto vykonalo.17 

                                                           
14 BOKESOVÁ, M.  Ref. 11, s. 164. 

15 Tamže, s. 164. 

16 ŽUDEL, J. Ref. 13, s. 73 

17 BOKESOVÁ, M.  Ref. 11, s. 164. 
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 Zmeny a vnútorný úpadok kláštorov na prelome 15. a 16. storočia mali 

nepriaznivý vplyv na hodnoverné miesta. K tomu sa pridali i zlé pomery v Uhorsku 

v tieni nastupujúcich bojov, ktoré priniesla Moháčska katastrofa. Situáciu zavŕšil nástup 

reformovanej cirkvi. Všetky tieto faktory znamenali dosah veľkých zmien pre 

hodnoverné miesta. Konventy sa vyprázdňovali a ich majetky prechádzali do rúk 

vysokého svetského kléru a prácu v hodnoverných miestach vykonávali svetskí kňazi. Ich 

činnosť však naďalej pretrvávala v zaužívaných koncepciách.18  

 Do života hodnoverných miest podstatne zasiahla až vláda Jozefa II. Zrušil 

premonštrátsky rád, čím zanikli i hodnoverné miesta, ktoré sídlili pri jeho konventoch. 

Toto dianie iba prispelo k samotnému úpadku hodnoverných miest, ktoré stagnovali na 

činnosti. Rok 1874, kedy bol prijatý z. č. 35 o kráľovských verejných notároch, znamenal 

už len formálny zánik hodnoverných miest.19   

 Činnosť hodnoverného miesta bola interná a externá. Externá činnosť 

predstavovala účasť zástupcu hodnoverného miesta ako svedka na štatúciách, revíziách 

a vyúčtovaniach hraníc pozemkových majetkov, na vypočúvaní svedkov v rôznych 

súdnych záležitostiach s povinnosťou podať písomnú správu t. j. reláciu o výsledku 

osobám, ktoré nariadili túto činnosť. Osobám, ktorých sa táto relácia týkala, mohlo 

hodnoverné miesto taktiež vydávať svedectvo v zhode so spomínanou reláciou.20 

 Veľkú časť internej činnosti hodnoverného miesta predstavovalo zlistiňovanie 

výpovedí, teda fasií súkromnoprávneho charakteru, ktoré zastrešovali kúpu alebo 

predaj majetku, závety, protestácie, ustanovenia splnomocnencov a ďalšie konanie 

stránok alebo ich splnomocnencov pred hodnoverným miestom s úmyslom  získať 

z tohto konania písomné svedectvo. Okrem toho možno sem zaradiť i vydávanie 

overených odpisov vlastných i cudzích listín, tzv. transumpty.21 

 Okrem týchto činností hodnoverné miesto uschovávalo a opatrovalo vo svojom 

archíve listiny súkromných osôb alebo inštitúcií.22 

                                                           
18 ŽUDEL, J. Ref. 13, s. 71-72. 

19 Tamže, s. 72. 

20 Tamže, s. 73. 

21 Tamže, s. 73. 

22 BOKESOVÁ, M.  Ref. 11, s. 164. 
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 Ako písaciu látku hodnoverné miesta používali v období novoveku pergamen 

a papier. Papier sa hlavne používal pri reláciách. Jeho prvé dochované použitie poznáme 

práve z bratislavskej kapituly okolo roku 1300.23 

 Písmo v období novoveku zodpovedá bežnému úzu. Požívala sa teda 

humanistická kurzíva, polokurzíva a minuskula.24 

 V stredoveku bola latinčina rečou všetkých písomností. Avšak od začiatku 

novoveku sa objavili hlavne v zápisoch, výpovediach svedkov a pri prísahách aj národné 

reči – slovenčina, maďarčina, nemčina.25 

 Pečať, pod ktorou boli vydávané dokumenty, bola menšia i väčšia. Väčšina 

konventov či kapitúl mala iba jednu pečať. Keďže dokumenty hodnoverné miesta 

vydávali zo svojej svetskej a teda nie cirkevnej právomoci, nemali pečate pozdĺžny tvar, 

ale okrúhly. V pečatnom obraze vystupoval obyčajne patrón kapitulského kostola alebo 

kláštora.26 

 Hodnoverné miesto, ktoré vzniklo pri Bratislavskej kapitule, na čele ktorej stál 

prepošt, viedol jeden z kanonikov, najčastejšie lektor. Táto osoba zodpovedala za celú 

činnosť hodnoverného miesta. Vyberal a vysielal zmocnencov na vonkajšie akcie, 

vypočúval stránky, ktoré prišli so svojimi záležitosťami do kapituly. Súčasne bol lektor 

zodpovedný aj za diplomatickú činnosť, ktorá sa sústredila do kancelárie hodnoverného 

miesta. V 13. storočí spísomňoval i listiny.27  

 Pečať bola zverená do opatery kustodovi. V niektorých prípadoch mal na starosti 

i archív. Jeho povinnosťou následne bolo vyhľadať na požiadanie stránky alebo 

prostredníctvom kráľovského nariadenia potrebné dokumenty.28 

 Strediskom diplomatickej činnosti hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly 

bola, ako i pri ostatných, kancelária. Na čele stál notár, ktorý spočiatku bol jedným 

z kanonikov. Neskôr sa ním najčastejšie stával laik, ktorý bol viazaný prísahou, aby 

                                                           
23 LEHOTSKÁ, D. 1972. Príručka diplomatiky. Slovenská archívna správa. Bratislava 1972, s. 272. 

24 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, Hodnoverné miesto 

Bratislavskej kapituly. (Ďalej budeme používať: MV SR, SNA, HmBk.) 

25 LEHOTSKÁ, D. Ref. 23, s. 273.  

26 Tamže, s. 273. 

27 Tamže, s. 279.  BOKESOVÁ, M.  Ref. 11, s. 165. 

28 LEHOTSKÁ, D. Ref. 23, s. 279.   
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svedomite plnil svoje úlohy. Za svoju prácu dostával plat vo výške jednej tretiny z taxy, 

ktorú platili stránky pri vydávaní listín. Ako narastala agenda v kancelárii, vznikli ďalšie 

funkcie. Podnotár, podlektor, podkustos, ktoré v období 17. storočia však nemožno 

doložiť v kancelárii hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly. Okrem nich sa ďalej 

objavila doložená funkcia pisárov, ktorí boli pravdepodobne vybratí z členov 

Bratislavskej kapituly. Práve kancelária bola tou časťou hodnoverného miesta, ktorá 

vyhotovila dokumenty a evidovala ich.29 

 Samotné spísomňovanie dokumentov v kancelárii sa opieralo o prácu všetkých 

jej členov. Pri dianí mimo kapituly, taktiež pri osobnom vyhlásení stránok, bol okrem 

lektora prítomný vždy aj notár, ktorý si robil poznámky pre následný koncept. Ak sa 

právne konanie odohrávalo na inom mieste, poslúžili ako základ pre koncept záznamy 

príslušných vykonávateľov – zástupcov kapituly. Na základe konceptu vyhotovil 

v kancelárii pisár čistopis, ktorý notár prečítal pred lektorom a dvoma – troma 

kanonikmi. Prípadne opravil alebo doplnil text. Tento úkon dosvedčovala kancelárska 

poznámka lecta et correcta na koncepte. Po prečítaní a schválení mohlo dôjsť 

k spečateniu listiny v osobitne určenom čase po konventnej omši alebo po nešporoch 

v prítomnosti aspoň dvoch kanonikov, lektora a notára. Listina bola hotová a notár ju 

odovzdal stránke, ktorá zaplatila určenú taxu.30 

 Koncipovanie bola najzodpovednejšia práca v kancelárii. Koncept preto vždy 

vyhotovoval notár. Jeho práca bola ťažká hlavne pri niektorých prípadoch ako boli fasie, 

pri výpovediach svedkov a reláciách. Najčastejšie sa vyhotovovali svedectvá o často 

opakovaných úkonoch, ako bolo vovedenie do majetku, predvolania a pod. V týchto 

prípadoch sa používali ako predlohy staršie listiny. Preto sa často opakujú celé pasáže vo 

svedectvách, do ktorých sa len dosadili osobné a miestne mená spolu s dátumom.31   

 Rozsiahla vydavateľská činnosť hodnoverného miesta si vyžiadala od začiatku 

jeho pôsobenia dôkladnú evidenciu. Vzhľadom na to, že sa listiny vyhotovovali v dvoch 

alebo i viacerých exemplároch označených chirografom32, kde jeden z exemplárov 

                                                           
29 Tamže, s. 280. 

30 Tamže, s. 280. 

31 Tamže, s. 281. 

32 Chirograf bol overovací prostriedok, ktorý sa používal pri listinách vydaných vo forme 

privilégií, čo boli najmä fasie. Dokument bol vyhotovený v dvoch rovnakých exemplároch, ktoré 

boli napísané na jednom dlhšom pergamene. Cez jeho stred notár napísal začiatočné písmená 

abecedy. Cez polovicu ich výšky sa pergamen zložil a rozstrihol. Následne sa na oboch 
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ostával v archíve hodnoverného miesta. Okrem vydaných dokumentov si však i samotná 

kapitula viedla aj inú evidenciu. Toto všetko napokon vyústilo k tomu, že práve 

hodnoverné miesta, ako prvé inštitúcie, si viedli registre. Práve do registrov sa zapisovali 

regesty fasií. Podrobný a stály prehľad o všetkých vydaných listinách a dokumentoch 

poskytovali aj protokoly, ktoré sa zaviedli v priebehu 16. storočia. Možno ich sledovať až 

do zániku inštitúcie hodnoverného miesta. 33 

 Kancelária hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly používala pre autentické 

protokoly viazané knihy. Do nich sa zapisovali všetky vydané listiny, fasie, relácie i všetky 

prijaté písomnosti. Na žiadosť stránok sa vlepovali alebo odpisovali v plnom znení 

dôležité listiny iných vydavateľov. Veľmi často to boli armálesy. Možno v nich nájsť 

zapísané i dôležité udalosti. Protokoly sa tak stali obrazom činnosti hodnoverného 

miesta, ale i doby, v ktorej vznikli. K protokolom sa vyhotovovali pre lepšiu orientáciu 

registre a indexy. Samotné vedenie protokolu patrilo k najdôležitejším prácam, ktoré 

vykonával notár. Zodpovednosť a kontrolu však mal zaň lektor. V 17. storočí sa do 

protokolov prepisovali záznamy skôr z čistopisov. Hodnoverné miesto prísne 

kontrolovalo a dozeralo na protokoly, ako i na ich hodnovernosť. Autentické protokoly 

spolu s pečaťou sa v období novoveku stali symbolom hodnoverného miesta. Keď sa 

preberala agenda kancelárie, v prvom rade sa preberali pečať a protokol.34  

 Pramenný materiál hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly sa nachádza 

v Slovenskom národnom archíve (ďalej SNA) v oddelení Starších fondov, ktoré uchováva 

dokumenty do roku 1918. Materiál figuruje v samostatnom fonde Hodnoverné miesto 

bratislavská kapitula (Capitulum ecclesiae Posoniensis beati Martini) 1240 – 1863. Fond 

je ďalej členený na Autentické protokoly v časovom rozmedzí rokov 1493 až 1850 

a Listiny a aktový materiál, ktorý v sebe zahŕňa notárske záznamy o fasiách, závety 

                                                                                                                                                                           
exemplároch urobila plika so zárezmi, cez ktoré sa pretiahol pergamenový prúžok alebo šnúra 

s pečaťou. Prvý, teda horný exemplár mal  potom písmená chirografu pod plikou. Druhý, dolný 

exemplár, ich mal na hornom okraji. Napokon jeden z exemplárov dostala stránka a druhý, 

totožný a riadne zapečatený, zostal pre ochranu a evidenciu v archíve hodnoverného miesta. 

LEHOTSKÁ, D. Ref. 23, s. 273. 

33 Tamže, s. 281. 

34 Tamže, s. 284. 
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svetských osôb, rôzne písomnosti, rôzne listiny, najmä vydania bratislavskej kapituly, 

ktoré stránky neprevzali. 35 

Archív hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly sa pôvodne nachádzal 

v sakristii, neskôr nad kaplnkou kanonikov vedľa veže Dómu sv. Martina. Materiál sa 

zachoval usporiadaný podľa poriadku zavedeného v druhej polovici 18. storočia. 

Písomnosti boli poviazané do fasciklov, ktoré boli uložené v kapsách. Archív 

hodnoverného miesta obsahoval 88 úradných kníh, 931 fasciklov listín a aktového 

materiálu, ktorý bol pôvodne uložený v 77 kapsách, čo predstavovalo 147 kartónov. 

Materiál možno časovo vymedziť rokmi 1240 – 1866.36 

Autentické protokoly boli usporiadané chronologicky a očíslované od čísla 1 po 

84. Počet zväzkov bol menší, iba 76, vzhľadom na to, že sa v jednom zväzku nachádzalo 

viacero protokolov. Listinný a aktový materiál bol v kapsách usporiadaný prevažne 

chronologicky, i keď možno nájsť usporiadanie abecedné  (kapsy 1-6, 9, 14) 

a neusporiadané materiály (kapsy 27 B, 65 a 66). 37 

Okrem toho sa zachovalo 49 zväzkov elenchov a indexov zo 17. – 19. storočia.  

Prevažná časť pochádzala z druhej polovice 18. storočia. Tieto pomôcky možno ešte 

rozdeliť na tie, ktoré sa viazali na protokoly, a tie, ktoré napomáhali pri práci 

s materiálom pôvodne uloženom v kapsách. Ako pomôcka k protokolom slúžili Elenchy 

(Elenchus protocolli, extractus protocolli). Zoraďovali sa abecedne, podľa osobných 

mien a miestnych názvov. Vyhotovovali sa osobitne ku každému zväzku, takže 

v mnohom pripomínali indexy. Okrem nich slúžili na uľahčenie práce s protokolmi 

indexy (Index protocoli), ktoré sa členili na osobné a miestne heslá. Pri každom hesle sa 

nachádzal stručný regest príslušných zápisov z protokolu, ktoré sa k nemu viazali. 

Nesúviseli s elenchami. Umožňovali ľahšie štúdium materiálov priamo v protokoloch. 

