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O pravde či nepravde vo víne 
––––––––––––––––––––––– 
 
Zaiste nebudem hovoriť nepravdu, ak poviem, že človek si z histórie vedel a vie vo vhodnom 
momente urobiť inštrument, pomocou ktorého legitimizuje svoju pravdu a ovplyvňuje 
historické vedomie spoločnosti. A práve fakt, že „prekrútené dejiny“ sú distribuované do hláv 
laikov, je nešťastím pre historickú vedu. Ľuďom dnes stačí akosi málo a pretože povedané 
väčšinou vnímajú ako absolútne, nesústreďujú sa na ďalšie overovanie získaných informácií. 
Nehovorím teraz ani tak o výklade historických procesov a interpretácii dejinných udalostí, 
pretože ani absolvovanie neľahkej cesty polemík v mnohom nezaručí vo vedeckých kruhoch 
všeobecne akceptovateľný konsenzus. Ide mi skôr o neznalosť školáckej dejepisnej 
faktografie a na mýlkach vystavanú argumentáciu. 
 
Pred niekoľkými mesiacmi som sa zúčastnila jednej kultúrnej akcie. Konferenciérka tohto 
podujatia vyjadrila vo svojom uvítacom expozé chválu na červené vína z okolia Jágru (Eger). 
Terroir robí z vín unikáty a taká svetoznáma kupáž Egri Bikavér (Jágerská Býčia krv) je 
ozajstnou ukážkou krásy a sily maďarských vín. Síce ma víno nikdy nejako zvlášť 
neuchvacovalo, v ostatných rokoch som sa naučila, že koštovať víno nemusí byť len 
o spoznaní jeho chuti, vône a farby, ale aj o poznaní príbehu tohto moku od strapca hrozna 
vo vinohrade až po umenie vinára v pivnici. Potešilo ma teda, keď v uvítacom príhovore 
neostalo len pri slovách zapísaných vo vínnej karte. Krátky exkurz do uhorských dejín ma 
napokon dostal do totálneho pomykova. Dozvedela som sa, že lahodnosť jágerských vín 
spočíva okrem iného i v stáročnej vinárskej tradícii, ktorú vraj neprerušili ani Turci v 16. 
storočí, pretože Jáger nedobyli! V tom momente som prestala vnímať slová o víne 
a kontinuite vinohradníčenia a hlavou sa mi len opakovalo konštatovanie, že expanzia 
Osmanov do oblasti Matry (Mátra) a Bukových hôr (Bükk) bola v 16. storočí neúspešná. 
Pre túto úvahu nie je ani tak podstatné to, či a do akej miery Osmani zasiahli do života 
tunajších obyvateľov a produkcie vína, ale to, že chyby v základnej historickej faktografii 
spôsobujú neželanú dezinterpretáciu histórie. Len pre zopakovanie – pri prvom ataku 
na jágerský hrad, ktorý bránil hradný kapitán Štefan Dobó, v roku 1552 Osmani skutočne 
neuspeli (práve k tejto udalosti sa viaže legenda o posilnení sa uhorských bojovníkov vínom 
červeným ako býčia krv), ale v roku 1596 Jáger obsadili a urobili z neho sídlo 
novozriadeného pašalíka. Avšak, možno ešte oveľa viac ako nepripravenosť a fabulovanie 
panej moderátorky ma šokoval následný ľahostajný prístup ľudí k môjmu pobúreniu. Vraj 
nemá význam riešiť to..., lebo na povedané sa aj tak veľmi rýchlo zabudne... 
 
Keď som pred časom začala uvažovať nad lajtmotívom tohto textu, prinavrátila som sa práve 
k tejto epizóde. Hoci sa vravieva in vino veritas, tú „historickú pravdu“ hľadajme radšej 
niekde inde – napríklad aj v 11. zväzku zborníka Historia nova – Priezory do dejín, ktorý 
tentokrát obsahuje štúdie z obdobia starších slovenských – uhorských – stredoeurópskych 
dejín. Vstupujúc do druhej dekády vydávania nášho katedrového zborníka prinášame po prvý 
raz i rubriku Výťahy z úspešne obhájených dizertačných prác, aby sme pozornosť širšej 
historickej obce i laikov upriamili na pre slovenskú historiografiu (a nielen pre ňu) prínosné 
bádateľské počiny doktorandiek a doktorandov z Katedry slovenských dejín. 

 
Eva Benková 
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štúdie 
––––––––––––––––––––––– 
 
Mikuláš Kont a jeho hradné panstvo Hlohovec 
 
Zdenko Gálik 
 

Kvalitatívne nová etapa vo vývine Hlohovca sa začína rokom 1349. Vtedy kráľ 

Ľudovít I. daruje magistrom Mikulášovi, Leukušovi a Bartolomejovi, synom Vavrinca, 

zvaného „Sclavus“,1 dediny Hlohovec (Golgoch), Veľké Zálužie (Wylok), Dvorníky 

(Wduarnuk), Sasinkovo (Saagh) a Díč (Dywch) v Nitrianskej župe. Hrad v Hlohovci sa vôbec 

nespomína. Je možné, že bol spustnutý a opustený. Listina spomína i ich predošlého vlastníka 

– nebohého Abu Veľkého z rodu Aba, ktorý bol stúpencom Matúša Čáka Trenčianskeho – 

hlavného nepriateľa nebohého kráľa Karola Róberta. Abu Veľkého označuje za „neverného 

svätej kráľovskej koruny“ a opisuje tiež, za akých okolností zomrel: ako veliteľ 

nepriateľského vojska v bitke pri Košiciach. 

Viacerí slovenskí historici Mikuláša Konta i dnes považujú za Slováka. Jeho 

konkrétny pôvod, teda či ide o Slováka – ako by sa na prvý pohľad zdalo, keďže bol 

obdarovaný majetkami na Slovensku –, alebo pochádzal z chorvátskeho Slavónska, možno 

zistiť len štúdiom ďalších dokladov, kde sa uvádza jeho bydlisko. A tým bola osada 

Orahovica (maď. Raholca) v Slavónii. Bol teda Slavónec.2 Jeho otec Vavrinec, zvaný Sclavus 

urobil v službách uhorského kráľa Karola Róberta a jeho syna Ľudovíta I. veľkú kariéru. 

Hodnosť kastelána Šintavy zastával desať rokov, okrem toho získal ako rodové sídlo hrad 

Orahovica v Chorvátsku (podľa neho používal predikát de Raholca, maď. Raholcai), stal sa 

                                                 
1 NAGY, Imre. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Anjoukori okmánytár V. Budapest : A Magyar 
Tudományos Akadémia, 1887, č. 196, s. 339-342. Staršia aj súčasná historická literatúra sa zhodujú v tom, že 
Hlohovec sa stal v roku 1349 majetkom Mikuláša Konta a jeho dvoch bratov. Azda jedna z mála výnimiek 
v tomto smere je práca N. Kirinovičovej, v ktorej nájdeme nesprávne datovanie do roku 1321, keď bol Hlohovec 
v rukách uhorského kráľa Karola Róberta. KIRINOVIČOVÁ, Naďa. Niekoľko poznámok k podobe a stavebnému 
vývoju sakrálnej architektúry stredovekého Hlohovca. [online]. In Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR, 
2011, č. 44, s. 3. Dostupné na internete: <http://www.pamiatky.sk/pamiatky/data/File/ARCHIV/Informator_44_11.pdf>. 
M. Grófová uvádza medzi obdarovanými listinou z 26. novembra 1349 len Mikuláša a jeho brata Leukuša. 
GROFOVÁ, Mária. Hlohovec a rod Ilockých. [online]. In Forum historiae, 2008, č. 2 [Mestá a šľachta, mešťania a 
šľachtici], s. 2. Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2008/texty_2_2008/Grofova.pdf>. 
Text listiny však jasne nasvedčuje tomu, že Ľudovít I. daroval spomenuté majetky magistrom Mikulášovi, 
Leukušovi a Bartolomejovi, synom Vavrinca, zvaného Sclavus: ...Galgoch, Wylok, Vadvarnuk, Saag et Dywch 
vocate in comitatu predicto existentes... eisdem magistris Nicolao et Lewkus ac per eos Bartholomeo fratri 
eorumdem... donavimus. 
2 MAREK, Miloš. Národnosti Uhorska. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2011, s. 65. 
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kráľovským zástavníkom, županom niektorých žúp (o. i. Nitrianskej) a napokon aj 

taverníkom a tým aj členom kráľovskej rady.3 

Podobne získali spoločne všetci traja bratia aj hradné panstvo Tematín už na základe 

donácie kráľa Ľudovíta I. Veľkého zo 14. augusta 1348. Listina je však svojím vyhotovením 

veľmi jednoduchá, čo nebolo na túto dobu obvyklé. Keďže však zásluhy obdarovaných boli 

značné, samotný kráľ im dal na konci listiny prísľub, že čoskoro im túto novú donáciu potvrdí 

vydaním slávnostného privilégia.4 A tak už 18. mája 1349 vydal kráľ Ľudovít I. na žiadosť 

magistra Mikuláša pre neho a pre jeho bratov Leukuša a Bartolomeja v slávnostnej forme 

vyhotovenú privilegiálnu listinu spečatenú kráľovskou dvojitou pečaťou, obsahujúcu 

potvrdenie predmetnej donácie hradného panstva Tematín spolu s jeho príslušenstvami. Išlo 

o nasledovné dediny: Hrádok (Harastnuk), Piešťany (Peessen), Horná Streda (Zeredahel), 

Lúka (Reti), Modrová (Madro), Modrovka (alia Madro), Moravany nad Váhom (Marwan), 

Banka (Banya), Ducové (Duchreuy), Hôrka (Harka), Mošovce nad Váhom (dnes súčasť 

Považian; Mosoch), Stará Lehota (Lehata) a Ratnovce (Ratun).5 Majetok Ratnovce (Rathon) 

ležal pri veľkej ceste, ktorá viedla z Hlohovca do Banky (panes viam magnam de Galgowch 

ad Banys ducentum).6 

Magister Mikuláš Kont, neskorší palatín (1356 – 1367), bol správca kráľovských 

pivníc (magister pincernarum nostorum), zároveň zastával funkcie nitrianskeho (Nitriensis), 

železnohradského (Castriferrei), šopronského (Supriniensis), tekovského (Borsiensis) 

a varaždínskeho župana (Worosdiensis). V roku 1351 sa stal i solnockým županom, v období 

rokov 1351 – 1356 zastával funkciu sedmohradského vojvodu. Stal sa zakladateľom 

magnátskeho rodu Újlakiovcov, mal troch synov. Pochádzali z Újlaku, dnes Iloku, v bývalej 

župe Valkó-Vukovar v dnešnom Chorvátsku. Patril medzi popredných kráľovských 

a krajinských hodnostárov, bol i udatným bojovníkom v službách Anjouovcov a výborným 

diplomatom. Stačí spomenúť, že patril k hlavným veliteľom uhorských vojsk pri druhej 

výprave do Neapolska v rokoch 1350 a 1359 a roku 1363 sa stal veliteľom uhorského vojska 

pri výprave do Srbska. Významnú úlohu zohral aj v rokoch 1357 – 1358 vo vojne 

s Benátkami. Roku 1343 viedol diplomatické posolstvo k pápežovi do Avignonu, roku 1347 

                                                 
3 DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Hrad Šintava a jeho majitelia v 14. – 15. storočí. [online]. s. 51. Dostupné 
na internete: <http://www.vodnyhrad.sk/data/publikacie/1/1_6.pdf>. 
4 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (ďalej MNL OL), fond Diplomatikai levéltár (ďalej DL), 71416. 
5 MNL OL, DL 71417. 
6 MNL OL, DL 42880. 
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na vojvodské dvory v Taliansku, v rokoch 1351 – 1352 do Litvy a napokon roku 1362 

k rímsko-nemeckému cisárovi a českému kráľovi Karolovi IV.7 

Už ako palatín neúspešne obliehal hrad Srebrenica v Bosne spolu s ostrihomským 

arcibiskupom Mikulášom z Magyarkeszi, ako aj s niekoľkými ďalšími rytiermi a barónmi. 

Hrad sa však nepodarilo obsadiť a Mikuláš Kont odtiaľ odtiahol s veľkými stratami 

na ľuďoch a vojenskej výzbroji.8 Počas vojny s Benátkami obľahol s početným vojskom 

dóžov hrad Castelfranco Veneto. Pokúšal sa ho viacero dní dobyť, no nedosiahol nič, lebo 

hrad bol dobre opevnený a zabezpečený bojovníkmi. Vrátil sa teda späť do Uhorska.9  

Začiatkom päťdesiatych rokov sa pozornosť Ľudovíta I. Veľkého obrátila na východ. 

Roku 1351 viedol výpravu na pomoc svojim spojencom Poliakom, ktorí bojovali s Litovcami 

o vplyv nad Haličsko-volynským kniežatstvom. Litovci boli vtedy oslabení 

z predchádzajúcich bojov s Rádom nemeckých rytierov, preto boli náchylní uzavrieť prímerie 

s uhorským kráľom. Tieto rokovania opäť sprostredkoval práve Mikuláš Kont, „ktorého si 

kráľ spomedzi Uhrov cenil najviac“. Mikuláš doviedol do uhorského tábora litovské knieža 

Kęstutisa, brata veľkokniežaťa, ktorý uzavrel s Ľudovítom I. kompromisnú dohodu, načo sa 

uhorské vojsko vrátilo domov. 

Dohoda však napokon dodržaná nebola a už o rok sa uhorský kráľ proti Litve vypravil 

znova. Tentoraz narazil na odpor relatívne skoro, keď sa mu vzoprel Belz (dnes na Ukrajine) 

– mesto, ktoré údajne dovtedy vždy pristúpilo na prímerie. A hoci za Ľudovítom pritiahol aj 

poľský kráľ Kazimír III. Veľký, ani spojené poľsko-uhorské vojsko ho nedokázalo dobyť, 

a tak obaja králi čoskoro začali pomýšľať na návrat domov. Vtedy však „Mikuláš Kont, 

odjakživa milovník pokoja, osnovateľ prímeria, muž veľkých plánov a rozhodnutí, 

predovšetkým jeden z najvernejších kráľovi, radil mu, aby sa s kastelánom hradu (mesta) 

                                                 
7 KENYERES, Ágnes. Magyar eletrajzi lexikón I., A – K, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967, s. 965 – pozri 
heslo Kont Miklós. Kráľ Ľudovít I. sa v tomto čase (10. – 15. august 1362) zdržiaval v Trenčíne a jeho vojsko 
táborilo na poliach a lúkach. Do Trenčína za uhorským kráľom prišiel świdnický knieža Boleslav v sprievode 
niekoľkých barónov a rytierov v mene cisára Karola IV. Luxemburského uzavrieť mier. ,,Dohodli prímerie, 
no na uzavretie mieru boli vyslaní k cisárovi do Uherského Brodu palatín Mikuláš Kont a krajinský sudca Štefan 
Bubek s určitým počtom rytierov. Cisár tam sústredil veľký oddiel s mnohými rytiermi. Medzitým sa kráľovo 
vojsko rozišlo a hodnostári sa vrátili bez uzavretia mieru.“ SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena. Pramene 
k vojenským dejinám Slovenska I/2. 1000 – 1387. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2011, s. 217. Najskôr 
bol Ján z Gorjan (Gara) jedným z vyslancov, ktorí sa pokúšali konflikt s Neapolským kráľovstvom vyriešiť 
mierovou cestou v roku 1346. ÁRVAI, Tünde.  Birth of the palatine branch of the Garai family. The early 
history of the Dorozsma genus (1269 – 1375). In Specimina Nova Pars Prima. Sectio Mediaevalis VII. Pécs, 
2013, s. 108. 
8 SOPKO, Július. Kroniky stredovekého Slovenska. Budmerice : Rak, 1995, s. 93. Výprava sa začala v júni 1363 a jej 
cieľom bolo potlačiť heretické hnutie bogomilov, ktoré vystupovalo proti kráľovskej a cirkevnej moci, odmietalo 
platiť dane a vykonávať služobnosti. Ideologicky z neho čerpali mnohé sedliacke povstania. Balkánska výprava 
Ľudovíta I. mala pre Uhorsko zlé následky, pretože oslabila balkánske krajiny, podlomila obranné sily proti 
hroziacemu tureckému nebezpečenstvu a poškodila vzťahy Uhorska s balkánskymi krajinami. Tamže, s. 311. 
9 Tamže, s. 91. Do Uhorska odišiel 21. septembra 1357. 
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Drozgem dohodol a potom sa vrátil do Uhorska; čo sa aj stalo. Drozge vyšiel z hradu a vzdal 

kráľovi hold. Z hradných veží odstránil výsostné znaky Litovcov, čiže ľudské hlavy s čiernymi 

vlasmi a namiesto nich pred zrakmi všetkých vztýčil zástavu uhorského kráľa.“ Takto sa Belz 

aspoň nominálne podriadil uhorskému kráľovi. Mesto si uchovalo svoju nezávislosť a Ľudovít 

I. vďaka Mikulášovi Kontovi nestratil hroziacou porážkou česť v zdanlivo stratenej situácii.10 

Brat Mikuláša Konta Leukuš neskoršie získal aj niekdajšiu otcovu hodnosť správcu 

kráľovských pivníc a kráľovských stajní11. V rokoch 1352 − 1356 bol aj brašovským 

a sikulským županom.12 

Vzťah Vavrincových synov k novému panstvu bol zložitý. Podľa donačnej listiny 

z roku 1349 kráľ Ľudovít I. daroval majetky hradu Hlohovca všetkým trom bratom, na prvom 

mieste, samozrejme, najzaslúžilejšiemu z nich, Mikulášovi. Hneď nasledujúceho roku (1350) 

im pridal ďalší majetok – dedinu Šarlužky v Nitrianskej župe, ktorú kedysi Karol I. Róbert 

skonfiškoval Omodejovi, svojmu protivníkovi v bitke pri Rozhanovciach.13  

Krátko po uvedení do panstva robia Mikuláš a Leukuš prvé úpravy už bez brata 

Bartolomeja. Spoločne predstúpili pred kráľa a predložili mu dve listiny – jednu Nitrianskej 

kapituly ohľadom uvedenia (štatúcie) do vlastníctva dedín Hlohovec (Golgouch), Veľké 

Zálužie (Wylak), Dvorníky (Wduornuk), Sasinkovo (Saagh) a Díč (Dyuch), nachádzajúcich 

sa v Nitrianskej župe, – odpis donácie a druhú o prenesení vyberania mýta na most 

v Hlohovci cez rieku Váh, prosiac kráľa, aby im obe listiny pre nich, ako i pre ich potomkov 

potvrdil. Listina Nitrianskej kapituly opäť vyzdvihuje zásluhy Mikuláša Konta, ktorý odišiel 

do Sicílskeho kráľovstva, kde „za neprestajných bojov, vrážd a nepriateľských útokov 

a prelievania krvi obnovil mierový stav a primäl mnohých k poslušnosti uhorskému kráľovi“. 