Vyhotovovali sa osobitne ku každému zväzku. K protokolom hodnoverného miesta 

Bratislavskej kapituly možno použiť 11 zväzkov elenchov a 9 zväzkov indexov. Okrem 

skôr spomenutých pomôcok možno použiť Index possessionum, v ktorom sa nachádzali 

materiály k historickej topografii. Jednotlivé heslá predstavovali názvy jednotlivých 

majetkov, v mnohých prípadoch lokalít, ktoré boli usporiadané podľa jednotlivých stolíc 

a následne priradené k protokolom. Možno v ňom nájsť informácie obsiahnuté 

v protokoloch 1 - 34. Starší index z roku 1699 vyhotovil Juraj Viralis, v ktorom sa 
                                                           
35 MV SR, SNA, HmBk. 

36 MV SR, SNA, HmBk. 

37 MV SR, SNA, HmBk. 
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nachádzali osobné a miestne heslá z protokolov 1 – 34. Vzhľadom na to, že v centre 

nášho záujmu sa nachádzali práve protokoly, nebudeme sa zaoberať pomôckami 

viažucimi sa k materiálu uloženému v kapsách.38   

Zvláštnou pomôckou bol Index transumptorum, ktorý evidoval všetky overené 

odpisy listín. Nebral do úvahy, či sa nachádzali v autentických protokoloch, alebo 

v dokumentoch uložených v kapsách. Zostavený bol abecedne podľa príjemcov, 

prípadne vydavateľov odpisovaných listín. Hodnotu pomôcky zmenšovalo najmä to, že 

sa v nej nenachádzal rok vydania transumovaných listín. Avšak napriek tomu mal veľký 

význam pri štúdiu v protokoloch.39 

K poznaniu jednotlivých notárov a na paleografický rozbor ich rúk sme sa 

sústredili na autentické protokoly, ktoré vznikli v 17. storočí v hodnovernom mieste 

Bratislavskej kapituly. V našom príspevku sa budeme sústrediť na prvú polovicu už 

spomínaného storočia. Výskum tejto oblasti možno ohraničiť protokolmi od čísla 27 po 

číslo 39. V rozmedzí rokov 1598 – 1649. Autentické protokoly mali pevnú polokoženú 

väzbu. Boli v zachovanom, i keď nie úplne dobrom, stave. Väzba bola bielej farby. Mali 

kožené šnúrky na zväzovanie v hornej a dolnej časti prednej a zadnej dosky väzby. Na 

prednej doske hnedým, prípadne čiernym atramentom, humanistickou polokurzívou 

bolo napísané Protocollum NO nasledovalo číslo protokolu (Protokol číslo xy). V ďalšom 

riadku v strede sa nachádzalo Annorum (Roky). Pod ním bol zoznam rokov, v ktorých 

boli protokoly vyhotovené a zviazané v spoločnej väzbe. Nápis bol ukončený pisárskou 

ozdobnou značkou.40  

V protokole číslo 28, ktorý v sebe zahŕňal roky 1608 – 1611, sme našli prvého 

notára hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly. Bol ním Martin Gudoči (Gudochi, 

Gudocti). Ako notár hodnoverného miesta pôsobil v rokoch 1608 – 1640. Práve za jeho 

pôsobenia v úrade notára možno pozorovať využívanie formulárov pri spísomňovaní 

dokumentov. Väčšina záznamov, práve v období jeho pôsobenia vo funkcii notára, bola 

zapísaná jeho rukou humanistickou kurzívou, avšak na písmenách bol citeľný presah 

niektorých minuskulných prvkov. Celkovo text záznamov pôsobil jednoliato, hoci ho 

miestami narúšali škrtance, či vsuvky. Napriek tomu bol veľmi jednoducho a ľahko 

                                                           
38 MV SR, SNA, HmBk. 

39 MV SR, SNA, HmBk. 

40 MV SR, SNA, HmBk, Protocollum Numero 28, Annorum 1608, 1609, 1610, 1611. (ďalej 

budeme používať MV SR, SNA, HmBk. P 28.) Obrázok 1 
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čitateľný. Notár zachovával pravý aj ľavý okraj. Možno badať celkový sklon písma 

doprava s jasne viditeľným spájaním jednotlivých písmen. Pri písaní vlastných mien či 

miestnych názvov možno pozorovať využívanie kapitálok, kde pri niektorých možno tiež 

badať určité ozdobné ťahy. Písmená sa nachádzali vo veľkej miere v priestore medzi 

základnou a vrchnou linkou. Písmeno a bolo okrúhle. Litera e mala oblúkový driek. 

Písmeno d bolo minuskulné, často sa objavovalo s nepravou slučkou zlomenou v smere 

doprava. Možno vidieť v niektorých prípadoch jasné odsadenie pera, hlavne pri 

písmenách m a n. Litery b, l, f a h boli predĺžené s veľkými, v niektorých prípadoch 

otvorenými, hornými slučkami, dosahujúcimi úroveň hornej linky. I, x, p, q, g, f boli 

ostro pretiahnuté. Zasahovali pod základnú linku, pričom posledná trojica litier mala 

veľké spodné slučky, ktoré boli na hranici dolnej linky. Ak sa písmeno s objavovalo na 

začiatku slova, bolo vždy kapitálou, bez ohľadu na druh slova. Ak bolo toto písmeno 

písané v slove, malo tvar dlhého s, ktoré zvyčajne zasahovalo pod dolnú linku. Tá istá 

litera na konci slova mala tvar takzvaného šestkového s. Objavovala sa jasná ligatúra 

písmen ae, hlavne na konci slov, zriedkavejšie aj v samotnom slove. Pri písmenách m, n, 

v, p bolo taktiež jasné nasadenie pera. Medzi jednotlivými slovami sa nachádzali 

medzery, rovnako ako aj medzi riadkami. Na konci riadku notár využíval dvojitý 

rozdeľovník. Využívané skratky boli štandardné, a to skratka -us, skratka – m, n, skratka -

ur, con- v tvare deviatky, skratka –rum, sedmičkové et, skratka pro-, skratka pr(a)e-, 

značka per- par- por-. Značky skrátenia možno nájsť nad písmenom, vedľa písmena, 

najčastejšie za alebo pred, pretínajúce písmeno, ktorej ťah je šikmý. Ich tvar sa 

obmieňal, preto bolo možné nájsť dlhú, zvlnenú, lomenú, prehnutú značku. Okrem nich 

notár používal značky na skrátenie slova: dlhý háčik, zvlnený háčik, značku skrátenia 

v tvare trojky, znamienko v tvare slučky.41 

Na prvej strane protokolu číslo 28 si Martin Gudoči zaznamenal:  

Neposudzujem ťa, ak by som ťa spoznal, toto druhé by som vedel. 

Nie každý odhalí tajomstvo srdca. 

Ak nechceš hrdé činy, tak sila nech ti je daná. 

Ak by Boh udelil život, tak nech mierny. 

Nebuď mnohovravný, aby časom si neostal nemý.42 

                                                           
41 MV SR, SNA, HmBk, P 28, p. 1. Obrázok 2. 

42  „Scire tuum nihil est, nisi te scire, hoc sciat alter. Non omnis socio cordis secreta revela. Non 

sis elatus, factis si vis fore gratus. Ut Domino gratus vivas, esto moderatus. Non sis verbosus, 

nec ut omnitempore mutus.“ MV SR, SNA, HmBk, P 28. 
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Na poslednej strane protokolu bolo zapísané: 

Kto dobré ročníky vína pije, dobrú pieseň píše.43 

I takéto výroky odzrkadľovali prozaickosť života, ktorý sa viedol v minulosti, ako 

aj duševné rozpoloženie pisateľa. 

Protokol 30, ktorý v sebe zahŕňal roky 1606 – 1627, bol pravdepodobne už 

zapisovaný pisárom z čistopisov, pretože sa v ňom nenachádzali žiadne škrtance alebo 

vsuvky. Taktiež v ňom bola prítomná iba jedna pisárska ruka, ktorá nekorešpondovala 

s rukou notára Martina Gudočiho. Meno pisára sa nám nepodarilo zistiť. Na konci 

protokolu sa nachádzal index. Avšak by tu bola možná i druhá hypotéza, a to, že 

protokol bol neskôr prepísaný z pôvodného originálu.44  

 V autentických protokoloch 31 – 32 z rokov 1628 – 1634 bol spomenutý kanonik 

lektor Tomáš Bielavi (Bielavius), ktorý stál na čele hodnoverného miesta Bratislavskej 

kapituly.45 

Bratislavská kapitula musela byť s pôsobením notára Martina Gudočiho 

spokojná, pretože k zmene na poste notára došlo až v roku 1640. Novým notárom sa 

stal Juraj Mehéš z Néku (Méhes de Nyék). Rod Mehéš z Néku patril medzi najstaršie 

rody sídliace na území Bratislavskej stolice. Pôvodné rodové sídlo bolo Nekyje na 

Ostrove, kde získali mnoho donácii. Rod mal pravdepodobne korene už v 10. storočí 

a ich prapôvod pochádzal z jedného zo siedmych staromaďarských kmeňov, presnejšie 

kmeňa Nyek. Roku 1014 im sv. Štefan udelil privilégiá, ktoré im potvrdil Ondrej III. 

v roku 1298. Pravdepodobne však išlo o listinu Štefana III. z roku 1165, kde boli Ombud 

a 21 ďalších vojakov spomínaní ako služobníci Bratislavského hradu. Títo boli vovedení 

do privilegovanej vrstvy hradných vojakov, ktorá si odvodzovala svoje práva od sv. 

Štefana. Táto listina bola potvrdená Ladislavom IV. Kumánskym, kde boli už členovia 

rodu menovaní ako jobagióni Bratislavského hradu pochádzajúci z Nékyji (de Neek). Táto 

listina skutočne bola potvrdená aj Ondrejom III. v roku 1298. Mehéšovci spolu s rodmi 

Kósa, inak aj Zeke, Végh a Nagy, ktoré boli považované za potomkov pôvodného rodu, 

získali od panovníka Mateja II. potvrdenie listiny 14. augusta 1609. I vtedy bola listina 

považovaná za dokument vydaný sv. Štefanom. Následne roku 1617 získali erb 

s armálnou listinou vydanou Matejom II. na Pražskom hrade. Armálna listina bola 

                                                           
43  „ Qui bona vina bibunt rates, bona carmina scribunt.“

 MV SR, SNA, HmBk, P 28. 
44 MV SR, SNA, HmBk, P 30. 

45 MV SR, SNA, HmBk, P 31 – 32, p. 946. 



44 
 

publikovaná na zasadaní generálnej kongregácie Bratislavskej stolice v Šamoríne 3. 

októbra 1622. V prvej polovici 17. storočia niektorí príslušníci rodu získali dom a žili 

priamo v Bratislave. Taktiež zastávali funkcie v rámci stoličnej správy, či už ako slúžni, 

alebo funkciu tridsiatkára. Najvýznamnejšie úrady získal Blažej Meheš, ktorý sa stal 

kastelánom Bratislavského hradu, o čom hovoril záznam z roku 1718, a Peter, ktorý sa 

stal bratislavským kanonikom.46 

V erbovej listine Mateja II. bol doložený blazon erbu, kde v červenom poli nad 

zelenou pätou štítu bola strieborná rieka, na ktorej plávala doprava otočená biela labuť 

držiaca v zobáku zelenú olivovú ratolesť. Ako klenot vystupovala na korune stojaca 

doprava otočená labuť bielej farby, držiaca v zobáku tri zlaté klasy spojené zelenou 

stuhou. Prikrývadlá boli zlato-modré a červeno-strieborné. Na erbovej miniatúre listiny 

sa navyše labuť zobrazená v štíte nachádzala medzi dvomi z vody vyrastajúcimi zelenými 

trstinami. Farba prikrývadiel tiež nebola jasná, pretože bola uvedená ako purpurová. 

Ďalší príslušníci rodu mali i iné erbové znamenia, avšak nebudeme sa nimi podrobnejšie 

zaoberať.47 

Notár Juraj Mehéš z Néku v protokole používal tak humanistickú kurzívu, ako aj 

polokurzívu. Humanistická polokurzíva bola však použitá iba na nadpisy. Základná 

charakteristika jeho rukopisu je rovnaká. Nutné je podotknúť, že hlavným rozdielom 

humanistickej kurzívy pri porovnaní s polokurzívou je, že dochádza k spájaniu 

jednotlivých písmen, duktus je rýchly, dochádza k horšej čitateľnosti. To sa jasne ukázalo 

v texte záznamov. Navonok pôsobili jednoliato. Text bol čitateľný, pričom bol zachovaný 

pravý i ľavý okraj. Sklon písma bol doprava, s jasným spájaním jednotlivých litier. 

Písmená sa nachádzali na základnej linke. Pri písaní vlastných mien a lokalít boli 

využívané kurzívne veľké písmená. Písmeno a bolo okrúhle. Litera e mala oblúkový 

driek. Písmeno d bolo kurzívne s otvorenou predĺženou hornou dĺžkou. Len pri písmene 

m a n na začiatku slova bolo možné ešte pozorovať nasadenie pera. Písmená l, b, h mali 

horné výšky zakončené úzkou slučkou a dosahovali, či miestami presahovali, hornú 

linku. Litera t mala nízko nasadené brvno. Bola písaná tesne pod základnou linkou a jej 

horná dĺžka bola v niektorých prípadoch veľmi krátka. Litery p, q, f, j boli písané ostrým 

                                                           
46  NAGY, I. 1860. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal L-Ő. Pest: 

Kiadja Ráth Mór, 1860, s. 406. ; PONGRÁCZ, D. – STREŠŇÁK, G. – RAGÁČ, R – TANDLICH, T. – 

FEDERMAYER, F. 2004. Šľachta Bratislavskej stolice. Series nobilium. Heraldicko-genealogický 

lexikón, Bratislava: Luigi, 2004, s. 262 – 263. 

47 PONGRÁCZ, D. – STREŠŇÁK, G. – RAGÁČ, R – TANDLICH, T. – FEDERMAYER, F. Ref. 46, s. 263. 
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ťahom, čo znamenalo, že ich spodné dĺžky presahovali dolnú linku. Oblúčik na litere g 

bol široký a zasahoval pod dolnú linku. Písmeno s sa objavovalo v jednotnom tvare 

kapitály. Dlhé s sa nevyskytovalo vôbec, pričom písmeno samotné bolo písané kúsok 

pod základnou linkou. Podobne i litera k bola písaná formou kapitály, pričom bola kúsok 

pod základnou linkou. Objavovala sa e caudata, pričom háčik bol predĺžený a siahal za 

dolnú linku, hlavne na konci slova. V samotnom slove sa neobjavovala, rovnako ako 

ligatúra ae. Medzi jednotlivými slovami, ako aj medzi riadkami,  sa nachádzali medzery. 

Na konci riadku notár využíval jednoduchý rozdeľovník. Skratky notár používal 

štandardné, ale v oveľa menšom počte ako pri polokurzíve. Boli to: skratka –m,n, 

skratka –us, skratka -ur, skratka –rum, skratka pro-, skratka pr(a)e-, skratka per- par- 

por-. Značky skrátenia možno nájsť nad písmenom, vedľa písmena najčastejšie za, 

pretínajúce písmeno, ktorej ťah bol šikmý. Ich tvar sa obmieňal, preto bolo možné 

uvidieť dlhú, zvlnenú, lomenú, prehnutú značku.48 

Pri práci s protokolom bolo objavené i meno kanonika, ktorý zastával úrad 

kustóda. Bol to Blažej Sékešrešta (Székesresta).49 

O štyri roky neskôr, na sviatok svätého Juraja (24. apríl) 1644, došlo znovu 

k zmene na poste notára. Funkcie sa ujal Juraj Branik (Branik), v ktorej pôsobil až do 

roku 1651. V protokole sa objavila jeho humanistická polokurzíva najčastejšie na 

nadpisoch, prípadne na prvej strane nového protokolu. Oveľa častejšou bola 

humanistická kurzíva. Keďže rukopis sa  okrem rozdielnych znakov týchto dvoch veľmi 

blízkych, a predsa rozdielnych, druhoch písma nemenil, rukopis notára Juraja Branika 

budeme skúmať na jeho humanistickej kurzíve. Celkovo text zápisov pôsobil celistvo. 

Bol dobre čitateľný, hoci boli prítomné škrtance a vsuvky. Notár zachovával pravý i ľavý 

okraj. Sklon písma bol mierne doprava a duktus bol rýchly. Písmena sa jasne spájali. 

Litery boli na základnej linke. Pri písaní vlastných mien, či pomenovaní lokalít, alebo 

iných názvov boli použité veľké písmená, avšak nie kapitály. Písmeno a bolo okrúhle. 

Litera e si zachovala okrúhly driek. Písmeno d bolo kurzívne s otvorenou predĺženou 

hornou dĺžkou, ktorá bola zlomená doľava. Zriedkavo sa objavovalo aj jednoduché 

kurzívne d. Pri písmene m a n možno ešte pozorovať nasadenie pera. Odsadenie pera 

bolo veľmi zriedkavé a ak sa vyskytovalo, tak len pri skôr spomínanej dvojici písmen. 

Nasadenie pera bolo ešte miestami viditeľné pri písmenách i a j, ak sa nachádzali na 

začiatku slova. Slučkou na hornej dĺžke boli zakončené litery l, b, h, pričom ich oblúčik 

                                                           
48 MV SR, SNA, HmBk, P 35-36-37, p. 43. Obrázok 3. 

49 MV SR, SNA, HmBk, P 35-36-37, p. 43. 



46 
 

dosahoval hornú linku. Litery p, q, f, g, j mali jednoduché slučky, ktoré dosahovali dolnú 

linku, prípadne mali slučku otvorenú. Krátky driek malo písmeno t s nízko nasadeným 

krátkym brvnom. Často sa práve pri ňom objavovali akoby ozdobné spájacie ťahy. Litera 

x často bývala písaná pod základnou linkou. Písmeno s sa objavovalo v tvare dlhého s na 

začiatku, prípadne v slove. Taktiež v rámci slova možno nájsť gamma – s, rovnako ako 

v niektorých prípadoch aj na konci slova. Na konci slova sa tiež objavovalo tzv. koncové 

šestkové s. Prítomná bola i ligatúra ae a to nie len v rámci slova, ale oveľa častejšie na 

jeho konci. E caudata sa neobjavovala. Medzi jednotlivými slovami, ako aj medzi 

riadkami,  sa nachádzali medzery. Na rozdelenie slova na konci riadku bol použitý 

dvojitý rozdeľovník. Použitie skratiek bolo štandardné. Vyskytovali sa: skratka – m, n, 

skratka – us, skratka – ur, skratka con- v tvare deviatky, skratka – rum, tirónske et, 

skratka pro-, skratka –pr(a)e, skratka –per, -par, -por. Značky skrátenia možno nájsť nad 

písmenom, vedľa písmena najčastejšie za alebo pred, pretínajúce písmeno, ktorého ťah 

je šikmý. Ich tvar sa obmieňal, preto bolo možné uvidieť značku dlhú, zvlnenú, lomenú, 

prehnutú. Ako  značky skrátenia ešte notár používal: nadpísanie písmena, značku 

v tvare trojky, háčik.50  

Počas pôsobenia Juraja Branika vo funkcii notára sa v protokole objavili 

zaznamenané mená pisárov, ktorí pochádzali z radov kanonikov Bratislavskej kapituly. 

Pre zaujímavosť možno uviesť niekoľko mien: Juraj Mohači (Mohaczzi), Jakub Jančavitis 

(Janchavitis), Adam Kavšek (Kawßhek), Ondrej Reči (Reczi), Juraj  Jurkovič (Jurkovicz), 

Štefan Bartok (Bartok), Ján Hedervaj (Hedervai) a ďalší. Podľa  množstva mien, ktoré 

boli zaznamenané v protokole, možno dedukovať, že kanonici sa striedali v službe 

v kancelárii hodnoverného miesta. Taktiež možno pozorovať jav polatinčenia priezviska.  

Okrem toho notár Branik bol autorom aspoň štyroch predlôh, podľa ktorých sa 

mali vyhotoviť budúce dokumenty. Dve bežné predlohy vzťahujúce sa k formálnej 

stránke vyhotovenia listiny. Ďalšie dve sa viazali – prvá slúžila ako predloha pre 

dokumenty osoby, ktorá mala cestovať do cudziny, a druhá na prepočty pravdepodobne 

mien.51 

Notár bol základným kameňom kancelárie i pre hodnoverné miesta, ako to 

možno vidieť na príklade hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly. V kancelárii 

nielen pracovali s nadriadenými, ale aj podriadenými. Rešpektujúc staršie zvyky 

                                                           
50 MV SR, SNA, HmBk, P 39, p. 9. Obrázok 4. 

51 MV SR, SNA, HmBk, P 39, p. 9 - 10. 
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a spôsoby pridávali k nim svoje nové formuláre, ako je to vidno na príklade notára 

Braníka, ktorý do formulára pridával vzory, reflektujúc tak zmeny a potreby stránok 

hodnoverného miesta. Práve cez osobu notárov bolo možno vidieť i trend v používaní 

humanistickej kurzívy a polokurzívy, ktorá sa čoraz viac stávala písmom s efektom 

spájania, a teda vyhovovala rýchlemu a flexibilnému zápisu. Práve ten bol nevyhnutný 

pri práci so stránkami, ktoré prichádzali so svojimi potrebami do kancelárie 

hodnoverného miesta, poprípade jej členovia odchádzali za nimi. Humanistické písma 

odzrkadľovali nie len návrat k pôvodnej čistej latinčine, ale práve v období novoveku 

bolo pre nich nevyhnutné prispôsobenie potrebám ich používateľov. Stali sa preto 

zrkadlom svojho majiteľa prostredníctvom jeho rukopisu. 
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Obrázky 

Obrázok č. 1: Pevná väzba autentických protokolov hodnoverného miesta Bratislavskej 
kapituly52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 MV SR, SNA, HmBk, P 28. 



49 
 

Obrázok č. 2: Rukopis notára Martina Gudoči (Gudochi, Gudocti).53 

 

 

 

 

 

                                                           
53 MV SR, SNA, HmBk, P 28, p. 1. 
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Obrázok č. 3: Rukopis notára Juraja Mehéša z Néku.54 

 

 

 

                                                           
54 MV SR, SNA, HmBk, P 35-36-37, p. 43. 
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Obrázok č. 4: Rukopis notára Juraja Branika.55 

 

 
Štúdia je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 1/0674/13 Hodnoverné miesto 
Bratislavská kapitula 1526 – 2. polovica 19. storočia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 MV SR, SNA, HmBk, P 39, p. 9. 
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RESUMÉ 

 

The notars of authentic place of the Bratislava chapter in the 17th century. 

Palaeographic analyse of the notarial hands in protocols of authentic place of the 

Bratislava chapter (First half of the 17th century) 

 The ecclesia and her institutions had a long history of growth on area of present 

Slovakia. Religion reached this area from the west, through missionary routes. This 

helped to established church in Bratislava castel, with the dedication to saint Redeemer. 

This dedication got later church in city Bratislava, present cathedral of saint Martin, 

because canons couldn`t perform their duties in the castle. In the 13th century existed 

in Bratislava composite chapter, by which had arisen authentic place. This institution 

exercised important civil and governs responsibilities, because there worked educated 

people. At the same time authentic places was source of credibility and constancy, 

because this place had authentic sigil and constant controlled protocols. The base for 

right functioning authentic place was chancery. At the head of chancery was notary. 

Exactly through the service of notary we could see tendency of usage scholastic cursive 

and semicursive. These two types of scripture became the scripture with the effect of 

connecting individual letters, which was characteristic for quick record of wording. 

These two things were necessary for work with people, who came in the authentic 

place with various demands. Through notary handwriting we could know the 

advancement of chancery and obtain portrait of functioning the institution.
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Zuzana Nemcová - KLASIFIKÁCIA LISTÍN A  SPÔSOBY DATOVANIA  

V AUTENTICKÝCH PROTOKOLOCH HODNOVERNÉHO MIESTA 

BRATISLAVSKEJ KAPITULY V 16. A 17. STOROČÍ 
 

Hodnoverné miesta boli uhorským špecifikom, ktoré nemalo v európskom 

priestore obdobu. V dôsledku nárastu dopytu po písomnom zaznamenaní právnych 

aktov začali začiatkom 13. storočia plniť tieto špeciálne svetské zariadenia pri kapitulách 

a konventoch také funkcie, ktoré v iných krajinách zastávali verejní notári. Na základe 

udelenej právomoci a vlastníctva autentickej pečate zverenej panovníkom vykonávali 

poverení zástupcovia hodnoverných miest viacero činností, spojených s právnymi 

úkonmi. Boli svedkami pri výpovediach, dohodách a rozhodnutiach stránok, o čom 

vydávali písomné svedectvá (fassiones), spolu s kráľovým poverencom boli poverovaní 

účasťou na právnych úkonoch a o svojej činnosti podávali písomné hlásenia (relationes). 

Dôležitou činnosťou bolo vyhotovovanie hodnoverných odpisov (transsumptum) 

a uchovávanie druhopisov listín vlastných i deponovaných stránkami.1 Podľa dvoch 

najstarších zachovaných listín Bratislavskej kapituly z roku 1222 môžeme usudzovať, že 

kapitula už v tomto  období plnila funkciu hodnoverného miesta.2 V priebehu 13. a 14. 

storočia sa bratislavské hodnoverné miesto stalo po hodnovernom mieste pri 

Nitrianskej kapitule druhým najväčším vydavateľom listín medzi týmito inštitúciami na 

území Slovenska.3  

Nepriaznivá vnútropolitická situácia Uhorska po roku 1526 mala vplyv aj na 

činnosť hodnoverných miest. Pod vplyvom vojnových udalostí, prenikania myšlienok 

reformácie a neskôr následkom protihabsburgských povstaní sa činnosť viacerých 

hodnoverných miest prerušila, niektoré zanikli úplne. Na zmeny reagovali citlivo hlavne 

hodnoverné miesta zriadené pri konventoch. Činnosť hodnoverných miest fungujúcich 

pri kapitulách bola pomerne stabilnejšia. Boli v rukách svetských kňazov a nepodliehali 

                                                           
1 LEHOTSKÁ, Darina. Príručka diplomatiky. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1972, s. 272. 

2 ŠEDIVÝ, Juraj. Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel. Bratislava : 

Chronos, 2007, s. 60. 

3 HLAVAČKOVÁ, Miriam. Kapitula pri Dóme sv. Martina – intelektuálne centrum Bratislavy v 15. 

storočí. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, o.z., 2008, s. 37.  
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tak zmenám ako konventy rádov.4 Hodnoverné miesto Bratislavskej kapituly vykonávalo 

svoju činnosť bez výraznejších zásahov a prerušení aj v tomto nepokojnom období.  Za 

celú činnosť hodnoverného miesta niesol zodpovednosť lektor, autentickú pečať 

opatroval kustód. Diplomatickú činnosť mala na starosti kancelária, ktorej praktickú 

stránku riadil notár. Väčšie hodnoverné miesta, akým bolo aj to bratislavské, disponovali 

aj ďalším personálom, ktorý sa podieľal na vyhotovovaní písomností a ich evidencii. 

V priebehu 15. storočia sa postupnou diferenciáciou vyprofilovalo 16 druhov listín 

vydávaných hodnovernými miestami, ktoré môžeme z hľadiska právneho rozdeliť do 

štyroch skupín. Prvú skupinu tvorili svedectvá o právnych úkonoch, na ktorých sa 

podieľal zástupca kapituly (napr. l. evocatoriae, l. procuratoriae, l. prohibitoriae),  

v druhej skupine boli početné svedectvá o výkone právneho aktu (l. proclamatoriae, l. 

reambulatoriae, l. statutoriae), do tretej skupiny patrili písomné svedectvá 

o výpovediach, rozhodnutiach a dohodách stránok na ich žiadosť alebo dosvedčovacie 

či vyhlasujúce listiny (litterae fassionales) a v poslednej skupine boli dva typy 

hodnoverných odpisov (transsumptum): jednoduchý odpis listiny prinesenej stránkou 

a odpis listiny, ktorú bolo potrebné vyhľadať v archíve.5 Kvôli evidencii vydaných listín sa 

do diplomatickej praxe hodnoverných miest zaviedli pomerne skoro aj registre. Niektoré 

kapituly ich viedli už v 13. storočí, najznámejší je Varadínsky register.  

Významným posunom v evidencii všetkých vydaných písomností bolo zavedenie 

autentických protokolov do kancelárskej praxe. Koncom 16. storočia si viedli protokoly 

všetky funkčné hodnoverné miesta. Tým, že v nich boli zaznamenané vydané i prijaté 

listiny a obsahovali aj odpisy iných vydavateľov či interné záznamy, stali sa jedinečnými 

reprezentantmi činnosti hodnoverných miest. Protokol spolu s pečaťou bol v období 

novoveku symbolom hodnoverného miesta.  

Predpokladá sa, že prvé úradné knihy sa v kancelárskej praxi hodnoverného 

miesta Bratislavskej kapituly objavili najneskôr okolo roku 1420. Pravdepodobne aj 

evidencia príjmov a výdavkov bola vedená v knižnej forme. K zavedeniu autentického 

protokolu na zaznamenávanie regestov prijatých i vydaných listín došlo na prelome 14. 

a 15. storočia, v roku 1499.6 V kancelárii hodnoverného miesta sa zachovala séria 84 

                                                           
4 LEHOTSKÁ, Darina, ref. 1, s. 270. 

5 LEHOTSKÁ, Darina, ref. 1, s. 275. 

6 ŠEDIVÝ, Juraj, ref. 2, s. 222-223. 
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protokolov v 76 zväzkoch, ktoré sa viedli až do ukončenia činnosti. Jednotlivé exempláre 

protokolov zaznamenávali činnosť hodnoverného miesta za určitý dlhší časový úsek, 

spravidla niekoľko rokov, pričom zápisov počas jedného roka stále pribúdalo. Pre náš 

cieľ, ktorým bola klasifikácia listín a užívaného spôsobu datovania, sme vybrali 9 

protokolov z obdobia 16. a 17. storočia. Do sledovaného obdobia po roku 1526 zasahuje 

protokol č. 5, obsahujúci záznamy z rokov 1525 – 15387. Protokoly číslo 7 a 8 sú zviazané 

spolu a nájdeme v nich záznamy z rokov 1546 – 1551. 8 Z poslednej tretiny 16. storočia 

pochádzajúce protokoly č. 20 a 21 sú taktiež zviazané do jednej knihy a evidujú 

vydavateľskú činnosť kancelárie počas siedmich rokov od roku 1578 do roku 1584.9   

Obr. 1. 

V skúmanej vzorke protokolov reprezentuje prvú tretinu 17. storočia protokol č. 

30. Jeho záznamy však nie sú obrazom činnosti hodnoverného miesta za celé obdobie 

1606 až 1627, absentujú roky 1608 až 1617 a tiež rok 1620.10  Ďalšie dva protokoly, č. 33 

a 34, tvoria tiež jednu úradnú knihu a ich zápisy pokrývajú obdobie rokov 1635 až 

1639.11 Aktivít spojených so spísomňovaním právnych aktov v poslednej tretine 17. 

storočia pribúdalo, čo dokumentuje protokol č. 45, ktorý obsahuje záznamy z troch 

rokov - 1664, 1665 a 1666.12  

Zápisy v protokole vyhotovoval spravidla notár, ktorý bol predstaveným kancelárie 

hodnoverného miesta. V niektorých protokoloch je zaznamenané aj jeho meno, 

v protokole z roku 1546 je zaznamenané úmrtie notára Imricha (Emericus) de Papocz.13 

Obr. 2 V protokoloch sa však nestretávame len s jednou pisárskou rukou. Pri zapisovaní 

sa často krát pisárske ruky striedali, čo svedčí o prítomnosti zastupujúceho notára, alebo 

                                                           
7 Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond Hodnoverné miesto Bratislavskej kapituly (ďalej 

HMBK), protokol. č. 5. 