Rovnako jeho brat, magister Leukuš, spolu so sedmohradským vojvodom Štefanom verne 

slúžil v Sicílskom kráľovstve a spoluspravoval ho v Ľudovítovom mene. Zároveň kráľ 

nariaďuje Nitrianskej kapitule vyslať jej človeka na hodnoverné svedectvo a uviesť dotyčných 

šľachticov za prítomnosti ich susedov a chotárnikov. V prípade, ak by niekto protirečil proti 

                                                 
10 ADAMOVIČ, Viktor. Palatín veľkého kráľa. [online]. Dostupné na internete: 
 <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/palatin-velkeho-krala#.Vc-GEbWLWT0> 
11 LEHOTSKÁ, Darina et al. Hlohovec a jeho okolie. Bratislava : Obzor, 1968, s. 59. 
12 GROFOVÁ, ref. 1, s. 3. Jeho brat Bartolomej bol v rokoch 1351 – 1352 kráľovským pohárnikom. 
13 Konfirmácia zo 14. 3. 1350. Originál: MNL OL, DL 5171. Fotokópia: Vlastivedné múzeum v Hlohovci (ďalej 
VMH) 1057 – 1059. „nos [Lodouicus]... predictas possessiones nostras Golgoch, Wylok, Wduarnuk, Saagh et Dywch 
vocatas ac possessionem Sorlo vocatam, in comitatu Nitriensi existentes, que quondam Amadeus, regni nostri notorii 
infidelis, extitisse et – eodem Homodeo contra dominum Karolum, olym... regem..., ante civitatem nostram Cassa... 
prelium ... commitente, in eodem prelio interempto – extitisse ex eoque manibus regiis devolute dinoscuntur,... eisdem 
magistris Nicolao, Lewkes et Bartholomeo, filiis predicti magistri Laurencii, et eorum successoribus ...nove donacionis 
nostre titulo ... possidere conferentes“. Za poskytnutie fotokópie tejto listiny patrí srdečná vďaka Mgr. Ivanovi 
Pastorekovi – niekdajšiemu riaditeľovi Vlastivedného múzea v Hlohovci. 
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uvedeniu spomenutých bratov, mal sa dostaviť pred kráľa v stanovenom termíne. Nitrianska 

kapitula vyslala svojich kanonikov, magistrov Petra a Mateja, ktorí spolu s rytierom 

kráľovského dvora Jánom, synom Bonchu, ako kráľovským zmocnencom vykonali 

obchôdzku. Kráľovi oznámili, že bratia Mikuláš, Leukuš a Bartolomej boli uvedení 

do vlastníctva spomenutých dedín. Najskôr vykonali obchôdzku dediny Dvorníky, neskôr 

obchôdzku majetkov Hlohovec, Sasinkovo, Díč a Veľké Zálužie. Zároveň oznámili, že nikto 

neprotirečil – nevzniesol námietky. V druhej listine žiadali Mikuláš a Leukuš, „fratres 

uterini“ (t. j. rodní, vlastní bratia), aby mýto (tributum), ktoré sa na majetku Hlohovec 

vyberalo do tých čias na moste alebo na prievoze cez rieku Váh, mohli premiestniť na nový 

most (vybudovaný roku 1350), ktorý postavili práve bratia Mikuláš a Leukuš. Mostnú 

konštrukciu mali obaja bratia udržiavať v dobrom stave. Kráľ obe listiny potvrdil 

a 18. novembra 1353 privilégium dal opatriť svojou dvojitou pravou pečaťou.14 

V literatúre, ktorá sa zaoberá dejinami Hlohovca, zvlášť u archeológov či historikov 

Vlastivedného múzea v Hlohovci, sa rok 1353 zvykne niekedy chápať ako prvá zmienka 

o drevenom moste v Hlohovci.15 Most v Hlohovci ponad Váh sa však prvýkrát spomína už 

roku 1270. Platilo sa ňom mýto (ktorého výšku nepoznáme) či už kráľovským nariadením 

alebo skôr na základe obyčaje. Desatina z vybraných poplatkov patrila nitrianskemu 

biskupovi. Hlohovskí mýtnici však desiatok biskupstvu postupom času platiť prestali. 

Nitriansky biskup Vincent na to však pri revízii svojich príjmov prišiel a sťažoval sa 

szolgagyőrskemu županovi Bášovi. Ten si dal zvolať popredných jobagiónov (hradských 

vojakov) Hlohovského hradu, menovite Šimonovho syna Towka, veliteľa hradnej posádky 
                                                 
14 VMH 1025 – 1030, MNL OL, DL 4089. NAGY, Imre. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Anjoukori 
okmánytár VI. Budapest, 1891, č. 87, s. 133-136. „Hactenus in portu seu nauigio in fluuio Wagh exigebatur ad pontem 
per ipsos in eodem fluuio constructum et semper conservandum converteremus et ipsum tributum in ipso ponte 
admitteremus exigendum. Itaque nos iustis et legitimis presentibus eorumdem Nicolai woyuode et magistri Leukus 
fratris sui favorabile pietate inclinati dictam eorum petitionem... concessimus ut dictum tributum quod hactenus 
in dicto portu seu navigio super prefato fluuio Wagh fuit exigi consuetum in ipso ponte inibi per ipsos Nicolaum 
woyuodum et magistrum Leukus constructum... conservando exigatur per eosdem et eorum successores universos... 
ac easdem et collationem prefatarum possessionum Golgouch, Wylak, Wduornuk, Saagh et Dyuch vocaturum necnon 
translationem ipsius nawigii tributi in pontem iuxta titulum premanere donationis nostre...“ 
15 URMINSKÝ, Jozef. Hľadanie strateného svätopeterského kostolíka. Pred 190 rokmi odniesol rozvodnený Váh 
zo Sv. Petra kostol aj faru. [online]. Dostupné na internete: <http://www.elap-
hlohovec.sk/osobnosti/clanok2003_urminsky_kostolik.html>. URMINSKÝ, Jozef. Staré hlohovské mosty. 
Čo prezrádzajú vo Váhu utopené staré drevené koly. [online]. Dostupné na internete: <http://www.elap-
hlohovec.sk/osobnosti/clanok2003_urminsky_mosty.html>. Pamätná kniha mesta Hlohovec od 1. júla 1933. 
[online]. Dostupné na internete: <http://mesto.hlohovec.sk/subory-stran-kroniky.phtml?id3=81901>. Stredoveký 
drevený most. [online]. Dostupné na internete: < http://regionhlohovec.sk/clanok-58-450/Stredoveky_dreveny_most.html>. 
Pozri aj Technickými pamiatkami mesta Hlohovec. [online]. Dostupné na internete: 
<http://regionhlohovec.sk/clanok-63-670/Technickymi_pamiatkami_mesta_Hlohovec_.html>. Pozri aj 
LEHOTSKÁ, et al., ref. 11, s. 202 kde sa okrem iného píše: „Keď bola preložená obchodná cesta z Považia 
do Nitry smerom na Trakovice, Hlohovec, Zbehy, nechal Mikuláš Kont vybudovať cez Váh prvý drevený most, 
ktorý v priebehu stáročí menil svoj tvar a miesto.“ Porovnaj tamže, s. 59, kde sa hovorí o novopostavenom 
moste. 
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(maior exercitus), Mikuláša, veliteľa (pohraničných) strážcov či hliadok (maior 

speculatorum), Štefana z osady Ondrochov (de Undruh – dnes časť dediny Lipová), ako aj 

hlohovských mýtnikov a vyšetrovaním zistil, že biskupstvu od starodávna patril desiatok 

nielen z mostného mýta, ale aj zo všetkých tovarov, ktoré pltníci prepravovali na pltiach dolu 

Váhom. Župan Báš preto obnovil obyčaj, podľa ktorej desatina zo všetkých vybraných 

mýtnych poplatkov v Hlohovci putovala nitrianskemu biskupovi.16 

Hlohovský most sa stal vďaka svojej polohe a pohodlnejšiemu a bezpečnejšiemu 

prechodu typicky mýtnym miestom. Výnos z neho slúžil okrem iného na udržiavanie mostnej 

konštrukcie. Príjem pre kráľa zabezpečoval a mýtnicu spravoval Hlohovský hrad, patriaci 

v tomto období (1270) ešte kráľovi. Bol postavený pri dôležitom frekventovanom brode 

cez rieku Váh, na mieste poskytujúcom prehľad nad okolím, umožňujúcim kontrolu 

priľahlých úsekov ciest. 

Roku 1353 urobili Mikuláš, sedmohradský vojvoda, syn nebohého magistra Vavrinca, 

zvaného Tót, a jeho pokrvný rodný brat (magistro Leukus... fratre carnali predicti magnifici 

viri) magister Leukuš, sikulský a brašovský župan, v zastúpení Benediktom, zvaným Sclavus, 

pochádzajúcim zo Stoličného Belehradu, sluhom sedmohradského vojvodu Mikuláša, výmenu 

ich majetku Sasinkovo (Saag), ktorý dostali donáciou spoločne aj so svojím bratom 

Bartolomejom ešte roku 1349 od uhorského kráľa Ľudovíta I., pred Stoličnobelehradskou 

kapitulou, a to takto: magister Štefan, stoličnobelehradský kanonik, a jeho brat Mikuláš, 

synovia nebohého magistra Imricha, šľachtici z Kostolian (nobilibus de Keztlen), dali celý 

svoj podiel majetku Kostoľany (Keztlen), ktorý mali v dedičnej držbe v Nitrianskej župe, 

Mikulášovi a jeho bratovi Leukušovi za ich čiastky majetku Sasinkovo (Saag), ktoré sa 

nachádzali takisto v Nitrianskej župe. Z tejto listiny, datovanej 2. 9. 1353, vieme, že zo severu 

dedina Sasinkovo hraničila s Bojničkami (Bayanch) a Díčom (Dychy), z východnej strany 

s Kľačanmi (Kelechen), z juhu s podielmi majetkov magistrov Mikuláša a Leukuša 

(contingentem in vicinitate porcionarium possesionum dictorum magistrorum a plaga 

meridionali) a zo západu s majetkom zvaným Malý Šág (Kyssaag). Kostoľany susedili 

na východe s Hlohovcom (Galgoch), z juhu s Veľkými Kostoľanmi (Nogkeztlen), na západe 

                                                 
16 GYÖRFFY, György. Az arpád – kori Magyarország tőrténeti főldrajza IV. Liptó, Maramaros, Moson, 
Nogysziget, Nógrád, nyitra, Pést és Pilis megye. Budapest : Akamémiai Kiádó, 1998, s. 385-386. GYÖRFFY, 
György. Galgóc (Szolgagyőr) és varispánsága. In Szomszédaink kőzőtt Kelet-Európában, Budapest MTA 
Tőrténettudományi Intézete, 1993, s. 13 – 14. „Nos magister Baas comes Zulgageuryensis... episcopus Nitriensis 
monstravit, quod decimam partem tributi de Galgoch, tam in transitu pontis, quam aque... tributarii de eadem 
Galgoch... non persolvissent... convocatis iobagionibus eundem castri Galgoch... Towka filius Simonis maior 
exercitus... Nicolaus maior speculatorum... Stephanus de Undruh...“ 
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s Trakovicami (Karkoch) a na severe s Rubenovou zemou (Rubenfeulde).17 

Niekedy pred 24. júnom 1360 Mikuláš Kont získal v bezprostrednej blízkosti 

Hlohovca aj dedinu Kľačany (Kelechen). Z 24. júna 1360 totiž pochádza nariadenie 

krajinského sudcu Štefana Bubeka Ostrihomskej kapitule uviesť Mikuláša Konta 

do vlastníctva Kľačian. V listine je obsiahnutá aj metácia, podľa ktorej môžeme hranice 

dediny vymedziť nasledovne: zo severu sa nachádzal Hlohovec (Galgouch), z juhu Kľačany 

ohraničovala zem Gregora, syna Petra, zvaná Rišňovce (Rechen), z východu sa nachádzali 

dediny Pastuchov (Paztoh) a Lukáčovce (Lacaach) a zo západu Sasinkovo (Saag) a Díč 

(Guchy).18 

Mikuláš Kont, hoci bol popredným krajinským predstaviteľom (palatínom) a županom 

viacerých uhorských žúp, ako sme na to už poukázali, nezabúdal popri mnohých 

povinnostiach ani na „svoje mesto Hlohovec“. Vieme už, že roku 1350 postavil spoločne 

so svojím bratom Leukušom nový drevený most v Hlohovci cez rieku Váh, na ktorom sa 

vyberalo mýto s kráľovským súhlasom. Roku 1360 daroval mestečku Hlohovec svoj majetok 

Varač, ktorý sa rozprestieral od východnej strany rieky Dudváh, spolu so všetkými jeho 

úžitkami.19 Túto donáciu si dali Hlohovčania neskôr potvrdiť v súvislosti s majetkovým 

sporom o les Varač medzi mestom Trnava a hlohovskými zemepánmi.20 Les Varač 

pri Brestovanoch bol predmetom takmer 200 rokov trvajúceho sporu medzi hlohovskými 

pánmi z rodu Újlaki a predstaviteľmi slobodného kráľovského mesta Trnava, ku ktorej 

Brestovany patrili už od roku 128021 (les Varač sa nachádzal v katastri dediny Brestovany). 

V tomto roku požiadal trnavský richtár (villicus de Thyrna) Jensel kráľa Ladislava IV. 

o pridelenie dediny Brestovany, ktoré po smrti predchádzajúceho majiteľa Slováka Ivana 

(Sclaus Iwan) pripadli kráľovi. Donačná listina z roku 1280 sa nezachovala, no jej 

konfirmácia pochádza z roku 1291 od kráľa Ondreja III. Richtár mesta Trnavy Jensel spolu 

s inými trnavskými hosťami žiadal o pridelenie dediny Brestovany (terram Scyl) z dôvodu 

ubudnutia územia mesta Trnava (pro defectu terre civitatis nostre). Kráľ Ladislav IV. 

odpovedal kladne, vyzdvihol pritom zásluhy Trnavy v boji proti pustošiteľom pri obrane 

                                                 
17 NAGY, ref. 14, č. 69, s. 109-111. MNL OL, DL 4382. 
18 MNL OL, DL 1869. 
19 MNL OL, DL 5020. „Nos Nicolaus Kont regni Hungariae palatinus et iudex Comanorum... quandam 
possessionem nostram Varach vocatam a parte orientis fluuii duduag existentem cum omnibus suis vtilitatibus... 
civibus et vniversis iobagionibus nostris de libera ciuitate nostra Golgouch... dedimus donavimus et contulimus 
per eosdem pacifice possidere tenere pariter et habere... Datum in predicta ciuitate nostra Golgouch...“ 
20 MNL OL, DL 5021. 
21 JUCK, Ľubomír. Výsady miest a mestečiek na Slovensku I (1238 – 1350). Bratislava : Veda, 1984, č. 59, s. 65. 
Darovaná zem sa v listine označuje ako „... quandam terram Scyl vocatam, iacentem iuxta terram ville 
ipsorum...“ 
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hraníc kráľovstva. Panovník zároveň potvrdil platnosť trnavských výsad udelených 

predchádzajúcimi kráľmi. 