8 SNA, fond HMBK, protokol. č. 7, 8. 

9 SNA, fond HMBK, protokol. č. 20, 21. 

10 SNA, fond HMBK, protokol. č. 30. 

11 SNA. fond HMBK, protokol. č. 33, 34. 

12 SNA, fond HMBK, protokol. č. 45. 

13 SNA, fond HMBK, protokol č. 7. z roku 1546. 



56 
 

iného člena kancelárie, povereného buď jednorazovým, alebo aj dlhodobejším vedením 

záznamov v protokole. Prítomnosť viacerých pisárskych rúk pri vyhotovovaní písomností 

hodnoverného miesta je doložená už v predchádzajúcom storočí.14 Zápisy v protokoloch 

zo 16. storočia boli písané rýchlym, ťažko čitateľným kurzívnym písmom, v texte sa 

nachádzajú opravy a prepisy, po stranách vsuvky a poznámky.   

V nasledujúcom období sa úprava zápisov skvalitnila, v protokole č. 30 z prvej 

tretiny 17. storočia používal autor záznamov pomerne čitateľné kurzívne písmo bez 

opráv a škrtaní. Snahu o estetickú úpravu a dobrú čitateľnosť vykazujú aj pomenovania 

zaznamenaných súkromnoprávnych aktov, napísané väčšími minuskulnými literami. 

Obr. 3   

V autentických protokoloch zo 16. a 17. storočia sú  zaznamenané všetky základné 

druhy listín, typických pre hodnoverné miesta. V skupine svedectiev o právnych 

úkonoch sa najčastejšie vyskytujú svedectvá o podaní protestu (litterae protestatoriae), 

niekedy v kombinácii ako protestatio et inhibitio, contradictio ( zákaz, odpor). Ďalším 

typom boli zakazovacie a overovacie listiny (litterae prohibitoriae, revocationariae). 

Druhou skupinou zaznamenaných listín boli svedectvá o výkone právneho aktu. 

V protokoloch sa nachádzali svedectvá o prehláseniach (litterae proclamatoriae), 

svedectvá o overení (litterae recognitoriae), ojedinelé bolo  svedectvo o adopcii 

(adopcio facta).  Najviac diferencované sa ukázali litterae fassionales, teda 

dosvedčovacie a vyhlasovacie listiny. Tak ako sa postupne špecializovala problematika 

súkromnoprávnych majetkových transakcií, špecializovali sa aj fasie, v ktorých sú 

spísomnené.15 Najčastejšie sa v zápisoch objavujú obligácie (litterae obligatoriae), čiže 

svedectvá o záväzku a svedectvá o zálohovaní majetku (litterae impignoratie). K ďalším 

frekventovaným listinám patrí svedectvo o predaji (vendito et fassioni). Početnými boli 

aj potvrdenia o prijatí finančného obnosu (quitanciae). Naopak výnimočným zápisom 

bolo vyhlásenie o ručení alebo finančnej zábezpeke (assecuracio super solutione).   

Koncom 16. storočia k už spomenutým typom fasií pribudli vyhlásenia o prenájme 

(arendatorio), o overení (recognitio) a vyhlásenie o predaji večným prevodom 

                                                           
14 ŠEDIVÝ, Juraj, ref. 2, s. 165-168. 

15 ADAMEČKOVÁ, Martina.  Možnosti skúmania obsahovej stránky majetkovo-právnych 

záležitostí šľachty spísomnených vo fasiách z obdobia stredoveku. Dostupné na:     

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Sipko2/pdf_doc/16_3.pdf (25. 11. 2016) , s. 201-210. 
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(perennalis fassio). V protokoloch zo 17. storočia je evidentná ďalšia diferenciácia 

dosvedčovacích a vyhlasovacích listín (fasií), ktorá reflektovala špecializáciu jednotlivých 

typov majetkových transakcií. K už menovaným typom súkromnoprávnych listín pribudli 

rôzne  prevody (transactio) a dohody medzi stránkami (concordia inter X et Y, 

contractus) a zámeny majetkov (concambiales). Okrem spomenutých obsahovo 

diferencovaných dosvedčovacích a vyhlasovacích listín sa v protokoloch nachádzajú 

hlásenia (relatio)  a hodnoverné odpisy (transumptum). V rámci hodnoverných odpisov 

tvorili veľkú skupinu testamenty, ktorých počet narastal po polovici 17. storočia. Svoj 

testament si dal v autentickom protokole zvečniť aj Juraj Lippay, vtedajší ostrihomský 

arcibiskup a kancelár uhorskej kráľovskej kancelárie. Datovaný je posledným dňom 

decembra 1665, v nasledujúcom mesiaci januári 1666 arcibiskup Lippay zomrel.16 Obr. 4 

Druhým momentom výskumu autentických protokolov bolo sledovanie spôsobov 

datovania s cieľom spresniť, prípadne identifikovať odlišnosti od datovania, ktoré bolo 

rozšírené v danom období. V celom sledovanom časovom úseku sa pri uvádzaní rokov 

používal kresťanský letopočet uvedený najčastejšie slovným spojením anno domini. 

Konkrétny rok bol v záznamoch zo 16. storočia už zväčša napísaný arabskými číslicami, 

záznamy s rokom rozpísaným slovne v latinčine sa vyskytovali menej často. Pomer sa 

postupne výraznejšie menil v prospech číselného vyjadrenia. Niektorí pisári zvykli nad 

číslicami nadpísať vodorovnú čiaru, iní zase oddeľovali číslice bodkami.  

Pri uvádzaní denného dátumu prevládlo v 14. storočí datovanie podľa cirkevných 

sviatkov u cirkevných i svetských vydavateľov. K zmene v spôsobe označenia dňa prišlo 

v 16. storočí. Kancelárie začali postupne prechádzať na spôsob uvedenia konkrétneho 

dňa podľa jeho poradia v mesiaci. V kancelárii Bratislavskej stolice máme tento spôsob 

datovania doložený v roku 1543, bratislavská mestská kancelária začala s moderným 

spôsobom datovania sporadicky v 40-tych rokoch 16. storočia, v roku 1574 bolo 

datovanie podľa cirkevného kalendára používané už len výnimočne.17  Prax v kancelárii 

hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly nebola pri spôsobe datovania v súlade 

s trendmi v okolitých kanceláriách (mestská, stoličná). S pochopiteľných dôvodov volil  

personál kancelárie konzervatívnejší prístup a písomnosti sa datovali výlučne podľa 

kresťanských sviatkov dlhšie, ako to bolo u iných vydavateľov. Ojedinele sa datovanie 

                                                           
16 SNA, fond HMBK, protokol č. 45, s. 428. 

17 BODNÁROVÁ, Katarína. Novoveká bratislavská mestská kancelária v rokoch 1526-1574 

v zrkadle bratislavských mestských kníh. Bratislava: FFUK, Dizertačná práca, 2009, s. 155. 
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podľa poradia dňa v mesiaci začalo objavovať v protokole na začiatku roka 1578.  

Datovanie podľa kresťanských sviatkov prevažovalo ešte v protokoloch z prvej tretiny 

17. storočia. K významnému nárastu datovaní podľa poradového čísla v mesiaci došlo až 

v protokoloch č. 33 a č. 34 z rokov 1635-1639. V poslednom skúmanom protokole 

z obdobia 1664-1666 datovanie moderným spôsobom jednoznačne prevládlo. Pri 

datovaní podľa cirkevných sviatkov používali autori záznamov bežné pohyblivé aj stále 

sviatky, k výnimočnejším patrilo napríklad datovanie podľa sviatku prepustenia apoštola 

Petra z okovov (1. 8.).18 Za zmienku stojí tiež zápis z júla 1583, v ktorom bol dátum 

uvedený podľa sviatku sv. Anny, matky Panny Márie (27. 6.). Tento sviatok, svätený od 

12. storočia, bol v roku 1568 zrušený. Podľa odbornej literatúry k jeho znovu zavedeniu 

malo dôjsť až v roku 1584.19 K obnove však prišlo zrejme skôr. 

Posledným významným zásahom do spôsobu datovania bolo zavedenie 

gregoriánskeho kalendára.  Prijímanie nového kalendára narazilo v mnohých častiach 

Európy na odpor a aj Uhorsko patrilo k tým krajinám, kde postupovalo prijímanie 

kalendára v niekoľkých etapách.20 Hodnoverné miesta v Uhorsku však išli v tomto smere 

príkladom a hodnoverné miesto Bratislavská kapitula patrilo k priekopníkom datovania 

podľa nového štýlu v Uhorsku. Spolu s Nitrianskou kapitulou, Leleským a Jasovským 

konventom prešli na nový kalendár na jeseň 1583. Keďže v odbornej literatúre 

absentuje presnejšie určenie dňa, kedy bolo datovanie podľa nového kalendára použité 

v praxi hodnoverného miesta Bratislavská kapitula po prvýkrát, upriamili sme pozornosť 

aj na tento problém. Prieskum datovaní z jesene 1583 viedol k zaujímavému, ale nie 

celkom jednoznačnému výsledku. Zmienka o datovaní podľa nového kalendára bola po 

prvý raz uvedená v zápise, ktorý bol datovaný: Posonii secundum cursum Novi 

Calendarii in festo Beate Catharine virginis et martyris anno domini 1583. Poznámka 

o novom kalendári bola však následne preškrtnutá.21 Obr. 5  

                                                           
18 SNA, fond HMBK, protokol č. 5, s. 59, Datum feria quinta propria post festum ad vincula 

beate Petri app. Anno domini 1526 (2. 8. 1526). 

19 NOVÁK, Jozef. Chronológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004, s. 201, taktiež 

BLÁHOVÁ, Marie. Historická Chronologie. Praha: Nakladatelství Libri, 2001,s. 847. 

20 Podrobne sa tejto problematike venovala ZDARILEKOVÁ, Silvia. Gregoriánska reforma. 

Zavádzanie  gregoriánskeho kalendára v mestách na Slovensku. Trnava: Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave, 2009. 

21 SNA, fond HMBK, protokol č. 20, 21, s. 871. 
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Pri datovaní v deň stáleho sviatku nebolo podstatné, či bol deň označený podľa 

nového alebo starého spôsobu. Podľa starého kalendára pripadol sviatok sv. Kataríny 

(25. 11.) na pondelok, podľa nového na piatok. Takže až nasledujúci záznam datovaný 

podľa nového kalendára v pondelok po sviatku počatia panny Márie roku pána 1583 

môžeme skutočne označiť za prvé datovanie podľa Gregoriánskeho kalendára. Bol to 

12. december 1583.22  Obr. 6  

Poznámka o tom, že dátum pri zápisoch v protokole je uvedený podľa nového 

kalendára, sa objavovala pravidelne až do jari roku 1584. Po tomto období už 

zapisovatelia nepovažovali za nutné na túto skutočnosť zvlášť upozorňovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 SNA, fond HMBK, protokol č. 20, 21, s. 873.  
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Obrázky  

Obrázok. č. 1: Protokol  č. 20 a 21 (1578 -1584) 
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Obrázok č. 2: Protokol č. 7 a 8 (1546 – 1551) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 3: Protokol č. 30 (1606 -1627) 
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Obrázok č. 4: Protokol č. 45 (1664 – 1666), testament J. Lippaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 5: Protokol č. 20 a 21 (1578 – 1584), 25. 11. 1583 (s. 871) 
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Obrázok č. 6: Protokol č. 20 a 21 (1578 -1584), 12. 12. 1583 (s. 873) 
 

 

 
 
 
 
Výskum k vypracovaniu štúdie bol podporený grantom VEGA: Hodnoverné miesto 
Bratislavská kapitula 1526 – 2. polovica 19. storočia. VEGA, 1/0674/13. 

 
RESUMÉ 

 

Glaubwürdige Orte (loca credibilia) waren ein Spezifikum von Ungarn, das in 

keinen anderen Teilen Europas vorfand. Aufgrund erteilter Machtbefugnis und Besitz 

von authentischen Siegel übten beauftragte Vertreter von glaubwürdigen Orten 

mehrere juristische Tätigkeiten aus. Sie waren Zeugen bei Aussagen und Abkommen, 

worüber sie schriftliche Urkunden ausgäben, sie nahmen an juristischen Handlungen 

Teil und gäben schriftliche Meldungen über ihre eigenen Tätigkeit aus. Wichtig war die 

Erstellung und Aufrechthaltung von glaubwürdigen Abschriften eigener Herkunft sowie 

von Parteien deponiert. Aufgrund besserer Evidenz wurden relativ früh in 

diplomatische Praxis von glaubwürdigen Orten auch Registern eingeführt. Ein wichtiger 

Schritt in Evidenz von allen ausgegebenen Urkunden war die Einführung von 

authentischen Protokollen in die Kanzleipraxis. Das Protokoll zusammen mit dem Siegel 
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wurde in der Neuzeit zum Symbol von glaubwürdigen Ort. In glaubwürdigen Ort 

Preßburger Kapitel wurde das authentische Protokoll in 1499 eingeführt. Aus der 

Kanzleitätigkeit erhielt sich eine Serie von 84 Protokollen in 76 Bänden.  

Zweck dieser Studie ist eine genauere Klassifizierung von Urkunden und 

Datierungsformen in neun aus 16. und 17. Jahrhundert stammenden Protokollen. 

Aufgrund der Analyse von Einträgen kann man sagen, das in Protokollen aus dieser Zeit 

alle Grundtypen von Urkunden gemerkt sind, die typisch für glaubwürdige Orte waren. 

In der Gruppe von Zeugnissen über juristischen Handlungen kommen meistens 

Zeugnisse über Akt des Protestes (litterae protestatoriae) manchmal in Kombination als 

protestatio et inhibitio, contradictio (Verbot, Widerstand) vor. Nächster Typ waren 

Verbotschriftstücke und Beglaubigungsschriftstücke (litterae prohibitoriae, 

revocationariae). 

Die zweite Gruppe von Urkunden besteht aus Zeugnisse über Ausübung von 

juristischen Akten. In den Protokollen fanden sich Zeugnisse über Erklärungen (litterae 

proclamatoriae), Zeugnisse über Beglaubigungen (litterae recognitoriae), einzeln 

stehend war ein Zeugnis über Adoption (adopcio facta). Meist differenziert waren 

litterae fassionales, also Zeugenschafts- und Proklamationsschriftstücke. Meist waren 

die Zeugnisse über Verpflichtungen (litterae obligatoriae) und Zeugnisse von 

Überschuldung (litterae impignoratie) vertreten. Zahlreiche waren auch Zeugnisse über 

dem Verkauf (vendito et fassioni) und Quittungen über Empfang von Finanzbetrag 

(quitanciae). Im Gegenteil, Erklärungen über Schuldenhaftung oder Gewährleistung 

(assecuracio super solutione) liegen eher selten vor.  

Ende 16. Jahrhundert kamen noch Erklärungen über Vermietungen (arendatorio), 

über Begläubigung (recognitio) und Erklärung über dem Verkauf in der Form von 

Ewigen Transaktion (perennalis fassio) dazu. In den Protokollen aus dem 17. 

Jahrhundert ist eine weitere Differenzierung von Zeugenschafts- und 

Proklamationsschriftstücken zu sehen, die im Zusammenhang mit der Spezialisierung 

von einzelnen Typen von Vermögenstransaktionen steht. Zu dem schon erwähnten 

Typen von privatrechtlichen Urkunden kamen noch verschiedene Transaktionen 

(transactio), Vereinbarungen zwischen Partein und Vermögenseintausche 

(concambiales) hinzu. Außerdem befinden sich dort auch Meldunden (relatio) und 

glaubenswerte Abschreibungen (transumptum). Im Rahmen von glaubenswerten 

Abschreibungen ist eine große Gruppe von Testamenten vertreten, deren Zahl in der 

zweiten Hälfte des 17. Jahrhundert anstieg.  
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Weiterer Zweck dieser Untersuchung von authentischen Protokollen war eine 

Beobachtung von Datierungsweisen mit dem Ziel die Unterschiede zum zeitgemäßen 

Datierung zu identifizieren und genauerer zu formulieren. Bei Erwähnung von Jahren 

wurde in untersuchten Zeitraum christliche Zeitrechnung benutzt, meistens mit der 

Wendung anno domini. Bei dem Tagesdatum wog noch in erster Drittel des 17. 

Jahrhunderts die Datierung nach christlichen Festen über. Die moderne Datierung nach 

Monatsordnungsnummer nahm erst in Protokollen aus Jahren 1635-1639 zu und 

überwog erst in letzten erforschten Protokoll aus dem 1664-1666. Letzte bedeutende 

Maßnahme in die Datierungsart war die Einführung von gregorianischen Kalender. Im 

Fachliteratur ist es nicht genau spezifiziert, am welchen Tag die Datierung nach neuen 

Kalender in der Kanzlei von glaubwürdigen Ort Preßburger Kapitel erstmals benutzt 

wurde. Aus diesem Grund haben wir uns an diesen Problem konzentriert. Untersuchung 

von Datierungen aus dem Herbst 1583 fuhr zum interessanten, obwohl nicht ganz 

eindeutigen Ergebnissen. Die Datierung nach dem neuen Kalender wurde erstmals im 

Schrift der als Posonii secundum cursum Novi Calendarii in festo Beate Catharine 

virginis et martyris anno domini 1583 datiert wurde, erwähnt. Die Anmerkung über 

dem neuen Kalender wurde aber anschließend durchgestreicht. Infolgedessen erst den 

nächsten Eintrag können wir als die erste Datierung nach dem neuen Kalender 

bezeichnen. Es stammt aus Montag nach dem Hochfest der ohne Erbsünde 

empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria 1583, also aus dem 12. Dezember 

1583. 
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Juraj Roháč - PROTOKOL – LIBER MEMORABILIUM RERUM – 

HODNOVERNÉHO MIESTA BRATISLAVSKEJ KAPITULY 

 

 Hodnoverné miesta boli dôležitými verejnoprávnymi inštitúciami feudálneho 

Uhorska. V tomto prostredí plnili obdobné funkcie ako verejní notári v ostatných 

stredoeurópskych a západoeurópskych štátoch. Podobné ustanovizne možno však nájsť 

aj tam - napr. francúzsky tabelionát a kráľovský oficiolát. 

 Hodnoverné miesta vznikli v dôsledku etablovania sa písomného dokumentu v 

stredovekej spoločnosti. Písomné svedectvo nahrádzalo pôvodné svedecké dokazovanie 

a potvrdzovanie rôznych pokonaní, ktoré bolo limitované ľudským životom, 

deformovateľné pri tradovaní a ľahko zneužiteľné (nastrčení svedkovia, zastrašovanie a 

podplácanie svedkov a pod.). Úpadok dovtedy využívanej a potrebám spoločnosti 

postačujúcej pristaldie (vo všeobecnosti boli pristaldi súdnymi vykonávateľmi) na 

prelome 12. a 13. storočia1 potvrdzuje existencia prvých hodnoverných miest pri dvoch 

najvýznamnejších kapitulách – ostrihomskej a budínskej – už v roku 1210 a následné 

rozšírenie sa tohto fenoménu po celom kráľovstve. Okrem kapitúl (sídelných aj 

združených) sa hodnoverné miesta utvárali pri mnohých konventoch – tieto cirkevné 

inštitúcie disponovali potrebnými odborníkmi, ktorí dokázali zostaviť a vyhotoviť 

požadované písomné svedectvo, ovládali dobový úradný jazyk (latinčinu), kanonické 

právo, ktorým sa tiež riadila uhorská stredoveká spoločnosť a mali aj dostatočné 

ekonomické zázemie, aby mohli celý proces spísomňovania financovať. Nečudo, že tieto 

inštitúcie začali čoskoro plniť rôzne úradné úkony, ktorými ich poveroval panovník v 

správnom a aj súdnom konaní. Významným prelomovým medzníkom v činnosti 

hodnoverných miest bola úprava ich pôsobnosti panovníkom Ondrejom II. V jeho zlatej 

bule z roku 1231 zákonný článok č. 21 vyzdvihol písomné svedectvo kapitúl a konventov, 

ktoré boli nevyhnutné pre akceptáciu svedectva pristalda2 - to samotné sa už 

nepovažovalo za dostatočne spoľahlivé (kapituly a konventy takto spolupracovali s 

pristaldmi a kontrolovali ich činnosť). Neskôr pristalda v úradných konaniach nahradil 

                                                           
1 LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: IURA  EDITION, 2002, s.49. 

2 Codex diplomaticus et epistolaris Slovaxciae I. ed. MARSINA, R. Bratislava: Vydavateľstvo 

Slovenskej akadémie vied, 1971. s. 268. 
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kráľov človek, homo regius, obvykle reprezentant stoličnej správy (jeho partnerom bol 

homo capitularis, zástupca hodnoverného miesta).3 Zákonné úpravy v 14. a 15. storočí 

výrazne zredukovali počet vierohodných miest, čo pomohlo zachovať úroveň činnosti 

týchto inštitúcií.4 Pôsobnosť hodnoverných miest potom výrazne zasiahol reformačný 

prúd a najmä osmanské vojny – niektoré hodnoverné miesta zanikli, iné sa presťahovali 

alebo nemohli vykonávať svoju činnosť. Neskôr podobne negatívne ovplyvnili existenciu 

týchto inštitúcií stavovské povstania.  

 V novoveku boli združené kapituly hodnovernými miestami (na rozdiel od kapitúl 

sídelných) iba výnimočne, a to na základe udelených výsad. Medzi nimi bola 

najvýznamnejšou práve bratislavská kapitula.5 Ako hodnoverné miesto začala účinkovať 

už v prvej polovici 13. storočia a pôsobila až do zániku týchto inštitúcií v roku 1874 na 

území Bratislavskej stolice a ostatných susedných stolíc.6 Z internej i externej činnosti 

tohto hodnoverného miesta vznikol archív (archivum Regni publicum), na ktorý (tak ako 

aj na súkromný archív kapituly – archivum privatum Capituli) dozeral kanonik – kustos.7 

 Archív hodnoverného miesta sa pôvodne nachádzal v sakristii, neskôr v 

osobitnej miestnosti nad kaplnkou kanonikov. V druhej polovici 18. storočia bol archív 

usporiadaný. Tvorí ho 88 úradných kníh a 931 fasciklov listín a spisov z rokov 1240 - 

1866.8 

 Aktivity hodnoverného miesta (predovšetkým vyhotovovanie písomných 

svedectiev na žiadosť stránok, výkon právnych úkonov a podávanie správ o tomto na 

základe príkazu panovníka či vysokých krajinských hodnostárov a vyhotovovanie 

hodnoverných odpisov) podrobne zachytávajú autentické protokoly (v hodnovernom 

mieste bratislavskej kapituly sa viedli od konca 15. storočia), ku ktorým sa vypracúvali 

                                                           
3 LEHOTSKÁ, D. Priručka diplomatiky. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1972, s. 267. 

4 Tamže, s. 268. 

5 LUBY, Š., ref., s. 49. 

6 Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch I. Oddelenie 

feudalizmu. Bratislava, Slovenská archívna správa, 1964, s. 351 a n. 

7 Tamže, s. 338. 

8 Ref. , s. 351 a n. 
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ako pomôcky elenchy a indexy. V niektorých hodnoverných miestach sa do protokolov 

okrem vydávanej a prijímanej listinnej produkcie zaznamenávali aj najrozličnejšie 

udalosti, ktoré nejako ovplyvnili činnosť inštitúcie a tak sa stávali akousi jeho kronikou 

(liber memorabilium rerum).9 Osobitým druhom takéhoto protokolu z prostredia 

bratislavskej kapituly a jej hodnoverného miesta je Protocolum venerabilis capituli 

Posoniensis 1675 – 1745.10 Jeho výnimočnosť tkvie v neobvykle intímnom 

dokumentovaní každodenného života tejto inštitúcie v kontexte dobových historických 

udalostí. Vzhľadom na personálne aj priestorové prepojenie kapituly s hodnoverným 

miestom možno hypoteticky považovať tento jedinečný historický prameň za výpovedný 

aj pre spoznanie prostredia, v ktorom hodnoverné miesto pôsobilo, a pre udalostí, ktoré 

sa priamo či nepriamo dotýkali aj jeho.  

 Protokol je svojím obsahom viac bližší akejsi kronike, ktorá zaznamenáva tie 

udalosti zo života kapituly, ktoré boli v tom-ktorom čase najnaliehavejšie a 

najdôležitejšie, no v súvislosti s nimi sú tu odpísané aj niektoré relevantné dokumenty, 

či je tu zaznamenaný administratívny postup pri vykonávaní nariadených úradných 

úkonov. Zápisy sú radené v chronologickom slede (niekedy sa v neskorších záznamoch 

vyskytujú odvolávky na skoršie, s odkazom na príslušnú stranu). Obvykle sú dôsledne 

datované – už moderným spôsobom - poradovým číslom dňa v príslušnom mesiaci a 

rokom. V 18. storočí sa rok uvádza na hornom okraji strany. Ojedinele denný dátum 

chýba (napr. v zápise o pokuse vyslobodiť internovaného evanjelického kazateľa Daniela 

Krmana sa spomína len mesiac – máj, s. 281 – 282) a pri zápisoch udalostí, ktoré sa 

týkali dôležitých kresťanských sviatkov, nahrádza pomenovanie sviatku priame 

datovanie (napr. záznam o procesii na sviatok Kristovho tela roku 1741, s. 345). Pisári 

rešpektovali okraje strán, neskôr je priestor na písanie vymedzený orámovaním. Zápisy 

do knihy písalo viacero pisárskych rúk. Písmo je kurzívne, v 17. storočí nevzhľadné, 

nedbanlivé, viac úhľadné sú niektoré záznamy z 18. storočia. 

 Do protokolu sa zapisovalo s istým časovým odstupom – potvrdzuje to aj záznam 

o dobytí Nových Zámkov, uvádzajúci dátum 19. 8. 1685, v ktorom sa odvoláva na 

udalosti z 26. augusta toho roku (s. 98), a aj zápis udalosti z roku 1730 (s. 263 – 265), 

ktorý je pred zápisom z júna 1729 (s. 266 – 267). Záznamy sa zrejme vyhotovovali z 

písomných podkladov – notícií. Občas došlo pri ich prepisovaní k omylu – záznam z 29. 

                                                           
9 LEHOTSKÁ, D., ref. 3, s. 283. 

10 Slovenský národný archív, fond Bratislavská kapitula. 
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6. 1683 (s. 94)  sa takto začal opätovne zapisovať na s. 96, kde už boli záznamy z roku 

1685 – pisár si však svoj omyl čoskoro uvedomil a text prečiarkol. 

 Orientáciu v tejto knihe pamätihodných vecí uľahčujú stručný index (indiculus 

brevis...) a zoznam najdôležitejších ustanovení, rozhodnutí a pamätihodností (nucleus 

apertissimus statutorum, conclusium et rerum memorabilium...), ktoré odkazujú na 

príslušnú stranu protokolu. Najlepšou orientačnou pomôckou sú však marginálne 

poznámky, ktoré stručne informujú o podstate záznamov.  

 Okrem číslovaných strán sú v protokole i vakantné strany a na jej konci na 

nečíslovaných stranách dva rozsiahlejšie zápisy – prvý sa týka vizitácie viníc bratislavskej 

kapituly v septembri 1715 a druhý usadlostí kapituly na Žitnom ostrove. 

 Občas sa medzi zápismi uvádzajú citáty z novozákonných textov (napr. s. 192) – 

sú písané majuskulným písmom. Iné zápisy sú zas vo forme chronogramu (s. 196). 

 Na základe obsahovej analýzy možno záznamy v tejto knihe pamätihodných vecí 

rozdeliť do niekoľkých vecných skupín.  

 Pravidelne sa objavujú záznamy, ktoré informujú o voľbe a inštalácii kanonikov 

kapituly (napr. s. 108) a voľbách jej úradníkov (napr. vyberačov desiatkov). Zapisovali sa 

úmrtia kanonikov, ich pohreb (uloženie telesných ostatkov v krypte Kostola sv. Martina) 

a následné obsadenie uvoľneného miesta. Napr. roku 1703 (11. 2.) zomrel kanonik – 

kustos Martin Korneli. Jeho telo bolo 15. 2. 1703 ako prvé uložené do novej krypty 

kostola (s. 129). 

 Viacero záznamov sa týka notárov. Zápis z 24. 9. 1665 uvádza, že notárom sa stal 

Ondrej Feldvári, ktorý predchádzajúceho dňa zložil v konzistóriu prísahu a obvyklým 

spôsobom vyznal vieru (s. 87). Takto bol inštalovaný aj nový notár Ondrej Maurovič 

(Maurovicz) roku 1680 (s. 87). Notár býval v pridelenom dome - roku 1663 sa spomína 

obnova notárovho domu a jeho prestavba (s. 58). Ani tá však zrejme jeho stav 

nevylepšila, pretože už roku 1721 ho notár nemohol obývať a preto na bývanie (zrejme 

prenájom domu) dostal od kapituly 40 zlatých. V tejto súvislosti sa spomína aj vínna 

pivnica v tomto dome (cellarium). Notár totiž vlastnil z titulu svojho úradu aj menšiu 

vinicu, nazývanú Pela (vinea vagans minor similiter Pela nuncupata, ex beneplacito 

capituli collata est moderno eiusdem notarii...), a to až do roku 1717 (s. 89). Miesto 

kapitulného notára bolo pre niekoho len stupienkom na ceste k ďalšej kariére – roku 

1724 odstúpil z tejto funkcie Ján Hergec (Hergecz), ktorý sa stal registrátorom Uhorskej 
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kráľovskej miestodržiteľskej rady (s. 240). Nemožno však paušálne tvrdiť, že toto miesto 

bolo menej významné – dokazuje to aj fakt, že hneď v ten istý deň (23. 4.) nahradil 

bývalého notára Ladislav Svetenei, ktorý dovtedy pôsobil v kancelárii krajinského sudcu 

Štefana Koháriho (s. 241). Je zaujímavé, že táto výmena sa odohrala v predvečer sviatku 

sv. Juraja. Tento sviatok sa totiž spomína aj v prípade kárneho opatrenia kapituly voči 

notárovi. Na konci roka 1732 ho kapitula napomenula, aby sa tak často neponevieral  

(...ut tam frequenter non vagetur) a lepšie vykonával svoj úrad, inak bude na sviatok sv. 

Juraja prepustený. Previnilcom bol práve Ladislav Svetenei. Ani toto napomenutie však 

nezaúčinkovalo a tak v októbri 1739 tohto notára na základe mandátu ostrihomského 

arcibiskupa napomenul barón Klobušický (išlo o Františka Klobušického, titulárneho 

biskupa) - Svetenei mal všetky písomnosti v archíve zapísať do elencha (s. 318). Okrem 

toho revízia v archíve upozornila aj na jeho zanedbanie – archív bol špinavý a zaprášený. 