Vráťme sa však k osudom Hlohovca. Listina Mikuláša Kont z roku 1360, ktorou 

daroval svoj majetok Varač Novému Hlohovcu (libera civitas), niekdajšej osade kráľovských 

hostí, čím zväčšil jeho pozemkový majetok, obsahuje zaujímavý údaj: Mikuláš Kont označuje 

Nový Hlohovec za mesto („iobagionibus nostris de libera ciuitate nostra Golgouch“; Datum 

in predicta ciuitate nostra Golgouch). Ide vlastne o latinský preklad nemeckého názvu 

„Freistadt“, teda „Slobodné Mesto“, pričom je možné, že toto pomenovanie sa v latinskej 

podobe uvádza už roku 1276: „terra hospitum castri de Galgouch in ipsa Civitate 

existencium“, t. j. „zem hostí Hlohovského hradu jestvujúcich v samom [Slobodnom] Meste.22 

Nie je úplne vylúčené, že medzi rokmi 1321 – 1360 prišla do nemeckého „Nového Hlohovca“ 

nová vlna nemeckých prisťahovalcov, čo sa prejavilo aj na zmene rázu lokality, a stalo sa 

z nej „mesto“. Podľa nás však hostia uvádzaní v listine z roku 1276 mohli byť Slovákmi, čiže 

obyvateľmi domáceho pôvodu, ako na to poukážeme ešte neskôr. V prípade pomenovania 

libera civitas z roku 1360 ide teda o prvú písomnú zmienku Nového Hlohovca.23 

Podľa K. Čiefovej tu ide skôr o zámenu pojmu „civitas“, ktorý sa bežne používal 

v 14. storočí aj pre sídliská dnes označované ako mestečká a termínu „oppidum“, ustáleného 

od 15. storočia. Tento presnejšie poukazoval na rozdiely medzi mestami, t. j. slobodnými 

kráľovskými mestami s rozsiahlymi privilégiami, a mestami, ktoré síce privilégiá, zväčša 

hospodárskeho rázu, mali, ale nestáli na kráľovskej pôde, a nepatrili tak priamo 

pod kráľovskú právomoc. Tou nad nimi vládol zemepán, ktorý im prípadné privilégiá 

priznával, alebo, naopak, odopieral.24 

Snaha zveľadiť Hlohovec sa postavením nového mosta cez rieku Váh (1350) 

a darovaním svojho majetku Varač Hlohovcu v roku 1360 u Mikuláša Konta nevyčerpala. 

Roku 1362 Predstúpil osobne pred kráľa Ľudovíta I. Veľkého, žiadajúc ho udeliť osade 

                                                 
22 Za upozornenie ďakujem Mgr. Marekovi Púčikovi, PhD. 
23 Stotožnenie zmienky „Libera Civitas“ z r. 1360 s Freistadtom sa vyskytuje prvýkrát, hoci bez bližšieho 
rozvedenia argumentácie v LUKAČKA, Ján. Hlohovec. In ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikon 
stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 164. Podobne 
roku 1422 sa spomína vdova Katarína z Nového Hlohovca (de libera civitate), manželka nebohého Imricha (brat 
mačvianskeho bána Ladislava, vnuk Mikuláša Konta), ktorá vtedy vstúpila do trnavského kláštora, kde chcela 
dožiť posledné roky svojho života. Kláštoru v Csatke (Chatka) neďaleko hradu Bátorkő vo Vesprémskej župe 
predtým darovala svoje šperky (clenodia) za spásu svojej a manželovej duše. Vdova Katarína ustanovila Erharda 
Modrera, trnavského mešťana a prísažného, za svojho vykonávateľa závetu. V prítomnosti neho ako aj ďalších 
dvoch svedkov, trnavských mešťanov, spísala poslednú vôľu. Kláštoru sv. Panny Márie v Csatke mali byť 
všetky jej šperky naveky ponechané a kláštorom mohli byť dedené. BORSA, Iván – Tóth, Norbert. 
Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422). Budapest : Akadémiái Kiadó, 2004, č. 959. MNL OL, DL 11255. 
24 ČIEFOVÁ, Katarína. Hlohovec a rod Illockých v rokoch 1349 – 1524. Trnava : Fakulta humanistiky Trnavskej 
univerzity, 2007. Katedra histórie, rukopis, s. 42. 
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Hlohovec (Galgouch) právo konať slobodný výročný trh (jarmok) podľa vzoru a zvyklostí 

mesta Budín.25 Nepochybne sa tým usiloval o zvýšenie hospodárskeho významu trhového 

miesta v Hlohovci. Kráľ odpovedal kladne a 25. augusta vydal listinu, na základe ktorej 

povolil v Hlohovci konať jarmok každoročne na sviatok sv. Michala Archanjela (in festo 

sancti Michaelis archangelis vsque quindenas festi eiusdem in singulis annis duraturum). 

Tento výročný jarmok mal trvať dva týždne, pričom prístup naň mali mať kupci z celého 

Uhorského kráľovstva. Kupci boli oslobodení od mýta. Ak by sa počas trvania jarmoku 

vyskytol sporný prípad, mali ho rozsúdiť úradník hlohovského zemepána spolu s richtárom, 

prísažnými a mešťanmi osady Hlohovec26. Z rozsudzovania sporov tak boli týmto privilégiom 

vylúčení krajinský sudca, nitriansky župan, ako aj všetci šľachtici.27 Udelením privilégia sa 

začal urýchľovať vývin osady Hlohovec na zemepanské mestečko (oppidum). 

Samotné privilégium podľa D. Lehotskej urýchlilo proces diferenciácie dvoch osád 

v Hlohovci, ku ktorému však vývoj smeroval už dávnejšie. Trhové výsady totiž dostala 

niekdajšia osada kráľovských hostí a nie poddanská osada rozprestierajúca sa 

pod Hlohovským hradom. Rozdiel sa prejavuje tak v hospodárskom, ako aj v právnom, ba aj 

v osobitnom stavebnom vývine oboch častí.28 Výnimočnosť tohto privilégia pre Hlohovec 

                                                 
25 MNL OL, DL 5133. „... iuxta modum morem et libertatem huiusmodi... seu fori annualis Bude celebrari 
consueti in possessione eiusdem palatini Golgouch vocata in comitatu Nitriensi existenti de regie liberalitatis 
clementia et gratia speciali ... et concessimus perpetuo celebrandum...“ Väčšinou skutočnosť, že sa hostia dostali 
z rúk kráľa do rúk šľachty, mala nepriaznivé následky, a to v tom, že ich práva, ktoré sa každému z nich kráľ 
zaviazal pri jeho prijatí zachovať, noví chlebodarcovia nedodržiavali. Tento fakt potvrdzuje aj článok Zlatej buly 
z roku 1222 ustanovujúci, aby sa hosťom akejkoľvek národnosti zachovávali práva, aké s nimi boli dohodnuté 
na začiatku, t. j. pri ich usadení. „... hospites cuiuscumque nationis secundum libertatem ab inicio eis concessam 
teneantur...“ MARSINA, Richard. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava : Veda, 1971, č. 270, 
s. 200. Určite tak však nebolo v prípade Hlohovca, kde Mikuláš Kont aj jeho potomkovia práva hostí dôsledne 
dodržiavali, a to počas celého obdobia stredoveku. 
26 Správu mesta zabezpečovali okrem richtára aj prísažní – iurati cives. Skladali prísahu, že budú dodržiavať 
výsady, spravodlivosť a vieru v Krista. Porušenie takejto výsady bolo hrdelným zločinom, dotyčný prišiel 
o hlavu a o majetok, trest postihoval do roku 1351 aj príbuzných, kým sa toto ustanovenie zrušilo. V 13. storočí 
sú prísažní doložení len v Trnave, v Nitre, v Krupine a v Bratislave. Ich počet sa presne stanovuje na 12. Tento 
počet má v stredoveku svoju mystiku a symboliku – 12 bolo apoštolov. Vydržiavať 12 prísažných však bolo 
drahou záležitosťou, pretože im patril plat. V niektorých menších lokalitách sa počet prísažných obmedzoval 
na 6 či 4. RÁBIK, Vladimír – LABANC, Peter – TIBENSKÝ, Martin. Vývoj stredovekých miest na Slovensku. I. 
Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 42. V Hlohovci mestská samospráva vznikla 
nepochybne už v druhej polovici 13. storočia. Existenciu samosprávy na čele s richtárom a členmi mestskej rady 
dokladá aj nedatovaná listina (približne 1367 – 17. júla 1375) Kláry z Hlohovca, ktorá je adresovaná „... iudici, 
iuratis civibus et universis hospitibus suis de Golgouch“. MNL OL, DL 48748. Keďže Klára sa tituluje v listine 
ako „domina relicta“, listinu musela vydať až po smrti svojho manžela, ktorý zomrel práve v roku 1367. Prvá 
zmienka o listine vyhotovenej a spečatenej mestskou radou Hlohovca pochádza z 11. júla 1413. „... vom rat von 
der Freinstat...“ MÁLYUSZ, Elémer – BORSA, Iván. Zsigmondkori oklevéltár IV. (1413 – 1414). Budapest : 
Akadémiai Kiadó,1994, č. 837. 
27 MNL OL, DL 5133. „Nec in ipsa congregacione magnatum quicunque et baronum specialiter autem comes 
Nitriensis ac vices eorum gerentes seu iudex regius in ipsa possessione iurusdictionem seu potestatem habere 
possint et exerecere. Et universe cause in ipsa congregacione emergende per officialem eiusdem Nicolai 
palatini, iudices, iuratos et ciues dicte possessionis sue Galgouch discuciantur et sine debito terminentur...“ 
28 LEHOTSKÁ et al., ref. 11, s. 60. 
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potvrdzuje fakt, že výročné trhy (jarmoky) sa konali v týchto mestách (údaj obsahuje mesto 

a rok udelenia privilégia konať výročné trhy): Bratislava − 1344, Košice − 1347, Bardejov − 

1352, Žilina − 1357, Zvolen − 1359, Hlohovec − 1362, Stará Ľubovňa – približne 1364, 

Trenčín a Trnava − 1370. Všetko to boli slobodné kráľovské mestá okrem Hlohovca.29 

Vydávanie výsad na výročné trhy sa stalo bežným a dostali ho mnohé mestá, mestečká, ba aj 

niektoré strediskové miesta významnejších panstiev až od 90. rokov 14. storočia. Na tieto 

viacdenné výročné trhy (jarmoky) prichádzali aj zahraniční obchodníci zaoberajúci sa 

diaľkovým obchodom.30 Toto všetko len podčiarkuje dôležitosť privilégia, ktoré v roku 1362 

získal Mikuláš Kont „pre svoje mesto Hlohovec“ od uhorského kráľa Ľudovíta I. 

Roku 1364 Mikuláš Bubek ako krajinský sudca riešil spor hlohovského zemepána 

Mikuláša Konta so zemanmi zo Šulekova (Bereksek) Andrejom, Tomášom, Mikulášom 

a Šimonom, synmi Tomáša.31 Predmetom sporu bola Zem svätého Jána Krstiteľa32, teda 

hranica medzi Hlohovcom a Šulekovom. Podľa vyjadrenia Mikuláša Konta mala 

prislúchať Hlohovcu, podľa šulekovských zemanov samotnému Šulekovu. Zástupcovia 

sporných strán v snahe vyriešiť, komu skutočne zem svätého Jána Krstiteľa patrí, predložili 

niekoľko listín. Medzi nimi listinu z roku 1296 o predaji Žlkoviec (Zuk) Abrahámovi 

Rúfusovi, svedectvo o deľbe Zeme Svätého Jána Krstiteľa medzi Šimonom, synom Vidu, 

a Abrahámom Rúfusom33 (divisionem terre sancti Iohannis Baptiste... a litore fluvii Wag 

prope Rufum castrum), ako aj ďalšie doklady. Mikuláš Kont uviedol, že za skutočné hranice 

uznáva len tie, ktoré uvádza donačná listina uhorského kráľa Ľudovíta I. z roku 1349, v ktorej 

mu bol darovaný Hlohovec s príslušenstvom, a hranice uvedené v listine kráľa Štefana V. 

pre Abu z roku 1272.34 Podľa neho boli údaje v listine o Zemi Svätého Jána Krstiteľa 

                                                 
29 ČIEFOVÁ, ref. 24, s. 44. 
30 MARSINA, Richard. Dejiny Slovenska I (do roku 1526). Bratislava : Veda, 1986, s. 336. 
31 MNL OL, DL 5165. 
32 Dvadsiateho ôsmeho augusta 1256 vydal kráľ Belo IV. listinu, ktorou daroval Alexandrovi, synovi Zotha, 
Sasinkovo. Pozri poznámku č. 64. V tomto dokumente sa spomína okrem iného aj Šimon, syn Vidu zo Svätého Jána 
(ac per Symonem, filium Vyda de sancto Iohanne), ktorý mal vykonať obchôdzku majetkov Sasinkovo a Šalgočka. Ten 
istý Šimon, syn Vidu, sa spomína ako kráľovský splnomocnenec aj roku 1274 v dvoch listinách kráľa Ladislava IV. 
Kumánskeho. WENZEL, Gustav. Codex diplomaticus arpadianus continuantus XII. Pest, 1874, s. 125. „Simone filio 
Vyda de Sancto Iohanne...“ 
33 Metácia tejto dediny naznačuje, že Zem Svätého Jána Krstiteľa ležala vedľa dnešného Červeníka medzi Váhom 
a Dudváhom. Sídlisko dostalo svoj názov podľa kostola zasväteného svätému Jánovi Krstiteľovi, tunajší cintorín sa 
spomína v roku 1295. Podľa Hrubého sa dá predpokladať, že dedina svätého Jána ležala medzi Červeníkom, Šulekovom 
a Hlohovcom. HRUBÝ, Tomáš. Zaniknuté stredoveké osady v Nitrianskej župe. Trnava : Filozofická fakulta 
Trnavskej univerzity, 2012. Katedra histórie. 64, s. 23. Urminský predpokladá, že to bol v skutočnosti ostrov vo Váhu 
meniaci svoj tvar, veľkosť a polohu. Dodáva, že zem svätého Jána Krstiteľa je dnes dobre identifikovateľná (na území 
dnešných fabrík Faurecia a Peter Vetter). Rozhodujúcim je podľa neho fakt, že do začiatku 19. storočia tu stála kaplnka 
s rovnakým patrocíniom, ktorá bola zničená až veľkou povodňou na Váhu roku 1813. URMINSKÝ, Jozef. Šulekovo – 
Beregseg 1211 – 2011. 800 rokov od prvej písomnej zmienky. Hlohovec : Vlastivedné múzeum v Hlohovci, s. 7. 
34 Podľa nás ide o chybu pisára, pretože v roku 1276 získal donáciou Aba, syn Abu, zvaný „Eurnough“, „zem 
kráľovských hostí“ – Hlohovec (Golgouch) od kráľa Ladislava IV. BORSA, Iván. Regesta regum stirpis 
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nehodnoverné. Dodávame ešte, že D. Lehotská stotožňuje Zem Svätého Jána Krstiteľa 

„so zemou zvanou Hlohovec ležiacou za Váhom“, ktorú prepustil pri majetkovej výmene 

Abrahám Rúfus Abovi.35 

Spomenuli sme už udelenie trhového privilégia týkajúceho sa práva konať výročný trh 

(jarmok) podľa vzoru a zvyklostí mesta Budín v roku 1362, ktoré dostali hostia. Obyvatelia 

starej poddanskej osady pod hradom (neskôr Starý Hlohovec) však takúto výsadu nedostali, 

a tak so závisťou sledovali lepšie hospodárske a sociálne postavenie svojich susedov, snažiac 

sa zmazať zrejmý rozdiel medzi týmito osadami. Poddaní Starého Hlohovca vyvíjali 

na Mikuláša Konta, svojho zemepána, nátlak a zrejme úspešne, pretože už 3. apríla 1365 

vydal Mikuláš Kont v Hlohovci (Galgocz) listinu, ktorá predstavuje veľmi podrobný súpis 

práv a povinností poddaných Starého Hlohovca.36 Z jedného lánu boli poddaní povinní 

odovzdať nie viac ako 10 denárov na sviatok sv. Juraja, mučeníka, sv. Michala Archanjela 

a na sviatky Narodenia Pána (Vianoce) s tou podmienku, že v prípade, ak by boli polia, 

ponechané pôvodne úhorom, zorané a zasiate, treba o tom podať zemepánovi správu. Ak ale 

niektoré role nebudú obsiate a nechajú sa ležať ladom, nemusia sa za ne platiť žiadne 
                                                                                                                                                         
Arpadianae critico – diplomatica II, 1272 – 1290, vol. 2 – 3, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1987, č. 2678, s. 155-156. 
Prezývka Abu, syna Abovho, „Eurnough“ je zápis maďarského výrazu Őrnagy (latinsky maior). I. Pastorek 
tvrdí, že Aba, syn Abov, mal hodnosť palatína, čo nie je pravda. PASTOREK, Ivan – STRUHÁR, Ladislav. 
Hlohovec vo fotografii. Hlohovec : Mestský úrad v Hlohovci, 1998, s. 7. Je síce pravda, že patril k bohatým 
uhorským feudálom, ale rozhodne nikdy nebol najvyšším krajinským hodnostárom (palatínom) v Uhorsku. 
Najpravdepodobnejšie si autor pomýlil Abu, syna Abovho, s inými predstaviteľmi rodu Aba, ktorí sa palatínmi 
naozaj stali. Spomeňme na tomto mieste Samuela Abu, ktorý sa stal dokonca aj uhorským kráľom, alebo 
Omodeja z rodu Aba. Na tej istej strane má Pastorek aj chybné datovanie listiny, ktorou uhorský kráľ Ladislav 
IV. Kumánsky daroval Hlohovec spolu s inými dedinami Abovi, synovi Abu. Miesto správneho roku 1276 
Pastorek uvádza r. 1275. 