No ani toto napomenutie notár nerešpektoval. Roku 1740 ho opäť pokarhali v 

konzistóriu (s. 324) a o rok neskôr už pohár trpezlivosti v kapitule pretiekol – vo februári 

roku 1741 bol notár prepustený (s. 336). Svetenei sa bránil a okamžite predložil kapitule 

svoje sťažnosti (s. 340 – 341). V júni už zastával post notára nový človek, ktorý dostal o 

výkone svojho úradu podrobné inštrukcie (s. 241 – 253). Takéto inštrukcie potom 

dostávali aj ďalší notári (napr. roku 1744 – s. 442 – 445). Problém sa tak zrejme vyriešil – 

notár Jozef Ordody, ktorý tam potom pôsobil, rezignoval na svoj úrad roku 1743 a sa stal 

prísediacim kráľovskej tabule (kúrie). Jeho nástupcu starostlivo vyberali a preto predĺžili 

termín na jeho preverenie (s. 440 – 441) a po jeho voľbe mu obmedzili dôchodky (s. 

441 – 442). Kapitulný notár mal k dispozícii pisára, ktorý sa venoval archívu (s. 245) a 

ktorý rovnako skladal služobnú prísahu – roku 1724 tak urobil Alexander Vitalis (s. 245). 

Konzistórium malo aj svojho vlastného tajomníka – roku 1740 bol touto úlohou 

poverený jeden z kanonikov (s. 319). 

 Niektoré záznamy sa týkajú priamo administratívnych procesov: o náročnosti 

niektorých úkonov svedčí zápis z augusta roku 1686, informujúci o štatúciách, ktoré sa 

začali ešte v decembri 1685 (s. 99). Roku 1690 kapitula skúmala listiny 

pannonhalmského kláštora (s. 107), roku 1694 predložil bratislavský farár – kanonik 

Gregor Kersnarič (Kersnaricz) v konzistóriu nejaké listiny (s. 111). So spísomňovaním 

súvisí, bezpochyby, aj zmienka o zriadení nového repozitória v sakristii Kostola sv. 

Martina v júni 1741 (s. 357). Starostlivosť o archív dokumentuje zmienka z roku 1742 o 

pripravenosti evakuovať archív do Bratislavy v čase hrozby vpádu bavorských vojsk 

počas vojny o rakúske dedičstvo (s. 399 – 401). 
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 Veľmi cenné sú zmienky o kostole a jeho vybavení. Roku 1694 sa opravili, 

vyčistili a pozlátili bohoslužobné náčinie a sochy v kostole (s. 111 – 112). Od Márie 

Terézie z Viedne priniesol kanonik-kustos roku 1715 plášť (paludamentum), z ktorého si 

kapitula mala dať vyhotoviť kazuly a dalmatiky (s. 174). Veľa zápisov sa týka 

najcennejšej relikvie Kostola sv. Martina – ostatkov sv. Jána Almužníka. Roku 1715 bolo 

telo tohto svätca vyňaté a oddelila sa z neho časť ako relikvia pre Budín (s. 188). 

Strieborná tumba, v ktorej bolo telo uložené, bola poškodená (nie je zrejmé, či v 

dôsledku tejto manipulácie), preto telo uložili na čas v konzistóriu, aby mohli 

poškodenú tumbu opraviť (s. 189 – 190). Renovovaná schránka sa spomína až roku 

1732 – vtedy bolo do nej uložené novooblečené telo svätca (s. 285). Najvýznamnejšia 

zmena v zariadení kostola sa odohrala roku 1734 – začiatkom apríla z neho odstránili 

veľký starý oltár, ktorý údajne venoval chrámu Matej Korvín (nachádzali sa na ňom totiž 

znaky Mateja Korvína a jeho manželky Beatrix Aragónskej) a na jeho mieste nechal 

ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházi postaviť nový kamenný oltár od sochára 

Rafaela Donnera (bol postavený na sviatok sv. Martina), ktorý slávnostne zariadil aj 

Kaplnku sv. Jána Almužníka (s. 293). Baldachýn, ktorý bol nad pôvodným oltárom a 

sochou Panny Márie, darovaný manželkou Juraja Erdődyho Teréziou (Esterháziovou), 

bol teda už nepotrebný a urobili z neho bohoslužobné rúcha (s. 295). Takéto dary neboli 

ničím výnimočným – už roku 1724 obdarovala kostol vzácnym baldachýnom grófka 

Pálfiová (s. 248). Starý prepoštov oltár bol v ešte máji 1735 na príkaz ostrihomského 

arcibiskupa prenesený do kostola v Dolnom Štále (s. 296). V novembri 1735 bol nový 

oltár posvätený, boli doň uložené relikvie a spomína sa aj votívny dar arcibiskupa 

Esterháziho (s. 304 – 305). Inventár kostola doplnila nová berla (pedum), vyhotovená zo 

starej. O rok neskôr, keď sa na chóre inštalovali nové štálumy pre kanonikov, našla sa a 

do konzistória uložila tabuľka s vyrytým letopočtom 1497. Keď roku 1740 umrel Karol 

VI., v Kostole sv. Martina skonštruovali kvôli pohrebným obradom castrum doloris (s. 

326 – 335). Nie vždy sa však veci vyvíjali v prospech kapituly – roku 1744 kanonikom 

zakázali nosiť fialové birety (kapitulu obvinili z márnivosti) a hoci vraj mala kapitula na 

ich nosenie nárok, na základe denunciácie jedného kanonika im tieto birety panovníčka 

odoprela.    

 Prekvapivo hojné sú zápisy, ktoré sa týkajú hudobníkov a spevákov - je tu 

zmienka o ich platení v Seminári sv. Imricha (s. 62) a o poskytovaní vína a piva dvom 

sopranistom, ktorí nemajú riadne prebendy (s. 122). Záznam z roka 1682 spomína 

organistu a organ, ktorý bol postavený zásluhou Tomáša Pálfiho. Miesto organistu bolo 

významným postom – roku 1724 bol – na základe odporúčania cisárovnej vdovy a 



72 
 

vplyvných magnátov – organistom Kostola sv. Martina zvolený Martin Ziernhoffer (s. 

240). Roku 1697 sa spomínajú bratislavskí trubači – hlásnici na vežiach (turnerii) v 

službách Kostola sv. Martina, uvádza sa ich plat a povinnosti (s. 124). Zápisy z roku 1714 

informujú o vyhnaní nejakého sopranistu zo seminára jeho  prefektom (s. 172 – 173) – 

snáď ide o speváka, ktorý bol v júli 1743 zadržaný a potrestaný (s. 429 – 431), zápis z 

roku 1719 sa týka hrania hudobníkov počas štedrovečernej noci. Kuriózna zmienka z 

roku 1730 pripomína spor kapituly a mesta o miesto basistu v Kostole sv. Martina a o 

zvolaní hudobníkov – a to aj z luteránskej modlitebne (s. 263 – 265).  Roku 1742 sa riešil 

spor altistu s ostatnými hudobníkmi (s. 415 – 417). 

  V protokole je veľa záznamov, ktoré zachytávajú dôležité historické udalosti. V 

17. storočí sú to najmä zmienky o osmanských výbojoch – o dobývaní Viedne (s. 92, 

94), o obsadení niektorých miest (Vyšehrad, Vác, Pešť) kresťanskými vojskami a potom 

znova Turkami (s. 94), o dobytí Nových Zámkov z rúk Turkov roku 1685 (s. 98), o 

oslobodení Budína roku 1686 (s. 101) – v zázname sa zdôrazňuje, že Turci tam boli od 

roku 1685. Roku 1711 sa spomína úmrtie Jozefa I., amnestia pre účastníkov Rákociho 

povstania a korunovácia Karola VI. - zapísaný je tu korunovačný poriadok a 

zaznamenané slávnostné stolovanie (s. 141 a n.). Objavujú sa aj zmienky o narodení 

detí vládnucej dynastie a slávnostných bohoslužbách a oslavách pri tejto príležitosti – 

napr. pri narodení rakúskeho arcivojvodu Leopolda roku 1716 prepošt po tri dni hostil 

všetkých chudobných (s. 183), roku 1741 sa konali slávnostné obrady krstu Jozefa II. (s. 

336). Uzavretie mieru medzi cisárom a španielskym kráľom roku 1725 na príkaz 

panovníka oslávila kapitula slávnostným Te Deum (s. 249). V júni roku 1732 zaznamenal 

protokol príchod lotrinského vojvodu na Bratislavský hrad (s. 282). Veľmi podrobne je 

zdokumentovaný príchod Márie Terézie roku 1741 na korunováciu do Bratislavy – 

zaznamenaný je jej vstup do mesta, privezenie koruny do Kostola sv. Martina, vlastná 

korunovácia, slávnostné bohoslužby, procesia, prijatie spoluvládcu Františka 

Lotrinského, dary, oslava narodenín panovníčky (s. 357 – 370). Opísaná je aj jej ďalšia 

návšteva v auguste roku 1744. V protokole je aj zmienka o zhromaždení uhorských 

stavov v Kostole sv. Martina v máji 1741 (s. 345). 

 Veľká pozornosť je v protokole venovaná protestantom – luteránom. Je tu 

zmienka o odmietnutí luteránov – nových členov mestskej rady – prisahať na Pannu 

Máriu a všetkých svätých. Stalo sa tak 24. 4. 1732. Takto sa zachoval aj richtár, ktorý vraj 

potom umrel (s. 279 -280). V máji 1731 sa niektorí vzbúrení Bratislavčania pokúsili 

vyslobodiť evanjelického kazateľa Daniela Krmana, ktorý sa v kázni na Myjave údajne 

rúhal sv. Štefanovi a sv. Jánovi Nepomuckému, za čo bol uväznený na bratislavskom 
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hrade a trikrát týždenne – na príkaz panovníka – bol len o chlebe a vode (s. 281 – 282). 

Zápis z roku 1740 potom spomína smrť superintendenta Krmana, ktorý pred skonom 

konvertoval na katolícku vieru a zmieňuje sa o jeho pohrebe. 

 Protokol si všíma aj udalosti cirkevného života v meste – roku 1717 uvádza 

vysvätenie kapucínskeho kostola a jeho oltárov (s. 195), požehnanie a položenie 

základného kameňa trinitárskeho kostola (na mieste niekdajšieho Kostola sv. Michala) a 

požehnanie veľkého oltára vo františkánskom kostole v tom istom roku (s. 195). Zmienil 

sa aj o pohrebe palatína Mikuláša Pálfiho, ktorého telo bolo uložené v krypte 

malackého františkánskeho kláštora. Roku 1725 zaznamenali v protokole smrť kardinála 

Kristiána Augusta v Regensburgu, transport jeho telesných ostatkov a ich uloženie do 

krypty svätomartinského kostola (s. 250). Roku 1727 podrobne opísali cestu 

potvrdzovacej pápežskej buly z Marianky do Trnavy a potom Bratislavy (s. 255 - 257) . 

 Zaznamenané sú tu aj skutočné excesy a rôzne kuriozity – napr. bitka nemeckých 

a uhorských študentov – tu sa však viac ako samotný delikt zdôrazňuje neprimeraný 

počin rektora, ktorý proti výsadám kapituly privolal na jej zvládnutie strážnikov (s. 82), 

ďalej je zaznamenané vlámanie sa zlodejov do Kostola sv. Martina roku 1682 – tu z 

nejakej novej truhlice ukradli 13 000 trnavským kanonikom (s. 92), ďalšie zápisy 

uvádzajú zaujímavý prírodný úkaz v Komárne roku 1713 – žiaru na nebi, jej let a rachot 

– snáď šlo o pád meteoritu (s. 160), slzenie obrazu Panny Márie (bol namaľovaný podľa 

obrazu čenstochovskej Panny Márie) v kostole františkánov vo Svätom Antone na 

Žitnom ostrove (s. 190 – 191). Je tu aj zmienka o škandálnom chovaní jedného kanonika 

roku 1718, ktorý sa stýkal so ženou (s. 200), záznam o vražde –  v roku 1719 nejaká 

luteránka zabila nožom svojho muža – remeselníka (s. 207), opísaná je aj poprava ženy, 

ktorá usmrtila roku 1729 svoje nemanželské dieťa (s. 266 – 267). Dokonca sa spomína aj 

zasadanie konzistória roku 1731 kvôli tomu, že kanál seminára zaplavoval pivnicu v 

dome (domus custodialis, s. 276). S protipožiarnou ochranou alebo s prácami v interiéri 

kostola zrejme súviselo vyhotovenie dvoch rebríkov s kovovými hákmi roku 1724 (s. 

248). Ďalším zaznamenaným prírodným úkazom boli záplavy na Dunaji a Odre roku 

1736 (s. 308). Spomína sa aj spor s jezuitmi kvôli nejakému baldachýnu roku 1734 (s. 

295). Roku 1742 sa zas farár sťažoval, že ho kapitula neoslovila kvôli pohrebu biskupa 

Zičiho (s. 425 – 426). 

 Liber memorabilium rerum, ktorá sa viedla v bratislavskej kapitule v 17. a 18. 

storočí, je zdrojom zaujímavých informácií z každodenného života tejto cirkevnej 

inštitúcie a čiastočne aj jej hodnoverného miesta. Zaznamenáva skutočne pozoruhodné 
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udalosti oficiálneho, ale aj intímneho charakteru, ktoré v ostatnom pramennom 

materiáli z produkcie týchto inštitúcií nemôžeme nájsť. Bolo by určite zaujímavé zistiť, 

aká bola príčina či podnet na zaznamenávanie vybraných udalostí. Ďalší výskum by 

mohol určiť (aj na základe paleografickej analýzy) vyhotoviteľa záznamov a snáď aj 

definitívne rozhodnúť o vzťahu toho dokumentu ku hodnovernému miestu, resp. jeho 

personálu.  

Výskum k vypracovaniu štúdie bol podporený grantom VEGA: Hodnoverné miesto 

Bratislavská kapitula 1526 – 2. polovica 19. storočia. VEGA, 1/0674/13. 

 

RESUMÉ 

Protocol – Liber memorabilium Rerum – Of the Loca Credibilia Bratislava canonry 

 The loca credibilia were public-law institutions of feudal Hungary and performed 

similar functions as public notaries in other European countries. The locum credibilium 

of the Bratislava canonry belonged to the most significant and its various activities are 

collected in authentic protocols. They were also a certain chronicle (liber memorabilium 

rerum) since the most diverse events were recorded in them. Such is also the 

Protocolum venerabilis capituli Posoniensis 1675 – 1745, which documents the life of 

this institution in unusual details in the context of the period historical events. It offers 

interesting information from the everyday life of an ecclesiastical institution and its 

locum credibilium as well. It records really remarkable events of both official and 

intimate character, which cannot be found in any other source material from the 

production of these institutions. 
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Ján Valo - HODNOVERNÉ MIESTO BRATISLAVSKÁ KAPITULA Z POHĽADU 

HISTORICKEJ GEOGRAFIE  
 

 Historická geografia patrí medzi pomerne mladé vedné disciplíny, ktoré môžeme 

zaradiť aj medzi moderné pomocné vedy historické. Táto hraničná medziodborová 

interdisciplína skúma historickú krajinu, prvky, ktoré ju tvoria, ako aj vzájomné väzby či 

vzťahy, ktoré medzi nimi jestvujú1. Vzhľadom na svoje hraničné postavenie využíva 

historická geografia aj bohatú pramennú základňu, ktorá obsahuje širokú paletu 

rozličných typov a druhov a prameňov. Na rozdiel od väčšiny historických disciplín 

a odborov sa neopiera iba o písomné pamiatky, ale zdroj svojho poznania nachádza aj 

v ďalších informačných zdrojoch – materiálnej, naračnej, obrazovej, ikonografickej a inej 

povahy2. Predložená štúdia sa zaoberá možnosťami využitia písomností z činnosti 

hodnoverných miest pre historicko-geografické výskumy, ich vplyvu pri vzniku 

pozemkového katastra na našom území ako aj ďalšími vplyvmi tejto významnej 

verejnoprávnej ustanovizne pre dobové dokumentovanie krajiny.  

                                                           
1 K historickej geografii, jej predmetu výskumu, metódam a cieľom jestvuje viacero definícií. My 

sa opierame o jednu z najuznávanejších v stredoeurópskom priestore od Evy Semotanovej. Pozri 

bližšie: SEMOTANOVÁ, Eva. Historická geografie českých zemí. Praha : Historický ústav, 2006, s. 

18 -20.  

2 V našom priestore sa v súčasnosti ustálilo niekoľko základných skupín prameňov vhodných pre 

historickú geografiu a historickú topografiu. Ide predovšetkým o fyzicko-geografické relikty, 

humánno-geografické relikty, písomné pramene – ktoré v našej práci tvoria základnú súčasť, 

kartografické pramene, ikonografické pramene, toponomastické pramene, letecké a satelitné 

snímky, tradície a ďalšie abstraktné javy. Pozri bližšie: RÁBIK, Vladimír – LABANC, Peter – 

TIBENSKÝ, Martin. Historická geografia. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 

2013, s. 14. Predložený výpočet samozrejme tvorí iba základnú bázu prameňov, ktoré je možné 

ďalej členiť na obrovské množstvo ďalších skupín a to spravidla podľa delenia, ktoré využívajú 

príbuzné vedné odbory. Pri našom výskume vo fonde Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula, 

ako aj pri archívnych výskumoch v iných pamäťových a fondových inštitúciách, sme sa opierali 

najmä o písomné a kartografické pramene, toponomastické pramene mali skôr druhotný 

prenesený význam.     
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 Hodnoverná miesta (Loca Credibilia) predstavujú uhorské špecifikum, ktoré 

nenájdeme nikde inde v Európe3. Hodnoverné miesta (nazývané aj vierohodné) plnili 

viaceré právne a verejné úlohy, ktoré v ostatnej Európe vykonávali spravidla verejní 

notári. Ich zástupcovia sa zúčastňovali nielen ako hodnoverní svedkovia pri rozličných 

úkonoch v teréne, ale o týchto úkonoch a udalostiach, pri ktorých boli osoby z radov 

hodnoverného miesta prítomné, vydávali listinné potvrdenia. Boli oprávnené tiež 

vydávať hodnoverné odpisy listín a iných písomností. Okrem toho plnili hodnoverné 

miesta funkcie aj deponentov listín, ktoré si tu nechávali uložiť predstavitelia šľachty či 

ďalšie osoby z obavy pred ich poškodením či stratou alebo zničením4. Hodnoverné 

miesta pôsobili ako verejnoprávne inštitúcie pri kapitulách a konventoch od časov 

stredoveku až do druhej polovice 19. storočia – konkrétne do roku 1874, kedy 

definitívne zanikli5. Bolo to najmä z dôvodu, že tieto cirkevné miesta predstavovali 

v súdobom Uhorsku miesta, kde sa pestovala vzdelanosť a kde pôsobilo pomerne veľké 

množstvo vzdelancov – schopných spísomňovať a zúčastňovať sa na právnych úkonoch. 

Nemenej dôležité bolo aj spoločenské postavenie cirkvi a akási všeobecná posvätnosť 

a autorita, ktorú zákonite kapituly ako aj konventy požívali6.   

 Vzhľadom k tomu, že veľká časť činnosti hodnoverných miest spočívala 

v svedčení pri rôznych úkonoch, najmä pri záležitostiach majetkovo-právnych, sú mnohé 

písomnosti vydávané, resp. pochádzajúce z činnosti kancelárie hodnoverného miesta 

výborným prameňom pre historickú topografiu a historickú geografiu. Hodnoverné 

miesta a ich hodnoverná činnosť sa prejavovala navonok dvoma základnými atribútmi – 

autentickou pečaťou a autentickým protokolom. Autentická pečať bola zverená 

hodnovernému miestu od panovníka, iba ňou mohli byť pečatené všetky hodnoverným 

                                                           
3 V okolitých krajinách plnili tieto úlohy spravidla verejní notári, resp. vo Francúzku sa môžeme stretnúť 

s tabelionátom a oficiolátom. LEHOTSKÁ, Darina. Príručka diplomatiky. Bratislava: Slovenská archívna 

správa, 1972, s. 272.  

4 Bližšie o činnosti hodnoverných miest možno nájsť v štúdii: LÁSZLOOVÁ, Henrieta. Hodnoverné miesta 

na Slovensku. In ARS NOTARIA č. 4/1999, s. 9 – 19.  

5 Definitívny zánik tejto verejnoprávnej inštitúcie v Uhorsku bol stanovený zákonným článkom č. 

35 z roku 1874. Pozri: SEDLÁK, František – ŽUDEL, Juraj – PALKO, František. Štátny slovenský 

ústredný archív v Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch I. Oddelenie feudalizmu. 

Bratislava : Slovenská archívna správa, 1964, s. 348. 

6 Tamtiež, s. 347 – 350. 



77 
 

miestom vydávané písomnosti7. Autentický protokol predstavoval nielen základnú 

evidenčnú pomôcku všetkých vydaných, ako aj prijatých, písomností8. Ale vzhľadom na 

svoj charakter obsahoval spravidla plné znenia týchto písomností, čo umožňovalo 

najmä pri vydávaných listinách vyhotoviť v prípade potreby neskorší rovnopis 

dokumentu. A z tohto dôvodu je význam autentických protokolov v registratúre daného 

hodnoverného miesta nenahraditeľný9.  

 Hoci všeobecný rozmach a rozkvet činnosti hodnoverných miest bol hlavne 

v období neskorého stredoveku, boli aj obdobia novoveku pre ich činnosť významné. 

Pôvodne sa hodnoverné miesta vytvorili, resp. skôr vyčlenili z inštitúcie pristalda – 

vierohodného svedka, ktorý sa zúčastňoval pri dôležitých právnych pokonaniach a bol 

zároveň aj súdnym exekútorom. Súviselo to s narastajúcim významom písomného 

svedectva pred svedectvom osobným. Najstaršie uhorské hodnoverné miesta existovali 

v Budíne a Ostrihome už v období začiatku 13. storočia10 a neskoršie sa tento fenomén 

rozšíril po celom Uhorsku. Bratislavská kapitula a jej hodnoverné miesto sa objavuje už 

v prvej polovici 13. storočia11. Mala veľký význam, a to nielen počas svojej stredovekej 

existencie. Pre obdobie novoveku ale treba spomenúť viaceré udalosti, ktoré výrazným 

spôsobom zasiahli do činnosti uhorských hodnoverných miest a rovnako aj do činnosti 

toho bratislavského. Udalosti sklonku stredoveku a nastupujúceho uhorského novoveku 

boli poznačené okrem iného prehratou bitkou pri Moháči, rozkolom na uhorskom 

panovníckom tróne, tureckým nebezpečenstvom či neskoršími stavovskými 

protihabsburgskými povstaniami. Toto všetko poznamenalo činnosť uhorských 

                                                           
7 Autentická pečať bola prvým atribútom hodnoverných miest. Mala okrúhly tvar a niesla v sebe obraz 

patróna kapitulného kostola alebo kláštora. LÁSZLOOVÁ, Henrieta. Hodnoverné miesta na Slovensku. In 

ARS NOTARIA č. 4/1999, s. 14.  

8 Autentické protokoly sa stali atribútom hodnoverného miesta až v období od novoveku. 

Tamtiež.  

9 SEDLÁK, František – ŽUDEL, Juraj – PALKO, František. Štátny slovenský ústredný archív v 

Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch I. Oddelenie feudalizmu. Bratislava : Slovenská 

archívna správa, 1964, s. 349. 

10 Tieto prvé dve hodnoverné miesta mali zároveň celoštátnu pôsobnosť a ich činnosť začala 

okolo roku 1210. Tamtiež, š. 347.    

11 Bolo to od cca. roku 1240. Hoci najstaršie zachované písomnosti v archívnom fonde sú 

datované až od roku 1255. Tamtiež, s. 352.   
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hodnoverných miest. Niektoré z nich dokonca prerušili svoju činnosť, resp. v tomto 

období zanikli12. Je potrebné podotknúť, že oslabenie sa týkalo hlavne menej 

významných hodnoverných miest a postavenie Hodnoverného miesta Bratislavská 

kapitula až tak výrazne oslabené nebolo. Oslabenie postavenia hodnoverných miest na 

poli ich verejnoprávnej činnosti súviselo pravdepodobne aj s nárastom počtu advokátov 

– súviselo to so stoličnými súdnymi konaniami, kde v prípade zastupovania stránky 

advokátom už nebolo od roku 1563 potrebné predkladať hodnoverné listiny13. 

Neskoršie oslabenie ich postavenia znamenalo ale posilnenie postavenia stoličných 

orgánov. Význam hodnoverných miest v Uhorsku síce postupne upadal, ale v niektorých 

oblastiach ľudského života mali tieto ustanovizne svoj význam dokonca aj v 19. storočí14.  

 Z hľadiska typológie písomných dokumentov pochádzajúcich z činnosti 

hodnoverných miest sú pre historickú geografiu a historickú topografiu významné 

viaceré. Prvou skupinou písomností sú už vyššie spomenuté autentické protokoly. 

V archívnom fonde Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula15 tvoria tieto celkovo 84 

protokolov, ktoré tvoria dovedna 76 zväzkov úradných kníh. Vedené boli v časovom 

rozmedzí rokov 1499 až 185016. Obsahovali prepisy listín vydaných ako aj prijatých, 

spravidla vo forme plného znenia, resp. výťahu. Druhou skupinou písomností sú listiny 

a spisový materiál. Tieto môžeme všeobecne deliť na niekoľko skupín.  

                                                           
12 Išlo napríklad o hodnoverné miesta na Zobore, ktoré prestalo pôsobiť v roku 1468, Šahy, ktoré zaniklo 

po bitke pri Moháči okolo roku 1530. Pozri bližšie: LÁSZLOOVÁ, Henrieta. Hodnoverné miesta na 

Slovensku. In ARS NOTARIA č. 4/1999, s. 13.  

13 Tamtiež, s. 12.  

14 Bližšie o ich význame z hľadiska historickej geografie píšeme v ďalšej časti tejto štúdie. Vo 

všeobecnosti mali hodnoverné miesta na sklonku svojej činnosti význam najmä v oblasti 

vydávania odpisov a výpisov z registratúry, ktorú spravovali, resp. boli jej pôvodcom.  

15 Tento archívny súbor je v súčasnosti uložený na Ministerstve vnútra SR – Slovenskom 

národnom archíve a tvorí samostatný archívny fond.  

16 Ministerstvo vnútra SR, Slovenský národný archív Bratislava, f. Hodnoverné miesto 

Bratislavská kapitula. SEDLÁK, František – ŽUDEL, Juraj – PALKO, František. Štátny slovenský 

ústredný archív v Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch I. Oddelenie feudalizmu. 

Bratislava : Slovenská archívna správa, 1964, s. 348.; Tamtiež, s. 351. 
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 Pre historickú geografiu sú zaujímavé najmä chotárne listiny (Litterae 

Reambulatoriae). Tieto reambulačné, teda obchôdzkové, listiny poskytujú informácie 

o revíziách a zmenách a úpravách hraníc chotárov konkrétnych obcí,  resp. ich častí. Ako 

už z názvu vyplýva, vyhotovované boli pri obchôdzkach chotárov17. Majú veľký význam 

pre historickú topografiu, pretože vzhľadom na zachytávané obdobie rokov 1309 – 1608 

poskytujú pomerne dobrú bázu miestnych pomenovaní, a to nielen obcí či ich častí, ale 

stretneme sa tu aj s pomenovaniami honov a lesov18. Viaceré miestne názvy spomenuté 

v listinnom materiáli sa zo súčasnej toponomastiky už vytratili a preto sú uvedené 

dokumenty cenným zdrojom pre ďalšie výskumy. Uvedené chotárne listiny tvoria 

v archívnom fonde samostatnú časť, ktorá sa nazýva aj ako metácie.  

 Ďalším dôležitým typom listín sú listiny štatučné a introdukčné, teda 

ustanovovacie a vovádzacie (Litterae introductoriae vel statutariae). Uvedené listiny 

vznikali pri vovádzaní do majetku, prípadne pri ustanovovaní nového majiteľa pôdy. 

Netýkajú sa iba celých majetkov, ktoré boli predmetom donácie, ale ich obsahová 

stránka nám v oblasti historickej geografie môže poslúžiť aj pri identifikácii miestnych 

názvov. Pôvodne sa pri tomto úkone skúmalo najmä  to, či je daná pôda voľná, resp. či 

už nie je v držbe iného vlastníka. Malo sa tak zabrániť dvojitému vlastníctvu. Zástupca 

panovníka – homo regius mal vystaviť pre príslušné hodnoverné miesto štatučný 

mandát. Okrem neho sa vovedenia zúčastňovali aj dotknutí susedia a samozrejme 

obdarovaná osoba a rovnako zástupca hodnoverného miesta. To malo vystaviť následne 

hodnoverné svedectvo19. Štatúcie sú tiež zastúpené vo fonde hodnoverného miesta 

Bratislavská kapitula, taktiež tvoria ucelený súbor písomností v rámci listín a spisov. Sú 

                                                           
17 Pozri aj: RÁBIK, Vladimír – LABANC, Peter – TIBENSKÝ, Martin. Historická geografia. Trnava : 

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, s. 24. 

18 Uvedené metačné listiny, ako aj príslušný spisový materiál, obsahujú spravidla metácie 

celých chotárov obcí. Ich množstvo síce nie je až také veľké, zato je však informačná báza týchto 

dokumentov pomerne veľká.  � Ministerstvo vnútra SR, Slovenský národný archív Bratislava, f. 

Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula, capsa č. 9, fasiculus č. 1 až 14, škatuľa č. 21. ako aj 

fasciculus č. 15 až 20, škatuľa č. 22.   

19 RÁBIK, Vladimír – LABANC, Peter – TIBENSKÝ, Martin. Historická geografia. Trnava : 

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, s. 24. 
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rozdelené do dvoch častí – prvá z nich obsahuje štatúcie od roku 1347 až do začiatku 19. 

storočia a druhá štatučné listiny práve z 19. storočia20.  

 V súvislosti s majetkovou držbou pôdy majú svoj význam aj listiny o deľbe 

majetku (Litterae divisionales). Tieto sú zaujímavé aj tým, že často krát obsahujú 

podrobnú charakteristiku deleného majetku a teda aj územia, čím prispievajú 

k poznaniu historickej krajiny.   

 Územná pôsobnosť bratislavského hodnoverného miesta bola počas jeho dlhej 

existencie vymedzená územím Bratislavskej stolice, ale jej pôsobnosť zasahovala aj na 

územie Nitrianskej, Mošonskej, Rábskej, Komárňanskej, Trenčianskej a Šoproňskej 

stolice. Je to dokladované najmä externou činnosťou hodnoverného miesta, ktoré na 

tomto území poskytovalo svoje bohaté služby21. Najmä v období novoveku, v čase 

nepokojov a počas nečinnosti niektorých okolitých uhorských hodnoverných miest, bola 

územná pôsobnosť bratislavského hodnoverného miesta o niečo väčšia. Týkalo sa to 

najmä južných území, ktoré boli na hraniciach s Osmanskou ríšou, okupujúcou Uhorské 

kráľovstvo22.  