35 LEHOTSKÁ et al., ref. 11, s. 59. 
36 Preklad urbáru do slovenčiny pozri LEHOTSKÁ et al., ref. 11, s. 61. FELCÁN, Arpád. Hlohovecko kedysi, dnes 
a zajtra. 1. obnovené vyd. Trnava, 1993, 2. diel, s. 15-16. Plné latinské znenie listiny publikovala ČIEFOVÁ, ref. 
 24, príloha 1 (z nej aj náš preklad). Pred rokom 1430 predstúpili poddaní Starého Hlohovca pred Jána a Štefana, 
synov nebohého bána Ladislava Újlakiho, a žiadali prepísať listinu o ich právach a povinnostiach, ktorú im 
vyhotovil ešte uhorský palatín Mikuláš Kont v roku 1365. Doklad v skrátenej forme publikoval A. Felcán. Podľa 
neho rok vydania nie je známy. FELCÁN, ref. 36, s. 19-20. Roku 1430 v snahe zvýšiť počet obyvateľov 
(poddaných) vydala Anna, vdova po mačvianskom bánovi Ladislavovi z Újlaku, na svojom hrade Hlohovec 
listinu, ktorou oslobodila od platenia dávok a povinností nových usadlíkov v mestečku Starý Hlohovec 
(Ogalgocz). Doklad publikoval A. Felcán, podľa ktorého listina nemá dátum a nie je úplná. Okrem iného sa v nej 
píše: „My, pani Anna, manželka veľkomožného Ladislava Újlakiho, mačvianskeho bána, všetkým, ktorých sa to 
týka, týmito riadkami do pamäti dávame, že chceme, aby naše mesto, nazývané Starý Hlohovec, sa zaľudnilo 
veľkým počtom obyvateľstva, a tak sa učinilo slávnym, dávame obyvateľstvu nášho mesta nasledujúce výsady: 
Povolíme všetkým ľuďom, ktorí za účelom usadenia sa prišli by do tohto mesta, že môžu sem dôjsť slobodne 
a bezpečne. Odo dňa ich príchodu na tých opustených miestach, kde žiadne stavby alebo obytné domy nestáli, 
zaujať a stavať... tým, ale ktorí vo vlastnom dome... cez štyri roky voľno a v pokoji zostali... a... od akýchkoľvek 
odmien a žalôb nech sa považujú za oslobodení...“ MNL OL, fond Magyar Kamara Archívuma, Neo-regestrata 
acta, fasc. 178, nr. 29, VMH 1093-1097, FELCÁN, ref. 36, s. 20, LEHOTSKÁ et al., ref. 11, s. 66. Všeobecne 
platilo, že vinohrad začal rodiť vo štvrtom až piatom roku a ziskový začal byť až po 10 rokoch. Tento fakt 
rešpektovali aj zemepáni a obyčajne udeľovali vinohradníkom 10-ročnú lehotu, počas ktorej nemuseli odvádzať 
žiadne poplatky od novovysadenej vinice. LUKAČKA, Ján. Vinice, vinohradníctvo a obchod s vínom 
na juhozápadnom Slovensku v stredoveku. In LUKAČKA, Ján – GROFOVÁ, Mária (ed.). Vinicola 
Carpathensis. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2011, s. 27. 
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poplatky. Ak by niekomu vyhorel dom alebo hospodárske budovy, takisto nemal platil žiadne 

poplatky. Ďalší bod sa týka oslobodenia od robôt, orania, siatia, kosenia a zvážania sena, 

žatvy, pričom poddaní neplatia ani stravný poplatok. Na druhej strane sú ale povinní 

na Vianoce, sviatok svätého Michala Archanjela a na Veľkú noc priniesť obvyklé dary, a to: 

„z jedného lánu jeden syr a osem vajec, od všetkých poddaných spolu troch mladých baranov 

a to nie na iné miesto ako do našej kúrie v Hlohovci sa nachádzajúcej“. Ďalej listina 

vypovedá o úpravách v oblasti vinohradov. Osobitná úprava sa týka mosta cez rieku Váh. 

Poddaní sú povinní udržiavať mostnú konštrukciu v dobrom stave. Na území Hlohovca nikto 

z predávajúcich či kupujúcich víno nie je povinný platiť daň alebo tridsiatok. Listina ďalej 

určuje, že všetky rozdelené pozemky, lúky a ostrovy (vo Váhu) tvoria ich trvalé vlastníctvo. 

Na záver listina vypovedá o úpravách mlynov: „Za každý jeden mlynársky dom ročne sto 

denárov, jeden koláč a jedného kapúna nám povinní sú dať.“ 

V tejto súvislosti sa V. Adamovič nesprávne domnieva, že Mikuláš Kont v roku 1365 

zrovnoprávnil postavenie poddaných Starého Hlohovca, t. j. udelil im rovnaké práva, aké 

užívali nemeckí hostia usadení v mestečku Nový Hlohovec.37 Až roku 1496 dostali obyvatelia 

Starého Hlohovca tie isté práva, aké užívali obyvatelia Nového Hlohovca. Privilégium z roku 

1496 je dôležitým medzníkom vo vývine bývalej poddanskej osady Starého Hlohovca. Tým, 

že jej Vavrinec Újlaki udelil tie isté výsady, aké užívali mešťania z Nového Hlohovca, 

povýšil ju na úroveň mestečka.38 

Roku 1365 Mikuláš Kont teda povolil obyvateľom Starého Hlohovca vyberať si 

viničných majstrov spomedzi seba. M. Kučera predpokladá rozvinuté vinohradníctvo v oblasti 

Hlohovca už v 12. storočí, keď sa mali formovať nie také súvislé, no predsa dosť rozsiahle 

vinohradnícke regióny.39 Z listiny ostrihomského arcibiskupa Jána z roku 1209 vyplýva, 

že sedem poddanských usadlostí – domov „civilov“ − vyňal spod právomoci Hlohovského 

hradu už uhorský kráľ Imrich (1196 – 1204) a daroval ich aj spolu s ich zemami 

ostrihomskému arcibiskupovi Jóbovi (1185 – 1203). Zdá sa, že títo „civiles“ sa dlho nevedeli 

zaradiť do sústavy ľudí arcibiskupových, lebo až roku 1209 dobrovoľne „prechádzajú“ 

do povinností pivničných sluhov. Ján, ostrihomský arcibiskup, ich ustanovil za pohárnikov 

pri svojej pivnici v osade Csém.40 Sme si vedomí toho, že tento doklad sa priamo netýka 

                                                 
37 ADAMOVIČ, ref. 10. 
38 LEHOTSKÁ et al., ref. 11, s. 68. 
39 KUČERA, Matúš. Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava : Veda, 1974, s. 203. 
40 MARSINA, ref. 25, č. 159, s. 126-127. „... quod cum felicis memorie rex Hemericus ad peticionem venerabilis 
Iob, sancte Strigoniensis ecclesie archiepiscopi, predecessoris nostri, VII mansiones civilium de iurisdictione 
castri Golgouciensis exemptos... cum totali terra eorum eccesie beati Adalberti perpetuo contulisset, homines 
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osady pod hradom Hlohovec, predsa však dokumentuje skutočnosť, že aj v malokarpatskej 

oblasti už v 12. storočí boli dobrí vincúri so skúsenosťami a potrebnou praxou. Na záver 

dodávame, že vinohradníctvo vyžadovalo veľmi bohaté skúsenosti, poznatky, často získavané 

generačne, a tak dobrí vinohradníci boli vyhľadávanými špecialistami aj v tomto období, 

oproti ostatnému obyvateľstvu boli zvýhodňovaní. 

 
Hradná Kaplnka sv. Panny Márie a Špitál sv. Ducha v Hlohovci 
 

Mikuláš Kont a jeho manželka Klára, ktorá bola sestrou vesprémskeho biskupa 

Ladislava (kancelár kráľovnej a vicekancelára kráľovského dvora)41, boli nepochybne zbožní 

ľudia. Klára roku 1400 bohato obdarovala miestny Špitál Sv. Ducha v Hlohovci. Tento 

znovuzaložila spolu so svojím manželom Mikulášom Kontom niekedy okolo polovice 

14. storočia (pred smrťou Mikuláša Konta v roku 1367). Spoločne postavili aj hradnú 

Kaplnku Panny Márie v Hlohovci. Ďalším dôkazom ich zbožnosti je žiadosť Mikuláša Konta, 

ktorú predložil 22. júna 1366 pápežskému dvoru. Žiadal, aby jeho manželka Klára smela 

so sprievodom ctihodných žien navštevovať svoju matku v kláštore klarisiek v Trnave, kam 

sa táto utiahla a žila pod prísnou regulou.42 Poznamenávame, že klariský kláštor v Trnave 

patril medzi najdôležitejšie rehoľné domy v celom Uhorsku a bol miestom, kam sa často 

utiekali k zasväteniu príslušníčky významných uhorských šľachtických rodov. Pápež Urban 

V. žiadosti vyhovel pod podmienkou, že tak Klára môže robiť len so sprievodom žien, 

ktorých vek presahuje päťdesiat rokov. Krátko nato v roku 1367 Mikuláš Kont zomiera. 

V rámci reštaurátorského prieskumu, ktorý sa realizoval v interiéri zámockej kaplnky 

v Hlohovci roku 1994, ako i základného architektonického prieskumu, sa prinieslo pomerne 

                                                                                                                                                         
pretaxati de voluntate propria tempore nostro pincernarie servitutis officio se obligauerunt... sed addictum sibi 
cum pincernis nostris de villa Cem perpetuo exequantur officium...“ 
41 „... venerabili in Christo patri domino Ladyzlao episcopo wesprimiensi, reginalis excellentie cancellarii 
auleque nostre vicecancelarius eo que predicta nobilis domina soror eiusdem existit carnalis...“ MNL OL, DL 
5728. 
42 RÁBIK, Vladimír. Monumenta Vaticana Slovaciae II. Registra supplicationum ex actis pontificum 
Romanorum res gestas Slovacas illustrantia (Volumen 1) 1342-1415, Trnava : 2009, č. 520, s. 280. RÁBIK, 
Vladimír. Mestská kniha Trnavy (1392/1393 – 1530). Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave, 2008, s. 104: „Item supplicat eedem Sanctitati Vestre, quatinus concedere dignemini uxori sue prefate, 
quod monasterium religiosarum mulierum et specialiter monasterium sanctimonialium de Ternauia (!) ubi mater 
ipsius est religionis ingressu perpetuo collocata una cum mulieribus honestis possit intrare, constitucionibus et 
ordinacionibus tamen apostolicis quam aliis quibuscunque non obstantibus etc. ut in forma...“ Medzi ďalšie 
príklady zbožnosti môžeme uviesť, že roku 1374 Klára, už ako vdova po nebohom palatínovi Mikulášovi 
Kontovi, spolu so svojimi synmi, magistrom Bartolomejom a Mikulášom, za spásu svojich duší darovala 
Kláštoru Panny Márie v Csatke jeden mlyn, ktorý sa nachádzal na ich majetku Tényő (Thunew) pri rieke Inacha 
(dnes Sós-ér). Tento postavil ešte ich poddaný Pavol, zvaný Dobeš (Dobus). MNL OL, DL 6187. Podobne 
v roku 1394 darovala vdova Klára naveky pozemok alebo dom (sedliacku usadlosť) nachádzajúci sa na jej 
majetku Tényő (Thenew) „svojmu kostolu Csatka“. MNL OL, DL 7928. „... Nos, domina relicta condam domini 
Nicolai Kont, regni Hungarie palatini,... ad honorem ipsius quendam fundum vel mansionem in possessione 
Thenew... ecclesie nostre Chatka ad honorem ipsius beate Virginis...“ 
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dosť poznatkov, ktoré umožnili presnejšie datovať vznik tejto kaplnky – a to do polovice 

14. storočia.43 Hneď na začiatku treba povedať, že priamy údaj o vzniku kaplnky neexistuje, 

o jej stavebnom i historickom vývoji máme absolútny nedostatok priamych informácií. Avšak 

na základe niektorých znakov, ako je polygonálne ukončenie svätyne a jej podoprenie 

z vonkajšej strany, t. j. z nádvoria zámku, odborníci už pred rokom 1994 predpokladali 

stredoveký pôvod kaplnky.44 Kaplnka v dnešnej pôdorysnej podobe vznikla okolo polovice 

14. storočia. Potvrdzujú to nálezy stredovekého muriva, omietok a vápenných náterov 

po celom obvode kaplnky.45 

Postupne sa nám teda utvoril obraz stredovekej kaplnky zaklenutej rebrovou klenbou, 

s vybielenými stenami a maľovanými farebnými rebrami. Kaplnka je zasvätená Panne Márii, 

ktorá inak bola častým patrocíniom v hradných a zámockých objektoch. Cirkevným sviatkom 

tu bol bezpochyby 15. august – sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Kaplnka patrila 

pod právomoc (jurisdikciu) miestneho farára Kostola sv. Petra (ecclesia beati Petri). Tento 

cez týždeň, ale zvlášť v nedeľu vysluhoval čítanú sv. omšu. 

Vznik kaplnky v polovici 14. storočia reštaurátorom vyšiel ako nepriamo určený 

pomocou nálezov a ich slohového a časového zaradenia, keďže priamy údaj o jej vzniku 

neexistuje. Opierajúc sa o archívne pramene, skutočnosť, že najvýznamnejší príslušník rodu 

Újlaki Mikuláš Kont tu pôsobil v rokoch 1349 – 1367, keď zároveň prišlo k významnému 

povzneseniu panstva, vedie k oprávnenému predpokladu, že práve on dal v duchu katolicizmu 

vybudovať okolo polovice 14. storočia na hrade aj kaplnku.46 

Kaplnku Panny Márie v Hlohovci teda môžeme zaradiť medzi stredoveké hradné 

kaplnky, pričom hradov, ktoré mali vo svojom hradnom areáli kaplnku, nebolo veľa. V čase 

panovania Žigmunda Luxemburského (1387 – 1437) možno s istotou hovoriť o 13 hradoch, 

v ktorých 10 majiteľov mohlo vydržiavať kaplána. Samotná kaplnka mohla vzniknúť 

prestavbou hradnej bašty či inej časti stredovekého hradu. Pokiaľ ide o architektonickú 

podobu, nachádzame analógie na hradoch Beckov a Strečno, ktoré majú rovnako ako 

hlohovská kaplnka polygonálne presbytérium.47 

                                                 
43 ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Stavebný vývoj zámockej kaplnky. In URMINSKÝ, Jozef (ed.). Dotyky s minulosťou 
/História kaplnky na zámku v Hlohovci/. Hlohovec : Vydavateľstvo J. Urminský jr., 1995, s. 14, 20, 21. Porovnaj 
PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin. Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : Slovart, 2007, s. 130. Tu 
pozri i pôdorys prízemia terajšieho zámku na s. 131. 
44 ŠEVČÍKOVÁ, ref. 43, s. 19. 
45 Tamže, s. 20. 
46 Tamže, s. 21. 
47 PASTOREK, Ivan. História kaplnky. In URMINSKÝ, Jozef (ed.). Dotyky s minulosťou /História kaplnky na 
zámku v Hlohovci/. Hlohovec : Vydavateľstvo J. Urminský jr., 1995, s. 14. 
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Zámocká Kaplnka Panny Márie v Hlohovci je cennou ukážkou drobnej sakrálnej 

architektúry, i keď patrí medzi neveľké sakrálne stavby v rámci profánneho objektu. Ako 

vyplýva z uvedeného, vznikla prebudovaním časti hradu na sakrálny objekt a intenzívne sa 

využívala na náboženské účely. Z hľadiska architektonického dokladá, a to výrazne, gotický 

základ hradu celková architektúra. O jej význame teda nemožno pochybovať. 

Zaujímavou pamiatkou Hlohovca je architektonický (a pôvodne i účelový) komplex 

špitálika a Kostolíka Sv. Ducha na Hollého ulici. Je zrejmé, že oba objekty slúžili 

v stredoveku na charitatívne a náboženské účely. Špitálik ako útulok pre chorých 

a najchudobnejších obyvateľov stredovekého Hlohovca materiálne zabezpečil Mikuláš Kont 

v polovici 14. storočia. Kostolík naproti tomu slúžil na náboženskú výchovu osadenstva 

špitálika.48 Pôvodná budova špitálika z polovice 14. storočia sa do súčasnosti nezachovala. 

Svojou východnou stenou je pripojená k architektonicky cennému pamiatkovému objektu, 

ku Kostolíku Sv. Ducha. Tento mal vo východnej časti priečkou oddelený úzky priestor, 

slúžiaci možno ako sakristia, no nemožno vylúčiť ani inú funkciu tejto miestnosti, keďže 

takýto priestor bol bežný skôr v profánnej architektúre, spojený so sakrálnym objektom 

portálom s kamenným ostením. Archeologickým výskumom bol taktiež objavený západný 

vstupný portál s lomeným záklenkom a kamenným ostením, pričom jeho existencia je 

dokladom o pôvodne samostatnej budove kostolíka. Podľa I. Pastoreka pôdorys stavby 

a uvádzané architektonické články datujú objekt do roku 1300. Tým, že nemá vymedzené 

presbytérium, ako i tým, že má nezvyklý pôdorys (obdĺžnikový s úzkou miestnosťou 

vo východnej časti), sa zaraďuje nesporne medzi unikátne stavby na Slovensku.49 

Počas archeologického výskumu v rokoch 1971 – 1974 sa vo vnútri kostolíka našlo 

veľa ľudských, zväčša rozhádzaných kostí. V jednom prípade však archeológovia mali naozaj 

šťastie. V hĺbke 180 – 200 cm našli neporušený hrob mladej ženy. Jej výnimočné postavenie 

medzi pochovanými dokladal aj fakt, že ženu uložili na čestné miesto pred oltár, a to ešte 

v čase, keď pod kostolom neboli vybudované krypty. Navyše, keď krypty budovali, akoby 

zámerne obišli miesto hrobu mladej ženy a podzemné priestory vyhĺbili vedľa, hoci často sa 

práve krypty budovali priamo pred oltárom. Je pravdepodobné, že stavitelia v 17. storočí 

                                                 
48 PASTOREK, Ivan. Hlohovec. Bratislava : Obzor, 1989, s. 64. Zmienku o vybudovaní, resp. znovuobnovení 
tejto stavby nachádzame v závete Kláry, manželky nebohého palatína Mikuláša Konta, z roku 1400: „...Všetky 
tieto vyššie spomenuté osobitné výsady a majetky, to jest dom, vinice, pozemky, lesy, vody a ostatné majetky, ktoré 
sme spolu so spomínaným pánom palatínom Mikulášom Kontom, niekdajším naším pánom a manželom, a našimi 
vnukmi, ako už bolo spomenuté, darovali tomuto špitálu, ako aj majetky, ktoré by ktokoľvek v budúcnosti špitálu 
daroval,...“ FEJER, Georgius. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis X/2, Budae, 1834, 
č. CDX, s. 815-819. MÁLYUSZ, Elemér. Zsigmondkori oklevéltár II. kötet, elsö rész (1400 – 1406). Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1958, č. 563. MNL OL DL 8588. 
49 PASTOREK, ref. 48, s. 65. 
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o tomto hrobe vedeli, mohol byť totiž zreteľne označený v dlážke, a práve z dôvodu 

významného postavenia zomrelej jej hrob zachovali. Vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci je 

dodnes uložená pôsobivá bronzová ozdoba z jej opasku s prelamovaným ďatelinovým 

ornamentom, ozdoby šiat, jantárový náhrdelník a bohato zdobená sieťka do vlasov 

so zachovaným sýtohnedým až načervenavým prameňom vlasov. To dokazuje, 

že v špitálskom kostole pôvodne pochovávali príslušníkov vyššej spoločenskej vrstvy. Kostol 

bol totiž v 15. storočí, teda v období, keď tu uložili aj mladú vznešenú ženu, vo vlastníctve 

rodu Újlaki. Podľa patronátneho práva mali práve oni ako zakladatelia a vlastníci objektu 

právo nechať sa tu pochovávať. Je nepochybné, že rodina túto možnosť využívala. 

Pre ostatných vznešených obyvateľov mesta zostávala možnosť nechať sa za patričnú 

finančnú sumu po smrti uložiť vo farskom kostole − vo františkánskom Kostole všetkých 

svätých − alebo tak ako pospolitý ľud − len na cintoríne.50 

Špitály v stredovekom období plnili funkciu starobincov, chudobincov a lazaretov. 

V mestách, ako bol aj Hlohovec, rástol počet chudobných, tulákov a žobrákov, odkázaných 

na pomoc meštianskej spoločnosti. Zriaďovanie špitálov nepochybne vychádzalo 

zo sociálneho učenia cirkvi o pomoci blížnym a o konaní skutkov milosrdenstva. Z dnešného 

hľadiska sa môže zdať prekvapivé, že v stredovekom špitáli bola starostlivosť o zdravotný 

stav až na poslednom mieste. Špitál poskytoval predovšetkým strechu nad hlavou, potom 

veľmi skromnú stravu a veľká pozornosť sa venovala duchovnej úteche ľuďom odkázaným 

na pobyt v ňom. Určitú zdravotnú starostlivosť možno iba predpokladať a vždy závisela 

od šikovnosti miestneho ránhojiča. Pozornosť sa venovala aj základnej hygiene, čomu 

nasvedčuje aj skutočnosť, že špitály sa spravidla nachádzali v blízkosti mestských kúpeľov.51 

 
Príchod nemeckých hostí v polovici 14. storočia do Hlohovca 
 

Napokon Mikuláš Kont pravdepodobne okolo polovice 14. storočia pozval nemeckých 

hostí do Hlohovca. Tvorili azda súčasť osídľovacieho prúdu, ktorý v tomto čase smeroval aj 

na majetky svätojurských grófov. Tým, že Mikuláš Kont ochotne pozval nemeckých hostí 

na svoj majetok, napomohol ďalšiemu hospodárskemu rozvoju osady.52 Hostia sa v tomto 

                                                 
50 URMINSKÝ, Jozef. Zabudnuté hroby... a nevšedné tajomstvá stredoveku. Hrob pod dlážkou špitálskeho 
kostola ukrýval telo vznešenej Hlohovčanky. [online]. Dostupné na internete: <http://www.elap-
hlohovec.sk/osobnosti/clanok2004_urminsky_hroby.html>. 
51 LUKAČKA, Ján. Pramene k mestským špitálom na juhozápadnom Slovensku. In Historické štúdie, 2002, 
s. 139. V prípade Hlohovca sa špitál nachádzal pri rieke Váh. 
52 LEHOTSKÁ, et al. ref. 11, s. 60. 
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priestore prvýkrát spomínajú už roku 1276 v donačnej listine uhorského kráľa Ladislava IV., 

zvaného Kumánsky, pre Abovho syna Abu, zvaného Őrnagy („Eurnough“, t. j. „veliteľ“).53 

Pokiaľ ide o národnosti hlohovských kráľovských hostí, na základe zachovaných 

a známych prameňov sa nemôžeme jednoznačne vyjadriť o etnickej príslušnosti prvých hostí 

osady Hlohovca a najbližších 2 − 3 generácií. Aj keď väčšina hostí prichádzajúcich 

v 13. storočí na Slovensko sú Nemci, predsa treba mať na zreteli, že pod pojmom hostia 

(hospites) sa v písomných prameňoch Uhorska nerozumejú vždy iba Nemci (Saxones, 

Teutonici), keďže týmto pojmom sú niekedy označení v dokladoch z 13. storočia aj príslušníci 

iných národností, ako sú Románi (Latíni) a Slovania (Česi), ako aj príslušníci domácich 

uhorských národností, ako sú Slovania (Slavónci a Slováci) a Maďari.54 Právo hostí teda 

nemali len cudzinci (advenae, hospites extranei), hoci tí prevažovali, ale hosťovský status 

mali aj ľudia domáci, presťahovaní z jednej časti kráľovstva do druhej (hospites de Ungaria), 

z jedného panstva na druhé, či dokonca ľudia, ktorí zostali na svojom pôvodnom mieste 

a kráľovský status im bol pridelený vrchnosťou neskôr. Výsada žiť so statusom hosťa sa 

neobmedzovala na cudzí pôvod alebo prisťahovalectvo (nie všetci cudzinci boli hosťami), 

ale bol to právny nárok, ktorý oprávňoval používať túto výsadu.55 

                                                 
53 Pozri poznámku č. 34. 
54 VARSIK, Branislav. Zo slovenského stredoveku. Bratislava : Veda, 1972, s. 317. Vo varadínskom registri sa 
uvádzajú v Boršodskej župe k roku 1221 hospites Boemi. KARÁCSONY, Joannis – BOROVSZKY, Samuelis. 
Regestrum Varadinense. Examinum ferri candentis. Ordine chronologico Digestum, descripta Effigie editionis 
A. 1550 Illustratum. Budapest : Academiae scientiarum Hungaricae, 1903. s. 273, č. 316. Belo IV. niekedy pred 
rokom 1258 dal zem „Nadosth“ na Spiši (dnes osada Trsťany, patriaca do obce Hincovce, okres Spišská Nová 
Ves) hosťom Slovákom, ktorí mali platiť ročný cenzus. „... terram Nadosth de Zypes hospitibus Sclauis 
dederimus, ut nobis de eadem cenzus solvant, sicut in ipsorum privilegio plenius continetur...“ MARSINA, 
Richard. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Bratislava : Obzor, 1987, s. 415, č. 599, s. 408, č. 590*. 
Napokon r. 1240 Belo IV. dáva privilégiá tak Maďarom, ako aj Nemcom žijúcim v podhradí hradu Tekov: 
„hospites nostri tam Hungari quam Teutonici in suburbio castri de Bors commorantes“ MARSINA, ref. 54, 
s. 56, č. 79. 
55 MAREK, Miloš. Hostia na Slovensku v stredoveku (do roku 1323). Trnava : Fakulta humanistiky Trnavskej 
univerzity, 1998. Katedra histórie. s. 123. B. Varsik predpokladá, že to boli Nemci, ktorí sa tu usadili v blízkosti 
trhovej osady krátko po tatárskom vpáde v súlade so snahami Belu IV o znovuosídlenie rozsiahlych oblastí. 
VARSIK, ref. 54, s. 305-306. VARSIK, Branislav. Kontinuita medzi veľkomoravskými Slovienmi a stredovekými 
severouhorskými Slovanmi (Slovákmi). Bratislava : Veda, 1994, s. 32. VARSIK, Branislav. Sozial und 
nationalitätenkämpfe in der Städten der Slowakei im Mittelalter. In Sborník FFUK – Historica, 1965, roč.16, s. 136. 
Podobne hovorí aj I. Felcán, podľa ktorého po tatárskom vpáde Belo IV. povolal Nemcov i do Hlohovca, pričom 
uvádza, že prisťahovaní Nemci boli v takom počte, že celé mestečko dostáva náter úplnej nemeckej kolónie, 
a preto v nasledujúcom storočí obec menuje sa už Freystathom. FELCÁN, ref. 36, 1. diel, s. 9, 18. Podobne aj 
J. Lukačka tvrdí, že išlo o Nemcov. Podľa neho sa pri starej podhradskej osade Hlohovec v druhej polovici 
13. storočia začalo formovať privilegované mesto obývané nemeckými hosťami, ktorí sami začali v priebehu 
14. storočia nazývať vlastné sídlo vo svojej materčine ako Freystat (Libera civitas), pričom tento názov sa 
v niektorých prameňoch preniesol aj na obnovený stredoveký hrad. LUKAČKA, ref. 23, s. 164-165. D. Lehotská 
vylučuje, žeby mohlo ísť o Nemcov alebo dokonca Maďarov. Podľa nej absolútne nevyskytovanie sa nemeckých 
názvov nielen v Hlohovci, ale i v celom širokom okolí (čo nie je pravda) tu popiera nemecké osídlenie koncom 
13. storočia, ba aj začiatkom 14. storočia. Predpokladá, že prvotné výsadné obyvateľstvo Hlohovca – kráľovskí 
hostia – muselo byť slovanského pôvodu. Príchod nemeckých hostí datuje až po polovici 14. storočia. Ten 
v tomto čase smeroval aj na majetky svätojurských grófov. LEHOTSKÁ et al., ref. 11, s. 60. V širšom okolí 
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Príchod hostí bol progresívnym impulzom. Je nesporné, že početnejšia skupina 

nemeckých hostí, ktorá sa usadila v blízkosti trhovej osady v Hlohovci, mala veľmi pozitívny 

vplyv na jej rozvoj.56 Kráľovskí hostia v Hlohovci sa usadili v tesnom susedstve starej 

podhradskej dediny, a to priamo na ceste, ktorá viedla z Nitry na Považie, kým stará 

podhradská osada ležala na ceste, ktorá odbočovala od hlavnej cesty na hrad. Hostia, ktorí 

dostali (dnes už nezachované) privilégiá od kráľa, si tu vybudovali námestie a ďalšie ulice, 

ale obyvatelia starej podhradskej dediny takéto privilégiá nedostali, a tak zostali naďalej 

v poddanskej závislosti.57 Hostia v Hlohovci vytvorili samostatnú sídelnú jednotku, 

nepričlenili svoje obydlia k už existujúcej zástavbe. Nedošlo ani k výstavbe mestských 

hradieb a v dôsledku toho ani k rýchlemu splynutiu starých osád s novými časťami a ani 

k rýchlemu splynutiu starého a nového obyvateľstva. Stará podhradská osada v Hlohovci 

zostala v skutočnosti poddanskou dedinou Hlohovského hradného panstva a len postupom 

času splynula s ostatným mestom a vyrovnala sa mu právami a povinnosťami.58 

 
Potomkovia Mikuláša Konta 
 

Po smrti Mikuláša Konta v roku 1367 sa dedičmi hlohovského hradného panstva stali 

jeho synovia Bartolomej a Mikuláš spolu s bratancom Ladislavom, Leukešovým synom. 

Jedenásteho apríla 1369 však vydal uhorský kráľ Ľudovít I. ako ochranca vdov a sirôt listinu 

(zrejme na príhovor Klárinho brata Ladislava, ktorý patril k vysokým cirkevným hodnostárom 

v krajine) listinu, ktorou Kláre, vdove po nebohom palatínovi Mikulášovi Kontovi, daroval 

do doživotného užívania majetky Nový Hlohovec (Wygalgolch), Starý Hlohovec (Ogalgoch) 

s osadami Svätý Peter (cum villis sancti Petri), Dvorníky (Wdwarnuch), Veľké Zálužie 

(Wylach) spolu s mýtom vyberaným v Hlohovci (Galgolch) a vo Veľkom Záluží (Wylach). 