 Ako sme už spomínali vyššie, nielen hodnoverné miesto Bratislavská kapitula 

malo počas svojej existencie bohatú činnosť, ktorá môže byť predmetom historickej 

geografie a topografie. Metácie, podobne ako aj iný listinný a spisový materiál 

hodnoverného miesta, boli evidované, resp. registrované, pomocou osobitných 

                                                           
20 Tento typ dokumentov je rozdelený pravdepodobne preto, lebo štatúcie z 19. storočia mali 

odlišný charakter ako tie zo staršieho obdobia. Staršie štatučné listiny tvoria obsah cáps číslo 1 

až 6, kým novšie obsahujú capsu č. 72. Ministerstvo vnútra SR, Slovenský národný archív 

Bratislava, f. Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula. SEDLÁK, František – ŽUDEL, Juraj – 

PALKO, František. Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave. Sprievodca po archívnych 

fondoch I. Oddelenie feudalizmu. Bratislava : Slovenská archívna správa, 1964, s. 351 - 352.  

21 Tamtiež, s. 351.  

22 Zmienky o pôsobnosti môžeme nájsť napríklad v zápisoch v krajinskom vojenskom registri 

z rokov 1725 až 1726, kde sa spomína pôsobenie bratislavského hodnoverného miesta dokonca 

aj na území tekovskej stolice. Pozri bližšie Magyar Nemzeti Levéltár, Országos leveltára, f. 

Helytartótanácsi levéltár - Acta militaria, sign. C 32, ladula 10, protocol 2.  
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pomôcok – elenchov. Celkovo jestvujú elenchy k autentickým protokolom a rovnako 

k listinám a spisom23.  

 Elenchy k listinnému materiálu a spisom sú dovedna v štyroch zväzkoch. Prvý 

z nich (Elenchus Primus)24 obsahuje aj evidenčné zápisy – elench ku capse číslo 9, 

v ktorej sa nachádzajú práve metácie. Všeobecne elenchy poskytujú detailné regesty 

k písomnostiam uloženým v konkrétnych capsách a fasciculoch. Tieto sú usporiadané 

vzostupne. Výnimku tvoria záznamy v elenchu určenom práve ku capse s metáciami. 

Jedná sa o abecedný index, kde sú záznamy usporiadané podľa pomenovaní 

jednotlivých obcí či majetkov v abecednom rade. Tento elench má celkovo 36 strán. 

Zaujímavosťou je ale aj to, že jednotlivé zápisy neodkazujú iba na samotnú capsu, ale aj 

na iné capsy a dokonca na zápisy v protokoloch. Každý zápis obsahuje pomenovanie 

majetku, resp. obce (lokality), adresu v registratúre, teda odkaz na capsu, fasciculus, 

prípadne odkaz na číslo protokolu. Ďalej každý záznam obsahuje rok udalosti. Miestne 

pomenovania sa v elenchu nachádzajú spravidla v maďarčine, resp. jej latinizovanej 

forme. 

 Okrem takéhoto využitia písomností hodnoverného miesta treba pamätať aj na 

tzv. praktickú stránku historickej kartografie a geografie. Hodnoverné miesta 

disponovali v čase svojej existencie veľkým množstvom topografických dát a údajov. 

Tieto síce boli obsiahnuté v zápisoch o konkrétnych právnych udalostiach, ale vzhľadom 

na kontinuitu zápisov a dlhú tradíciu činnosti znamenali vhodnú informačnú základňu 

pre viaceré činnosti. V súvislosti s prípravou a realizáciou prvého vojenského mapovania 

poslúžili pri vypracovaní a spracovaní miestopisných údajov práve údaje z registratúry 

hodnoverných miest. Prvé vojenské mapovanie, nazývané aj Jozefínske, resp. Jozefské, 

sa v Uhorsku uskutočnilo v rokoch 1769 až 178425. Vzhľadom na to, že takto rozsiahle 
                                                           
23 Bližšie o členení pozri: SEDLÁK, František – ŽUDEL, Juraj – PALKO, František. Štátny slovenský 

ústredný archív v Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch I. Oddelenie feudalizmu. 

Bratislava : Slovenská archívna správa, 1964, s. 352 - 353. 

24 Ministerstvo vnútra SR, Slovenský národný archív Bratislava, f. Hodnoverné miesto 

Bratislavská kapitula, Elenchus Primus Actorum.  

25 Iniciovanie takéhoto veľkého diela nastalo najmä po prehratej sedemročnej vojne. Samotné 

mapovanie aj s prípravnými prácami a celkovou realizáciou prebiehalo v rokoch 1764 až 1787. 

Dokončené bolo počas panovanie Jozefa II., preto sa nazýva aj jozefské. Bližšie o prvom 

vojenskom mapovaní pozri napr. MAREK. Jozef a kol. 4. Kniha o mapách (vojenské a civilné 

mapovanie, kartografia, GIS – geoinformatika). Bratislava : Slovenská spoločnosť geodetov 
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kartografické dielo nemalo predtým v domácom prostredí nijakú obdobu, bolo okrem 

miestneho vyšetrovania v teréne potrebné získavať veľké množstvo údajov o miestopise 

z dostupných zdrojov. Okrem v tej dobe bohatého a dostupného písomného materiálu 

stolíc a slúžnovských okresov museli zákonite mapérske skupiny siahnuť aj po ďalších 

informáciách. Sú známe prípady, kedy bolo nielen hodnoverné miesto Bratislavská 

kapitula oslovené s požiadavkou príslušných stolíc či slúžnovských úradov, ale často krát 

aj zo strany Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady, aby im boli dodané niektoré 

miestopisné dáta26. Ojedinele sa zvykli na hodnoverné miesto obracať aj priamo 

príslušní dôstojníci dvorského generálneho štábu, ktorí vykonávali samotné mapovanie. 

Išlo najmä o miestne pomenovania, teda pomenovania obcí a ich častí, ale aj pomiestne 

názvy, ako boli názvy riek, potokov či iných vodných plôch. Okrem týchto základných 

údajov, ktoré sa premietli najmä do konkrétnych topografických sekcií, sa zberali aj 

podrobné dáta o názvoch honov, lesov, lúk a častí chotárov obcí, a to aj pre potreby 

spracovania podrobného popisu krajiny, ktorý mal nielen informačnú, ale najmä 

vojensko-strategickú hodnotu a význam. Zaujímavé je tiež to, že sa na hodnoverné 

miesto obracali v tejto veci aj stoličné orgány, čo je iste dôkazom vážnosti a významu 

hodnoverných miest a ich regnicolárných archívov, teda archívov a registratúr 

vzniknutých z ich verejnoprávnej činnosti, ale do istej miery aj to, že stolice zrejme 

nedisponovali komplexnými dátami o krajine. Takéto využívanie archívov hodnoverného 

miesta Bratislavská kapitula bolo najmä v oblastiach s hustejším osídlením. Vzhľadom 

na to, že údaje v autentických protokoloch a v aktovom materiáli obsahovali aj údaje 

v národných jazykoch, premietli sa tieto aj do kartografických a textových výstupov 

vojenského mapovania27.  

                                                                                                                                                                           
a kartografov, 2014, s. 69; JANKÓ, Annamaria – PORUBSKÁ, Bronislava. Vojenské mapovanie na 

Slovensku 1769 – 1883. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2013, s. 7 – 14.    

26 Týkalo sa to žiadostí najmä Bratislavskej stolice, ale časté boli dotazy aj zo strany najvyšších 

uhorských štruktúr. Spravidla sa na hodnoverné miesto obracala priamo miestodržiteľská rada 

ako sprostredkovateľ požiadavky danej stolice. Magyar Nemzeti Levéltár, Országos leveltára, f. 

Helytartótanácsi levéltár - Acta militaria, sign. C 32, ladula 25, numerus 47.; Magyar Nemzeti 

Levéltár, Országos leveltára, f. Helytartótanácsi levéltár - Departamentum politicum 

comitatuum, sign. C 44, acta numerum 421.    

27 Záznamy o dopytovaní sa na hodnoverné miesta nájdeme aj v spisovom materiáli, ktorý vznikol pri 

samotnej realizácii vojenského mapovania. Záznamy sú súčasťou tzv. pracovných denníkov, kam sa 

zaznamenávali rozličné poznámky, ako aj samotný priebeh mapovacích prác na daných úsekoch – 

sekciách. Österreichische Staatsarchiv – Kriegsarchiv, f. Josephinische Landesaufnahme, Feldarbeiten – 
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 V prípade druhého ani tretieho vojenského mapovania sme už nezaznamenali 

dopyt po údajoch zo strany hodnoverných miest a teda ani toho bratislavského. Rakúsky 

dvorský generálny štáb a aj Vojenský zemepisný ústav vo Viedni pravdepodobne 

vychádzali z už nadobudnutých údajov, ktoré boli dopytovým spôsobom získané pri 

realizácii prvého vojenského mapovania. Je treba ale podotknúť, že priebeh všetkých 

vojenských mapovaní v časoch existencie Uhorska, resp. Rakúsko-Uhorska, doteraz nie 

je detailne spracovaný a preto je potrebné v budúcnosti realizovať podrobné bádanie.  

 Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula ale svoj význam zohralo aj pri ďalších 

mapovacích akciách v období 18. a hlavne 19. storočia. Spomenúť treba nielen snahy 

panovníka, najmä Márie Terézie a jej syna Jozefa II., o vznik a vybudovanie celoštátneho 

pozemkového katastra, ktoré sa v podmienkach Uhorska podarilo zrealizovať až 

v druhej polovici 19. storočia28, ale aj realizáciu viacerých menších mapovacích akcií 

v krajine. Sem patrí vznik a tvorba komasačných a segregačných máp, ale aj realizácia 

viacerých pozemkových máp panstiev a jednotlivých obcí a ich častí29. Prvé mapy 

vznikali v časoch realizácie tzv. prvého a druhého tereziánskeho katastra spravidla ako 

mapy a evidencie vychádzajúce z urbárov a prvých mapovaní, ktoré si nechali 

uskutočňovať samotní zemepáni. Týka sa to lokalít v okolí Bratislavy, ale záber môžeme 

badať takmer na celom juhozápadnom Slovensku. Neboli to teda mapy vzniknuté 

v rámci tvorby katastra nehnuteľností. Pri ich vzniku sa samozrejme vychádzalo zo 

všetkých dostupných informačných systémov, ktoré mal k dispozícii zemepán, resp. 

stolica. Samozrejme ako studnica dát poslúžili aj hodnoverné miesta. Okrem toho ale 

hodnoverné miesta zvykli vysielať aj svojho zástupcu, ktorý mal podobne ako v prípade 

vovádzania do majetku či štatúciach dozerať na priebeh rozhraničenia a zhotovenia 

daného mapového diela. Okrem toho mal zodpovedať za to, že napríklad hranice budú 

ustanovené v súlade s historickými hranicami, ktoré v prípade miestnych majetkov mali 

                                                                                                                                                                           
Seccio Sammelalbum no. 21.; Österreichische Staatsarchiv – Kriegsarchiv, f. Josephinische 

Landesaufnahme, Feldarbeiten – Berichten, acta W40. 

 
28 MAREK. Jozef a kol. 4. Kniha o mapách (vojenské a civilné mapovanie, kartografia, GIS – 

geoinformatika). Bratislava : Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2014, s. 54.  

29 Komasačné mapy slúžili pri tzv. sceľovaní pozemkov a pôdy. Všeobecne sa tento druh máp 

považuje za najstarší z hľadiska komplexnosti v rámci územia Slovenska. Bližšie o komasácii 

a komasačných mapách pozri: NÉMETHOVÁ, Silvia. Komasačné mapy v /strednom archíve 

geodézie a kartografie. In Informátor Archívu PÚ SR 40/2009, s. 5-8.  



84 
 

už od časov stredoveku spravidla vždy líniový charakter30. Žiaľ, podobne ako dôkladná 

historická analýza realizácie a priebehu vojenských mapovaní, zatiaľ v našej 

historiografii absentuje aj systematický prieskum vzniku týchto máp a pozemkových 

evidencií pred vznikom stabilného katastra.  

 Ako je možné vidieť, činnosť hodnoverných miest na našom území bola 

rozmanitá a pestrá. Okrem tradične pertraktovaných úloh, o ktorých sa zmieňuje nielen 

naša domáca, ale aj zahraničná – najmä maďarská - spisba, plnili hodnoverné miesta aj 

rad ďalších dôležitých funkcií pri každodennom živote, a to aj v období, kedy nastal 

všeobecný pokles záujmu o ich činnosť a vzrast významu stoličných orgánov, či 

o pôsobnosť verejných notárov, ktorí hodnoverné miesta v Uhorsku vytlačili zo života.              

Výskum k vypracovaniu štúdie bol podporený grantom VEGA: Hodnoverné miesto 

Bratislavská kapitula 1526 – 2. polovica 19. storočia. VEGA, 1/0674/13. 
 

 
RESUMÉ 

 
The Loca Credibilia Bratislava canonry from the perspective of historical geography 

 The present study is given to the use of archival fund The Loca Credibilia of 

Bratislava Canonry in terms of historical geography and related sciences. It focuses on 

specific types of documents, which are suitable for historic-geographical research, but 

also the activities of credible places in the mapping of the country especially in the area 

around Bratislava. The study also raises another possible future direction of research in 

issues.                       

      

                                                           
30 V rámci našich výskumov sme sa zamerali na oblasť okolia Bratislavy, kde sme našli celkovo 

10 prípadov, kedy pri realizácii takejto pozemkovej mapy asistovalo hodnoverné miesto 

Bratislavská kapitula a jej zástupca. Skúmané mapy a príslušné písomné operáty, ktoré boli 

často krát ich neoddeliteľnou súčasťou, sa nachádzajú buď v Štátnom archíve v Bratislave 

v Zbierke máp a plánov, alebo sa s nimi stretneme aj v mapovej zbierke Maďarského krajinského 

archívu. Pozri napr. Magyar Nemzeti Levéltár, Országos leveltára, f. II. József-féle kataszteri 

felmérés, sign. S 77, No: 145;  Magyar Nemzeti Levéltár, Országos leveltára, f. Königliche 

kameralische Mappirungs-Direction, sign. S 1 Térkepek, No: 24/3., No: 39/1.   



85 

ZOZNAM AUTOROV 

 
doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH 
Gondova 2 
SK – 814 99  Bratislava 
e-mail: frederik.federmayer@uniba.sk 
 
Mgr. Robert Gregor Maretta 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH 
Gondova 2 
SK – 814 99  Bratislava 
e-mail: robert.maretta@uniba.sk 
 
Mgr. Anna Masliková 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH 
Gondova 2 
SK – 814 99  Bratislava 
e-mail: anna.maslikova@uniba.sk 
 
PhDr. Zuzana Nemcová, CSc. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH 
Gondova 2 
SK – 814 99  Bratislava 
e-mail: zuzana.nemcova@uniba.sk 
 
doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH 
Gondova 2 
SK – 814 99  Bratislava 
e-mail: juraj.rohac@uniba.sk 
 
Mgr. Ján Valo, PhD. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH 
Gondova 2 
SK – 814 99  Bratislava 
e-mail: jan.valo@uniba.sk 