Zároveň jej povolil vyberať v týchto dedinách vinohradnícke poplatky, ako aj ostatné 

naturálne dávky. Ľudovít I. v listine zdôraznil, aby Klára vo všetkom dbala na práva svojich 

                                                                                                                                                         
Hlohovca však, na rozdiel od D. Lehotskej, nachádzame stopy po prítomnosti Nemcov. Samotné Žlkovce, 
spomínané pri darovaní Hlohovca v roku 1276 ako jeho bezprostredný sused, sa po príchode nemeckých hostí 
delili už v polovici 13. storočia (roku 1258) na Žlkovce Slovenské (Swk Sclauorum) a Žlkovce Nemecké (Swk 
Teutonicorum hospitum castri Nitriensis). MARSINA, ref. 54, s. 428, č. 618. Už v roku 1244 uhorský kráľ Belo 
IV. daroval bratom johanitom z Malženíc a ich špitálu zeme Veľké Kostoľany (Keztelen) a Žlkovce (Suk), 
patriace k hradu Nitra, a zem Zelenice (Zela), patriacu k hradu Szolgagyőr, a udelil tam zhromaždeným ľuďom, 
ako aj tým, ktorí sa tam zhromaždia, slobodu hostí chrámu a Špitálu sv. Jána, teda slobodu hostí rytierskeho rádu 
sv. Jána – johanitov v Uhorsku. MARSINA, ref. 54, s. 102-103, č. 151+. 
56 ČAPLOVIČ, Dušan. Včasnostredoveké osídlenie Slovenska. Bratislava : Academic electronic press, 1998, 
s. 197. 
57 VARSIK, ref. 54, s. 305-306. Podľa J. Lukačku takýto dokument (privilégium pre hlohovských hostí) zrejme 
ani nikdy nebol vyhotovený, pretože Hlohovčania sa naň počas stredoveku ani raz neodvolávali, 
a tak, samozrejme, si ho ani nemohli dať konfirmovať. LUKAČKA, ref. 23, s. 165. 
58 VARSIK, ref. 54, s. 316. 



HISTORIA NOVA  11 

26 
 

synov a synovca.59 

Mikulášovi synovia na rozdiel od svojho otca paradoxne nehrali v politike kráľovstva 

významnú úlohu, ba nezastávali ani žiaden z popredných úradov. Až jeho vnuci sa opäť 

dostali k županským hodnostiam, ale najviac po ňom povzniesol ich rod až jeho pravnuk 

Mikuláš Újlaki zhruba o sto rokov neskôr, ktorý podobne ako on zastával mnohé hodnosti 

a za vlády kráľa Mateja Korvína bol z vôle tohto panovníka dokonca dosadený za kráľa 

Bosny. 
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Nicholas Kont and his Hlohovec Castle Dominion 
 
The study deals with Nicholas Kont, a 14th century prominent dignitary in the Kingdom of Hungary, 
who was appointed the palatine apart from having held other positions (in 1356 – 1367). For his 
numerous (both diplomatic and military) achievements in service of the Hungarian King Luis I the 
Great of Anjou, he was granted a possession of the Tematín Castle in 1348 and a year later, the 
Hlohovec Castle as well. The study focuses on his activities in Hlohovec. In 1350, he built a new 
bridge over the Váh river which was later granted a toll collected, in Hlohovec by king’s permission 
later. In 1362, for the citizens of (later) New Hlohovec, he obtained the privilege to organise an annual 
fair on the Feast of Saint Michael according to a tradition of the town of Buda. In 1365, he modified 
duties of subjects in the old village of Hlohovec, located under the Hlohovec castle hill. Around 1350, 
he invited German colonists to his property in Hlohovec in an attempt to make it economically 
prosperous. He built the Lady Chapel in the Hlohovec Castle; he reconstructed the deserted and 
damaged Hlohovec Castle; he re-established the Hospital of the Holy Spirit near the Váh river; he 
donated one of his properties, called Varač, located on the eastern bank of the Dudváh river, to the 
town of Hlohovec. The author also regards the contemporary architectural sights in Hlohovec, 
especially the Lady Chapel in the castle and the Hospital of the Holy Spirit. He discusses ethnical 
origins of the royal guests (hospites) in Hlohovec, too. 

 
Keywords: Nicholas Kont, the Castle of Hlohovec, medieval architecture, House of Újlaki 
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Prílohy 
 

 

Obrázok č. 1: Vyobrazenie Mikuláša Konta medzi dvorskými hodnostármi s kráľom Ľudovítom I. (Obrázková 
kronika). Dostupné na internete: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ludva1Uhry.jpg>. Autor: Csanády. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok č. 2: Hrad Tematín darovaný Mikulášovi Újlakimu a jeho 2 bratom roku 1348 – dnešná podoba. 
Dostupné na internete: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Tematin_hrad.JPG>. Autor: 
Martin Hlauka (Pescan).
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Obrázok č. 3: Hrad Hlohovec darovaný Mikulášovi Újlakimu a jeho 2 bratom roku 1349 – dnešná podoba. 
                      Foto autora. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok č. 4: Hrad Újlak (Ilok) v Chorvátsku darovaný Mikulášovi Újlakimu v roku 1365 – dnešná podoba, 
Dostupné na internete: < https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Ilok.jpg >. Autor: Rocky01.
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Obrázok č. 5: Ružica, jeden z najväčších hradov v Chorvátsku bol tiež vo vlastníctve Mikuláša Konta. Dostupné 
na internete: < https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Ru%C5%BEica5.JPG>. Autor: Toca. 
 
 

 
Obrázok č. 6: Socha uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého na Námestí hrdinov v Budapešti. Dostupné na internete: 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Louis_I_%28Heroes_Square%29.jpg>. Autor: Zolika76 
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Genealogická tabuľka rodu Újlaki (Ilok) 

 

 

 
 

Uvedené roky predstavujú prvú a poslednú zmienku o príslušnej osobe v písomných prameňoch. 
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Pôsobnosť kapitánov na hrade Krásna Hôrka 
v 70. a začiatkom 80. rokov 16. storočia 
 
Eva Benková 
 

Súčasťou protiosmanského pevnostného systému v Uhorsku sa v šesťdesiatych rokoch 

16. storočia stal aj hrad Krásna Hôrka. Lokácia fortifikácie na homoľovitom kopci v priestore 

Rožňavskej kotliny zabezpečovala miestnej vojenskej posádke dohľad nad ochranou cestných 

komunikácií vedúcich do Spišsko-gemerského rudohoria a východoslovenských slobodných 

kráľovských miest. Po vojenskej konfrontácii s Osmanmi v Poiplí v roku 1552, zmocnení sa 

Rimavskej Soboty v roku 1553 a o rok neskôr Fiľakova Osmanmi a následnom konštituovaní 

Fiľakovského sandžaku bolo prirodzené, že habsburskí panovníci sa o dianie v tejto časti 

pohraničia a stratégiu boja s Osmanmi začali zaujímať intenzívnejšie.1 

Navyše, krásnohorskí feudálni páni v osobách Františka a jeho syna Juraja 

Bebekovcov neboli pre Habsburgovcov stabilnými a lojálnymi politickými partnermi 

od ktorých by sa dalo očakávať bezprostredné presadzovanie záujmov habsburskej strany.2 

Juraja Bebeka taktizovanie doviedlo v septembri roku 1562 až k uväzneniu 

v Konštantínopole3 (İstanbul, v Turecku), z ktorého ho v marci roku 1565 oslobodil sultánov 

vazal Ján Žigmund Zápoľský.4 Angažovanie sa sedmohradského kniežaťa Jána Žigmunda 

v tejto veci mohlo súvisieť aj s reálnym vyhodnotením aktuálnej politickej situácie v krajine. 

V decembri roku 1564 potvrdil vstúpenie do služieb Habsburgovcov skúsený vojenský veliteľ 

Lazar Schwendi (Lazarus, Freiherr von Schwendi), ktorý už v prvých mesiacoch 

nasledujúceho roka ako hornouhorský hlavný kapitán (1565 – 1568) začal s ofenzívnym 

ťažením voči sedmohradskému kniežaťu, pričom cisárske vojská už vo februári obsadili 

Zápoľského pevnosti Tokaj a Szerencs (obe v Maďarsku) v Potisí a pokračovali ďalej smerom 

na Satmár (Satu Mare, v Rumunsku). Juraj Bebek so svojimi panstvami a majetkami 

v Gemerskej, Turnianskej, Boršodskej, Novohradskej i Hevešskej stolici predstavoval 

                                                 
1 PÁLFFY, Géza. A Török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. század elejéig 
(Vázlat egy készülő nagyobb összefoglaláshoz). In Történelmi szemle, 1996, évf. 38, sz. 2-3, s. 179n; DANGL, 
Vojtech. Systém protitureckej obrany na území Slovenska v druhej polovici 16. storočia. In Vojenská história, 
2006, roč. 10, č. 4, s. 27n. 
2 KÁLI, Gábor Csaba. Bebek Ferenc és György. Két 16. századi főúr rövid életrajza [cit. 2016-07-15]. Dostupné 
na internete: <http://www.szadvar.hu/2014/07/kali-gabor-csaba-bebek-ferenc-es-gyorgy-ket-16-szazadi-four-
rovid-eletrajza/>.  
3 TAKÁTS, Sándor. Régi idők, régi emberek. Budapest : Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Kiadása, 
1922, s. 71 n; ÓVÁRY, Lipót (Ism.). Történelmi bizottságának oklevél-másolatai. Második füzet. Budapest : 
A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, 1894, sz. 732, s. 156-157; PETNEHÁZI, Gábor. 
Kovacsóczy Farkas kortörténeti feljegyzései (1563 – 1567). In LENGYEL, Réka (Fel. szerk.). Lymbus. 
Magyarságtudományi Forrásközlemények. Budapest : Az Balassi Intézet; Az MTA Bölcsészettudományi 
KutatóközpontMagyar Nemzeti Levéltár; A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Az Országos 
Széchényi Könyvtár, 2014, s. 81. 
4 TAKÁTS, ref. 3, s. 81. 
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pre Jána Žigmunda v boji s Habsburgovcami istú mocenskú zábezpeku. Zrejme aj 

hornouhorský hlavný kapitán Lazar Schwendi si bol vedomý toho, že Juraj Bebek ako 

spojenec Jána Žigmunda mohol pre Habsburgovcov predstavovať nie malú a zanedbateľnú 

hrozbu.5 Nepriamo o tom svedčí list jágerského kapitána Gašpara Magóčiho krupinskému 

kapitánovi Jánovi Kružičovi z marca roku 1566, v ktorom sa pisateľ zmieňoval o vyslaní 

nejakých jazdcov ku Košiciam proti Bebekovi, pretože podľa zvestí sa tento chystal vystavať 

pod Krásnou Hôrkou husársky hrádok.6 Po dobytí osmanskej pevnosti Sobôtka Schwendiho 

vojskom boli koncom augusta toho roku obsadené aj Bebekove duo castella7 (pevnôstky) 

Plešivec a Gombasek. Následne Šimon Forgáč zaujal hrad Krásna Hôrka.8 V júli roku 1568 

uhorský panovník Maximilián II. Habsburský (* 1527 – † 1576) o týchto udalostiach v rámci 

inej veci poznamenal ...Cum ex eo tempore arx nostra Karasznahurka a rebelle et infideli 

nostro Georgio Bebek armis nostris et exercitu vindicata est,...9 

Smrťou sultána Sulejmana I. v bitke pri Sihoti (Szigetvár, v Maďarsku) v septembri 

roku 1566 sa síce na krátku dobu uvoľnil osmanský tlak na Uhorsko a v roku 1568 bola 

uzavretá mierová dohoda formálne zaručujúca nezdaňovanie a neprepadávanie pohraničných 

obcí, výboje osmanských posádok do oblasti Gemera, Malohontu i Boršodu pokračovali.10 

Budovanie obrannej línie v tomto regióne bolo preto pre monarchiu kľúčové. Keď v lete roku 

1567 (presný dátum nepoznáme) v Sedmohradsku zomrel Juraj Bebek ako posledný mužský 

predstaviteľ rodu Bebekovcov11, pripadli všetky jeho panstvá de iure korune.12 

                                                 
5 PÁLFFY, Géza. Egy meghatározó kapcsolat Európa és Magyarország között a 16. század második felében: 
Lazarus Freiherr von Schwendi (1522 – 1583). In MAYER, László – TILCSIK, György (Szerk.). Egy emberöltő 
Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. Szombathely : Vas 
Megyei Levéltár, 2003, s. 101. 
6 SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena (Eds.). Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1. 1526 – 1648 [cit. 
2016-07-13] (ďalej PVDS II/1). Bratislava : Vojenský historický ústav, Edícia Pramene k vojenským dejinám 
Slovenska, 2015, č. 29, s. 120-121. Dostupné na internete: <http://www.vhu.sk/data/att/6533.pdf>. 
7 Pokiaľ v štúdii citujeme vybrané pasáže, slová z písomných prameňov, uvádzame ich v kurzíve. 
8 PETNEHÁZI, ref. 3, s. 81-82. 
9 Ministerstvo vnútra SR (ďalej MV SR), Štátny archív v Prešove (ďalej ŠA PO), špecializované pracovisko 
Spišský archív v Levoči (ďalej SA LE), fond Archív rodu Andrássy z Krásnej Hôrky (ďalej A – KH), I. oddiel, 
fascikel (ďalej fasc.) 1, č. 2, fol. 1v. 
10 MARKUSKOVÁ, Helena. Charakter osmanskej moci v Gemerskej stolici v 17. storočí. In Historia nova, 
Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika [cit. 2016-07-15], 2011, roč. 2, č. 1, s. 22. 
Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/HinoII-2011-1d.pdf>. 
11 GHYMESI FORGÁCH, Ferencz. Magyar Historiája 1540 – 1572. Pest : Magyar Tudományos Akadémia 
Történelmi Bizottsága, Kiadás Magyar Történelmi Emlékek, Írok, Tizenhatodik kötet, 1866, s. 377. 
12 SARUSI KISS, Béla. A természet által megerősített vár. Murány végvár és uradalma a 16. második felében 
[cit. 2016-07-13]. Budapest : Budapest Főváros Levéltára, Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából, 2008, s. 89. 
Dostupné na internete: <http://library.hungaricana.hu/hu/view/BFLV_Dbfl_01_Sarusi_2008/?pg=0&layout=s>. 
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Z bebekovských hradov Krásna Hôrka, Szádvár13 a Szendrő (oba v Maďarsku )14 sa 

začiatkom druhej polovice storočia stali významné oporné body habsburského pevnostného 

systému, ktoré spadali do kompetencie hornouhorského (pohraničného) hlavného 

kapitanátu.15 Po zriadení, respektíve osamostatnení Spišskej komory v apríli roku 156716 bolo 

financovanie Krásnej Hôrky rovnako ako ďalších pevností hornouhorského hlavného 

kapitanátu v kompetencii tohto úradu. Napríklad na začiatku 80. rokov bol ročný priemer 

výdavkov Spišskej komory na žold pre nemeckých vojakov na Krásnej Hôrke 

vo výške 1 060,74 uhorských zlatých. Išlo o najnižšiu sumu spomedzi všetkých komorou 

dotovaných vojenských posádok (Košice, Satmár, Kálló, Tokaj, Szendrő, Krásna Hôrka).17 

Vzhľadom na veľkosť vojenskej posádky je to logické. Pre poznanie hospodárskych pomerov 

na Krásnohorskom panstve je dôležité zistenie, že žold pre vojakov musela komora hradiť 

z dôvodu nedostatočných príjmov panstva. 

V rámci hornouhorského hlavného kapitanátu, respektíve hornouhorského či inak 

zvaného spišského pohraničia (Obern Craiβ Hungern Zips genant) bolo organizovaných 

celkom trinásť stolíc a desiatka pohraničných pevností. Okrem už uvedených troch hradov 

Bebekovcov to boli v roku 1576 Košice ako sídlo kapitanátu, Kálló (v Maďarsku), Satmár, 

Ecsed/Nagyecsed (v Maďarsku), Sárospatak (v Maďarsku), Tokaj, Ónod (v Maďarsku), Jáger 

(Eger, v Maďarsku), Veľký Blh a Putnok (v Maďarsku).18 V danom roku dala viedenská 

Dvorská vojenská rada vyhotoviť súpis všetkých pohraničných pevností a posádok 

v Uhorsku. Na Krásnej Hôrke vtedy bolo umiestnených 25 pešiakov (Fueβkhencht) a 84 koní. 

V skutočnosti išlo iba o necelé percento z celkového počtu peších vojakov hornouhorského 

hlavného kapitanátu a sotva tri percentá všetkých koní. Mesačné výdavky poukazované 

krásnohorskej posádke predstavovali sumu 234 zlatých a 37,5 grajciara, t. j. asi 0,5 % 
                                                 
13 Szádvár (v slovenčine známy aj ako Sádec) bol dobytý v januári roku 1567. DÉTSCHY, Mihály. Egy 
ismeretlen magyar vár. Szádvár. In A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve VIII. Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 
1969, s. 145.  
14 Hrad Szendrő Habsburgovci získali ešte v čase osmanského zajatia Juraja Bebeka v Konštantínopole. 
PETNEHÁZI, ref. 3, s. 81.  
15 BUDINSZKI, István. Egy elfeledett tény: Szendrő, mint Gömör vármegye székhelye. In Új hegyvidék, 2007, 
évf. 2, sz. 1-2, s. 140; CZIGÁNY, István. Hornouhorské pohraničie v prvej polovici 17. storočia. In SEGEŠ, 
Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena (Eds.). Miles semper honestus. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného 
jubilea Vojtecha Dangla. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2007, s. 8. 
16 KENYERES, István. Die Kosten der Türkenabwehr und des Langen Türkenkrieges (1593 – 1606) im Kontext 
der ungarischen Finanzen des 16. und 17. Jahrhunderts. In RAUSCHER, Peter – SERLES, Andrea – 
WINKELBAUER, Thomas (Hrsg.). Das „Blut des Staatskörpers“. Forschungen zur Finanzgeschichte 
der Frühen Neuzeit. München : Oldenbourg Verlag, 2012, Historische Zeitschrift, Beihefte, Band 56, s. 23. 
17 KENYERES, István. Die Finanzen des Königreichs Ungarn in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 
In EDELMAYER, Friedrich – LANZINNER, Maximilian – RAUSCHER, Peter (Hrsg.). Finanzen und 
Herrschaft: Materielle Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen 
Römischen Reich im 16. Jahrhundert. Wien : Oldenbourg, 2003, Veröffentlichungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung, Band 38, s. 109. 
18 PÁLFFY, Géza. A magyarországi és délvidéki végvárrendszer 1576. és 1582. évi jegyzékei. In Hadtörténelmi 
Közlemények, 1995, évf. 108, sz. 1, s. 154-155; PVDS II/1, č. 36, s. 135. 
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všetkých vynaložených financií. Krásna Hôrka bola podľa tohto písomného prameňa 

zásobovaná z hradu Szendrő. Ďalší súpis pohraničných pevností z roku 158219 zaregistroval 

12 koní (zrejme pre rovnaký počet vojakov), ktoré mal k dispozícii vtedajší kapitán 

(Haubtman) Peter Andráši. Mesačne inkasoval spolu s tzv. tabuľovými/stolovými peniazmi 

(Taflgelt)20 55 zlatých a 30 grajciarov, čo bolo približne 0,2 % celkových mesačných 

nákladov na hornouhorský kapitanát.21 

 

Rekonštruovať proces začlenenia panstva Krásna Hôrka pod komorskú administratívu 

a podriadenie správy panstva a koordinácie tunajšej vojenskej posádky na čele s hradným 

kapitánom hornouhorskému hlavnému kapitánovi (zodpovedajúcemu sa priamo Dvorskej 

vojenskej rade) je vzhľadom na obmedzené množstvo písomných prameňov obtiažne.22 

Po obsadení Krásnej Hôrky v auguste roku 1566 bola určite na hrade dislokovaná strážna 

vojenská posádka a vymenovaný splnomocnený zástupca komory.23 Je nepravdepodobné, 

že by hrad ostal bez akejkoľvek kontroly. Podľa dobových záznamov Farkaša Kovačóciho 

(Kovacsóczyho) z novembra roku 1566, sedmohradského kancelára a humanistu, boli 

                                                 
19 V roku 1582 v rámci hornouhorského pohraničia bolo spravovaných 11 pevností: Košice, Tokaj, Satmár, 
Szendrő, Jáger, Kálló, Szádvár, Ecsed, Užhorod (Ужгород, na Ukrajine), Malý Varadín (Kisvárda, v Maďarsku) 
a Krásna Hôrka. 
20 Tafelgeld bola časť platu vo forme finančnej hotovosti, ktorá slúžila na osobné potreby. COFEK, Daniela – 
ŠTEFANEC, Nataša. Vojnokrajiške institucije u praksi: Slavonska krajina 1578. godine. In Podravina, 2011, 
Vol. 10, broj 19, s. 35. 
21 PVDS II/1, č. 36, s. 135-137, č. 37, s. 139. 
22 V literatúre o dejinách Krásnej Hôrky sa dosiaľ objavovali takmer vždy rovnaké, neúplné a neoverené 
informácie o menách hradných kapitánov, respektíve iných úradníkoch panstva. Podľa nich bol v roku 1570 
kapitánom Krásnej Hôrky Krištof Schwendi, roku 1572 Egydius, roku 1573 Imrich Bornemisa, roku 1577 
Ondrej Török a od roku 1578 Peter Andráši. BARTOŠ, Martin. Počiatky Andrášiovcov na Gemeri. In 
Genealogicko-heraldický hlas, 2006, roč. 16, č. 1, s. 9-10. 
23 Ďalším sporným momentom v dejinách Krásnej Hôrky je interpretovanie snahy piatich východoslovenských 
slobodných kráľovských miest o zbúranie hradu na jeseň v roku 1566. Na mieste je otázka, nakoľko by zvalenie 
pevnosti (s fortifikačnými úpravami z polovice 40. rokov 16. storočia), ktorú Osmani nikdy nedobyli a cisárske 
vojsko ju v auguste toho istého roku obsadilo bez vojenskej konfrontácie s posádkou odbojného Juraja Bebeka 
(ktorý sa v tom čase na hrade už ani nenachádzal), prospelo pri obrane krajiny, prípadne samotným slobodným 
kráľovským mestám. Podľa Józsefa Mikulika by sa mala v Archíve mesta Košice pod číslom 2 694 nachádzať 
žiadosť Pentapolitany z 27. septembra roku 1566 o zrúcanie Krásnej Hôrky. Daná vec si vyžaduje ďalší výskum 
predovšetkým s ohľadom na reálne možnosti slobodných kráľovských miest presadzovať podobné vlastné 
politické záujmy v čase ohrozenia krajiny Osmanmi a vojny o kráľovské územie s Jánom Žigmundom a jeho 
prívržencami. Najmä, ak hrad bol v tej dobe obsadený cisárskym vojskom, je otázne, či argument o ochrane 
obchodnej cesty vedúcej cez Rožňavskú kotlinu obstojí a či Košice a ostatné mestá vskutku nemotivovala 
koncom septembra roku 1566 k vydaniu žiadosti o zbúranie Krásnej Hôrky iná skutočnosť. Je tiež možné, že sa 
iba obávali zopakovania situácie z polovice 50. rokov, keď František Bebek spolu s ďalšími 
východoslovenskými magnátmi napádali slobodné kráľovské mestá. Géza Pálffy v nižšie citovanej štúdii 
správne poznamenal, že každý hrad začlenený do pevnostného systému monarchie mal osobitnú úlohu 
zodpovedajúcu svojej zemepisnej polohe a významu. Predpokladáme preto, že podobne uvažovali aj samotní 
vojenskí velitelia a panovník v lete 1566. Na druhej strane je otázne, aká by bola perspektíva Krásnej Hôrky, 
keby sa Juraj Bebek v lete roku 1566 zdržiaval na svojom hrade a zaujal by voči postupujúcim vojenským 
oddielom defenzívnu pozíciu. MIKULIK, József. Művelődéstörténeti adatok. Végvári élet 1573-ben. In 
Történelmi Tár, 1884, évf. 7, sz. 4, s. 751; PÁLFFY, Géza. Die Türkenabwehr in Ungarn im 16. und 17. 
Jahrhundert – ein Forschungsdesiderat. In Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse, 2002, Jhrg. 137, 1. 
Halbband, s. 113. 
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bebekovské hrady a medzi nimi i Krásna Hôrka podrobené moci hornouhorského hlavného 

kapitána Lazara Schwendiho v priebehu tohoročnej jesene a zimy.24 

Na krátku dobu sa Krásnohorské domínium mohlo dostať do záložného vlastníctva 

Gašpara Magóčiho, kapitána Jágra, čo dovoľuje konštatovať inskripčná listina z 8. marca roku 

1567.25 Samozrejme, so značnými pochybnosťami, keďže nevieme zistiť, či sa vovedenie 

do dočasného vlastníctva vôbec realizovalo, pretože je to jediná zmienka o Magóčim 

v súvislosti s Krásnou Hôrkou. Na druhej strane to ani nemôžeme celkom vylúčiť, pretože 

Gašpar Magóči sa v roku 1567 stal tiež majiteľom susedného Turnianskeho panstva. 

Každopádne už 18. júna toho istého roku nariadil panovník Maximilián II. prefektovi 

hradu Krásna Hôrka Františkovi Bajovi (Bay) vrátiť mestečku Rožňava les, ktorého sa 

v minulosti násilne zmocnil Juraj Bebek.26 Tento mandát je pre nás dôležitý aj kvôli 

interpretácii postavenia krásnohorského prefekta voči hornouhorskému hlavnému kapitánovi 

a vôbec administrovaniu panstva Krásna Hôrka od roku 1567. V písomnosti vystupuje 

krásnohorský prefekt ako hlavný tunajší hodnostár, ktorý bol podriadený priamo 

hornouhorskému hlavnému kapitánovi. František Baj zároveň vykonával funkciu provízora.27 

František Baj zotrval na Krásnej Hôrke do 16. septembra roku 1567, keď ho (v oboch 

funkciách) vystriedal Pavol Kétházi (Kétházy).28 Ďalším známym úradníkom panstva bol 

podľa pracovnej inštrukcie z 11. januára 1569 provízor Štefan Šiklóši (Soklyóssy). 

Inštalovaný do úradu mal byť o deň neskôr. Vo funkcii zotrval do mája roku 1570.29 

Z uvedených skutočností je zrejmé, že funkcia prefekta Krásnej Hôrky bola do začiatku roka 

1569 zlučiteľná v jednej osobe s funkciou provízora. V tomto čase pravdepodobne došlo k ich 

oddeleniu a vzniku dvoch úradov, prefekta a provízora. Horeuvedený písomný manuál z roku 

1569 ale hovorí o tom, že provízor riadil panstvo spolu s hradným kapitánom, ktorý 

zodpovedal za ochranu hradu, panstva a správu vojenských záležitostí. Inštrukcia tiež 

provízora a kapitána nabádala posilňovať vzájomnú svornosť a ochotnú spoluprácu 

                                                 
24 Hoc autumno hyemisque principio arces Bebekii, ut supra declaratum est, a Schwendio facta deditione in 
potestatem venerunt. PETNEHÁZI, ref. 3, s. 89. 
25 BUZÁSI, János. Ungarische Akten. Allgemeine Akten. Budapest : Magyar Országos Levéltár, Levéltári 
Leltárak 70, 1977, s. 49; SZABÓ, János Győző. Az egri vár főkapitányainak rövid életrajza. In SZABÓ, János 
Győző (Szerk.). Az Egri vár híradója 17. Eger : Eger Vára Baráti Köre, 1982, s. 32. 
26 ...fideli nostro egregio Francisco Bay, praefecto arcis nostrae Krasnahorka,... MV SR, ŠA PO, SA LE, A – 
KH, I. oddiel, fasc. 1, č. 1, fol. 1v. 
27 KENYERES, István (Szerk.). XVI. századi uradalmi utasítások I. Budapest : Szentpétery Imre 
Történettudományi Alapítvány, Fons könyvek 2, 2002, s. 346. 
28 KENYERES, ref. 27, s. 346; KENYERES, István. Várszámadások a XVI. századból. In Arrabona – Múzeumi 
közlemények, 2006, évf. 44, sz. 2, s. 103. 
29 Štefan Šiklóši po odchode z Krásnej Hôrky pôsobil v Mukačeve (Мукачево, na Ukrajine), v Satmári a Jágri. 
RUPP, Jakab. Magyarország helyrajzi története, fő tekintettel az egyházi intézetekre. II. Pest : Eggenberger 
Ferdinánd Akad. Könyvárusnál, 1872, s. 149; KENYERES, ref. 27, s. 346; MÁTYÁS-RAUSCH, Petra. A 
nagybányai bányakamara számadásai 1573-ból. In FONS, 2011, évf. 18, sz. 3, s. 370. 
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a v prípade potreby sa mal provízor domáhať pomoci a podpory zo strany kapitána. 

Domnievame sa, že v prípade Krásnej Hôrky sa úrad prefekta pretransformoval do úradu 

kapitána a kapitán ďalej nominálne nosil aj hodnosť prefekta hradu. Demonštrovať to možno 

na ďalšej známej osobnosti, Imrichovi Bornemisovi (Bornemisza). 

Imrich Bornemisa pôsobil na Krásnej Hôrke od roku 1570. Zo 16. apríla roku 1570 sa 

zachoval inventár hnuteľných i nehnuteľných náležitostí Krásnej Hôrky vedený pod menom 

Imricha Bornemisu (bez bližšieho špecifikovania jeho pozície).30 Podľa mladších inštrukcií 

pre krásnohorského kapitána vieme, že inventár sa vyhotovoval pre kapitána pri jeho nástupe 

do funkcie. Privilégium z 23. augusta toho roku, podľa ktorého vieme, že vlastnil dom 

a vinohrady v mestečku Tokaj, ho ale uvádza ako prefekta hradu Krásna Hôrka.31 

Každopádne spomínaný Imrich Bornemisa bol menovite prvým známym 

krásnohorským hradným kapitánom. Podľa doterajšieho výskumu sa vyslovene na pozícii 

kapitána objavuje prvýkrát v prameňoch z 20. augusta a neskôr 17. septembra roku 1571.32 

Prvého apríla roku 1573 bola pre Imricha Bornemisu vydaná inštrukcia, ktorá upravovala jeho 

právomoci krásnohorského kapitána.33 Trinásteho augusta roku 1573 sa prostredníctvom listu 

obrátila na Imricha Bornemisu ako kapitána Krásnej Hôrky Spišská komora so žiadosťou, aby 

nezaťažoval Rožňavčanov užívaním cirkevného desiatka z Betliara, pretože inak nedokážu 

vyslobodiť z osmanského zajatia (kvôli nedostatočným financiám na výkupné) miestneho 

kňaza Jána Materna (Midvischer/Mitwischer)34 a jeho manželku.35 Pre ozrejmenie veci je 

dôležité dodať, že Betliar bol filiálkou Rožňavskej farnosti a desiatky prislúchali Rožňave.36 

                                                 
30 Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár Budapest (ďalej MNL OL), E szekció Magyar Kamara 
Archívuma (ďalej MKA), Urbaria et conscriptiones (ďalej U et C), fasc. 77, č. 9, s. 1.  
31 MNL OL, A szekció Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii, 3. kötet, s. 969-970.  
32 THALLÓCZY, Lajos. Mátyás király és Beatrix domborműves arczképeinek történetéhez. In HAMPEL, József 
(Szerk.). Archaeologiai értesitő XIV. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1894, s. 141-142; ILLÉSSY, 
János. Várőrségek állománya 1571-ben. In Hadtörténelmi közlemények, 1897, évf. 10, s. 118. 
33 MIKULIK, ref. 23, s. 751n. 
34 CSEPREGI, Zoltán. Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM). Proszopográfiai rész I. A reformáció 
kezdetől zsolnai zsinatig (1610) I/2: M –R. [cit. 2016-07-16]. Budapest : MEDiT, 2015, s. 42. Dostupné 
na internete:<http://www.academia.edu/16516724/Evang%C3%A9likus_lelk%C3%A9szek_Magyarorsz%C3%
A1gon_ELEM_._I_A_reform%C3%A1ci%C3%B3_kezdet%C3%A9t%C5%91l_a_zsolnai_zsinatig_1610_._I_2
_M-R_Lutheran_pastors_in_the_Kingdom_of_Hungary_1522-1610_._Vol_I_2_M-R_>. 
35 ...a rozsnyai egyház kiszabaditani akarván lelkészét és annak nejét a Török zsarnokságból, ezen istenes és 
derék szándékát csak úgy lesz képes kivinni, ha a kapitány a (betléri) tized élvezetében háborgatni nem fogja;... 
MIKULIK, József. Magyar kisvárosi élet 1526 – 1715. Rozsnyó : Kovács Mihály Könyvnyomdája, 1885, s. 229. 
36 Rožňava bola poddanským mestečkom ostrihomského arcibiskupa a tunajší farár inkasoval dežmu z viacerých 
nielen rožňavských poddanských dedín Čučma a Nadabula. Desiatok zostával rožňavskému farárovi, za čo 
Prepoštstvo svätého Štefana v Ostrihome a ostrihomský arcibiskup dostávali od Rožňavy tzv. paktáta (určenú 
peňažnú daň). Hoci list Imrichovi Bornemisovi svedčí o takejto praxi i v prípade Betliara, urbár Rožňavy 
z druhej polovice 70. rokov 16. storočia nezaznamenáva Betliar medzi dedinami, z ktorých desiatok poberal 
rožňavský farár. V urbári Krásnohorského panstva z roku 1570 sa ale jednoznačne v prípade Betliara uvádza 
Decimam autem archiepiscopo ad Rosno. Filiálne postavenie Betliarskej farnosti voči Rožňave potvrdzujú 
udalosti z roku 1606, keď Žofia Becová odmietla vydať desiatkové obilie z Betliara Rožňave a osamostatnenie 
betliarskej farnosti koncom prvého desaťročia 17. storočia (v rokoch 1607 – 1608 a prvý ordinovaný farár sa 
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Či Imrich Bornemisa uposlúchol túto výzvu, nevieme. Každopádne to ale svedčí 

o nezákonnom a svojvoľnom správaní sa krásnohorského kapitána. 

Druhého mája roku 1575 bol v prítomnosti dvoch komisárov, Jána Planka, cisárskeho 

architekta (S. C. Maiestatis architecti)37, a Jána Benninga zo Spišských Vlách, na Krásnej 

Hôrke vyhotovený súpis peňažných a naturálnych príjmov Ondreja Töreka/Töröka. 

V inventári (podobne ako v tom z roku 1570) sa jednoznačne neudáva funkcia, ktorú Ondrej 

Törek v tej dobe zastával. Podľa ustanovení inštrukcií z rokov 1573 a 1578 môžeme 

predpokladať, že minimálne od mája roku 1575 bol už Ondrej Törek kapitánom Krásnej 

Hôrky.38 Ako kapitán výlučne vystupuje až v dokumentoch z júna a júla roku 157739 a 10. 

apríla nasledujúceho roku40. 

V poradí tretím známym kapitánom Krásnej Hôrky bol Peter Andráši (Andrássy).41 

Ako sám Peter Andráši priznal, najväčšmi sa o jeho menovanie za krásnohorského kapitána 

(in offitium (!) capitaneatus arcis Kraznahorcensis) pričinil hornouhorský hlavný kapitán Ján 

Rueber (Hans Rueber von Puchsendorf, 1568 – 1584).42 Peter Andráši sa kapitánom Krásnej 

Hôrky stal 18. augusta roku 1578, keď ho štyria cisárski komisári, Mikuláš Pálfi (Pálffy), Ján 

Salius, Ulrich František Rothuet a Krištof Chyapy, uviedli do funkcie.43 V rovnaký augustový 

deň bol Jurajom Schvanbergerom/Schwanbergerom vyhotovený urbár panstva.44 

Peter Andráši sa v nasledujúcich rokoch pokúšal vylepšiť svoju majetkovú situáciu 

a predovšetkým prostredníctvom arcivojvodu Ernesta Habsburského (* 1553 – † 1595) sa 
                                                                                                                                                         
spomína v roku 1609). MNL OL, MKA, U et C, fasc. 113, č. 003/a, b; fasc. 11, č. 22, s. 23; KLANICZA, 
Martinus. Fata Aug. Conf. ecclesiarum a tempore reformationis ad synodum Pestiensem in comitatibus 
Hungariae. Pest : Kiadja Osterlammm Károly, 1865, Monumenta Evangelicorum Aug. conf. in Hungaria 
historica, III. kötet, 1865, s. 27-28; TAJTÁK, Ladislav. Dejiny Rožňavy. 1. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo, Edícia Urbs, 1978, s. 157, 162, 174.  
37 Ján Plank bol v rokoch 1574 – 1580 hlavným zbrojmajstrom pre Horné Uhorsko. PÁLFFY, Géza. 
Kriegswirtschaftliche Beziehungen zwischen der Habsburgermonarchie und der ungarischen Grenze gegen die 
Osmanen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Unter besonderer Berücksichtigung des königlichen 
Zeughauses in Kaschau. In Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie, 2004, Jhrg. 27, 
s. 39. 
38 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 77, č. 14, s. 1. 
39 Österreichisches Staatsarchiv Wien (ďalej ÖStA), Finanz- und Hofkammerarchiv (ďalej FHA), Hoffinanz 
Ungarn, RN 36. Konvolut (ďalej Konv.) 1577. Július, fol. 256-266, Ügyleírás. [cit. 2016-07-16]. Dostupné na 
internete: <http://archives.hungaricana.hu/hu/lear/BecsSeg/8898/>. 
40 FARKAS, Gyöngyi (Összeállította). A török kor, a kuruc kor, a nemesi felkelés, a királyi magyar nemesi 
testőrség iratainak levéltári segédlete [cit. 2016-07-16]. Budapest : Petit Real, 2000. Dostupné na internete:  
<http://mek.oszk.hu/05000/05001/html/#d1e358>. 
41 Výpočet troch krásnohorských hradných kapitánov potvrdzuje aj dokument z februára roku 1598. ÖStA, FHA, 
Hoffinanz Ungarn RN. 65. Konv. 1598. február fol. 103-110. Ügyleírás. [cit. 2016-07-16]. Dostupné na 
internete:<http://archives.hungaricana.hu/hu/lear/BecsSeg/12788/?query=RN.%2065.%20Konv.%201598.%20fe
bru%C3%A1r%20fol.%20103-110>. 
42 MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 9; BARTOŠ, ref. 22, s. 9. 
43 Haec tamen omnia et singula praedicta in omnibus articulis et punctis ad beneplacitum suae maiestatis 
conclusa sunto. Datum in Kraznahorka die decimaoctava mensis augusti anno pro septuagesimo octavo. 
LS Niclas Palffy zu Erded mp., LS Jo. Salius. mp, LS Vlrich Francz Rothuet mp., LS Christophorus Chyapy mp. 
MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 14. 
44 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 11, č. 22, s. 91n. 
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viac ráz dovolával kompenzácie za stratené sedmohradské imanie.45 Po prvýkrát sa Peter 

Andráši o nahradenie majetkovej straty zaujímal už krátko po vymenovaní do funkcie 

kapitána Krásnej Hôrky. Dosvedčuje to odpoveď rakúskeho arcivojvodu Ernesta z konca 

decembra (asi 20. 12.) roku 1578, v ktorej mu bolo oznámené, že má nateraz užívať všetky 

úžitky hradu Krásna Hôrka. Takmer po štyroch rokoch od príchodu na Gemer, dal cisár 

Rudolf II. Habsburský (* 1552 – † 1612) 5. júna roku 1582 Petrovi Andrášimu panstvo 

Krásna Hôrka do držby na dobu 10 rokov (kým reálne nedostane v roku 1580 sľúbených 150 

poddaných (centum et quinquaginta coloni), t. j. vo význame sedliackych usadlostí, ktoré by 

sa v budúcnosti v Uhorsku uvoľnili).46 Ešte skôr  6. apríla v roku 1582 mu zvýšil plat o dvesto 

zlatých.47 Poskytnutie Krásnohorského panstva do užívania počas desiatich rokov podľa 

listiny z roku 1582 bolo prvým krokom na vyše polstoročnej ceste k udeleniu gemerského 

domínia do dedičného vlastníctva Andrášiovcov v roku 1642. Už o tri roky neskôr 22. júla 

roku 1585 potvrdil rozhodnutie o udelení panstva do držby na dobu desiatich rokov sám 

panovník Rudolf II. Habsburský.48 

Korešpondencia Petra Andrášiho s Habsburgovcami Rudolfom II., Ernestom, 

a Matejom (neskorším panovníkom Matejom II.) z osemdesiatych rokov 16. storočia 

vypovedá o urputnej snahe tohto krásnohorského kapitána stabilizovať svoju pozíciu 

v gemerskom regióne získaním donácie na nejaký (samozrejme, výnosný) majetok. Dokonca 

sám Peter Andráši navrhoval udelenie Rožňavy. Toto ale bola absolútne neprípustná možnosť 

kompenzácie stratených andrášiovských majetkov v Sedmohradsku.49 Koncom 

osemdesiatych rokov bola rovnako zamietnutá donácia hradu Krásna Hôrka do večného 

vlastníctva Andrášiovcov. Argumentom bol jednoducho fakt, že táto pevnosť ležala na 

hraniciach Uhorska a slúžila na obranu proti útoku a napadnutiu krajiny Osmanmi.50 Po smrti 

Petra Andrášiho v roku 1591 bol do funkcie kapitána Krásnej Hôrky menovaný jeho syn 

Matej Andráši. Síce sa Andrášiovcom do konca 16. storočia nepodarilo získať hrad a panstvo 

                                                 
45 Pôsobeniu Petra Andrášiho na Krásnej Hôrke, jeho verejnej činnosti, majetkovým pomerom a rodinným 
vzťahom sa podrobne venoval Martin Bartoš vo svojej záverečnej diplomovej práci, pričom sa opieral najmä 
o pramenný materiál z fondov Archív rodu Andrássy z Krásnej Hôrky a Archív rodu Andrássy z Betliara. 
BARTOŠ, ref. 22, s. 22-37. 
46 Donácia cisára Rudolfa II. Habsburského na 150 poddanských usadlostí bola vydaná 31. mája v roku 1580. 
MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 10, fol. 70v. 
47 MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 14, fol. 72. 
48 MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 18. 
49 Pagum Rosnobanya ad archiepiscopatum Strigoniensem spectare, nulamne alienationem aut collationem in 
bonis eius aemodi ecclesiasticis de iure et legibus regni locum habere. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – AH, I. 
odd., fasc. 2, č. 31, fol. 16v. 
50 Ad perennalem collationem arcis Krasnahorka quod spectat, suam serenitatem huic petitioni propterea quod 
arx illa in confiniis posita et suae maiestatis praesidio contra insultus et impetus Turcarum munienda, et proin 
quoad proprietatem in manibus eiusde omnino retinenda, annuere non posse... Tamže, fol. 16. 
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do dedičného vlastníctva, z hľadiska perspektívy bolo významné udržanie funkcie 

krásnohorského kapitána v ich rodovej línii. 

 
Inštrukcie pre kapitána Krásnej Hôrky z rokov 1573 a 1578 v historických súvislostiach  
 
 Pôsobnosť kapitánov Krásnej Hôrky objasňujú dve inštrukcie z rokov 1573 a 1578. 

Obidva dokumenty nie sú vo vedeckej spisbe slovenskej či maďarskej historiografie neznáme. 

Okrem Józsefa Mikulika51 sa o staršom dokumente zmieňuje vo svojich prácach Géza 

Pálffy52. Inštrukciou z augusta roku 1578 sa zaoberal Martin Bartoš vo svojej diplomovej 

práci z roku 2004.53 Podľa dosiaľ publikovaných pasáží z inštrukcie z apríla roku 1573, 

respektíve výkladu jej jednotlivých bodov a porovnania s o päť rokov mladšou písomnosťou 

je zrejmé, že obidve inštrukcie obsahujú totožné ustanovenia. V našej štúdii sme analýze 

podrobili prioritne prameň z roku 1578. Náš výklad je založený zároveň aj na komparácii 

s inštrukciou z roku 1573.54 

 Kapitán Krásnej Hôrky vstupoval do služieb panovníka vždy na dobu jedného roka 

(počínajúc odo dňa menovania do funkcie) a jeho základnou povinnosťou bolo poznať 

jurisdikciu a pole pôsobnosti svojho úradu. Podliehal priamo hornouhorskému hlavnému 

kapitánovi/generálovi (supremus capitaneus harum partium, supremus capitaneus, dominus 

generalis), prípadne jeho zástupcovi, na ktorých sa mal obracať s akýmkoľvek problémom.55 

Na pozícii hornouhorského hlavného kapitána sa v období, ktoré v štúdii sledujeme, 

                                                 
51 MIKULIK, ref. 23, s. 750-758. 
52 PÁLFFY, Géza. A rabkereskedelem és rabtartás gyakorlata és szokásai a XVI–XVII. századi török–magyar 
határ mentén. Az oszmán–magyar végvári szokásjog történetéhez. In FONS, 1997, évf. 4, sz. 5, s. 26; PÁLFFY, 
Géza. Ransom Slavery along the Ottoman-Hungarian frontier in the sixteenth and seventeenth centuries. In 
GÉZA, Dávid – FODOR, Pál (Eds.). Ransom Slavery along the Ottoman Borders. Leiden; Boston : Brill, 2007, 
s. 48. 
53 BARTOŠ, Martin. Andrášiovci zo Szentkirályu. Dejiny a genealógia rodu do r. 1733. (Diplomová práca). 
Bratislava : Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave, 2004, s. 23-25. 
54 V rámci analýzy nepostupujeme po jednotlivých bodoch inštrukcie rad zaradom, ale tieto sme si zatriedili do 
dvoch vecných celkov. Najprv sa budeme venovať správe panstva, hospodárstvu a otázkam poddaných, potom 
sa zameriame na Krásnu Hôrku ako vojenskú pevnosť a organickú súčasť hornouhorského hlavného kapitanátu. 
55 Qui ut iurisdictionem, et metas sui officii cognitas habeat. Primo secundum suam maiestatem a supremo 
capitaneo suae maiestatis harum partium, eiusque locumtenente immediate dependebit, et in cunctis negotiis, 
difficultatibusque, pro tempore natis, post suam maiestatem ad dominum generalem et eius locumtenentem 
recursum habebit; Sub praemissis igitur conditionibus praememorata arx Kraznahorka, cum suis bonis 
pertinentibus atque emolumentis ad unum annum integrum a die decimaoctava mensis augusti anni praesentis 
exordium lumentem, praedicti Petri Andrassy fidei atque curae, per nos tradita atque commissa, et per eundem 
Petrum Andrassy capitaneum est suscepta. Quas ille conditiones absque trangressione observare studebit, et in 
ipsius offitii administratione ita se geret et exhibebit, ut bonum virum strenuum et vigilantem capitaneum decet, 
et fidei suae obligatio requiret, unde maiora in dies gratiae maiestatis imperatoris monumenta erga se sentiet. 
MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 10; 14. 



HISTORIA NOVA  11 

 42

vystriedali dvaja hlavní kapitáni. Do roku 1568 pôsobil ako hornouhorský hlavný kapitán 

Lazar Schwendi a po ňom až do roku 1584 Ján Rueber.56 

Inštrukcia riešila aj otázku možnosti ukončenia pôsobenia kapitána vo funkcii. Pokiaľ 

panovník nechcel, aby Krásna Hôrka ostala aj naďalej pod vedením rovnakého kapitána, mal 

túto vec ozrejmiť tri mesiace pred koncom roka (nie kalendárneho, ale ročného pôsobenia vo 

funkcii). V rovnakom časovom horizonte mal odstúpenie z vlastnej vôle oznámiť aj samotný 

kapitán. Hrad mal odovzdať do rúk komisárov vyslaných uhorským panovníkom mimoriadne 

v tejto záležitosti bez akéhokoľvek odporu, sťažnosti a predlžovania. K reverzálnej listine 

s prísažným potvrdením a posilnenej pečaťou kapitána mal byť priložený súpis všetkých 

vojenských vecí a zásob,57 ktoré boli kapitánovi pri jeho nástupe do funkcie podľa inventára 

odovzdané. V prípade, že by kapitán medzitým zomrel, povinnosťou kastelána a ostatných 

služobníkov bolo bez výhrad vykonať všetky procedúry.58 

Na základe datovania inventárov pre Imricha Bornemisu (16. apríl 1570) a pre 

Ondreja Töreka (2. máj 1575), inštrukcie pre kapitána Imricha Bornemisu (1. apríl 1573) 

a zhodnotenia okolností nástupu Petra Andrášiho do úradu 18. augusta 157859 

                                                 
56 PÁLFFY, Géza. Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. 
században. (Minta egy készülő főkapitányi archontológiai és „életrajzi lexikonból”). [cit. 2016-07-16]. 
In Történelmi szemle, 1997, évf. 39, sz. 2. Dostupné na internete: 
<http://epa.oszk.hu/00600/00617/00001/tsz97_2_palffy_geza.htm>. 
57 Zvyšnú časť zo zásob (potravinových) si kapitán mal ponechať pre seba alebo ju prijať na základe súhlasu 
panovníkom delegovaných komisárov. 
58 Quam si sua maiestas expleto anno apud dominum Petrum Andrassy relinquere nolit, eundem in eo puncto, 
maiestas sua, de sua clementi voluntate tribus mensibus ante expletionem anni certificabit. E converso si Petrus 
Andrassy officio abrenunciare velit, mentem suam tribus mensibus ante revolutionem anni suae maiestati, vel 
domino generali significebit. Et sic capitaneus memoratam arcem iuxta reversales suas litteras, corporali suo 
iuramento roboratas, cum plenario numero rerum bellicarum, et omnis commeatus, sibi sub initium sui 
ingressus traditi secundum inventarii conscripti, sigilloque capitanei muniti continentiam, manibus 
commissariorum a sua maiestate, vel a serenissimis liberis, ac successoribus suae maiestatis regni Hungariae 
regibus, ad id specialiter deputatorum sine omni renuentia, difficultate, et protelatione, obedienter tradet et 
resignabit; Casu vero, quo ipse interim quod Deus avertat, mortem oppeteret, castellanus et coeteri arcis 
servitores, secundum praestitutum eorum iuramentum, praemisso modo requisiti, omni exceptione exclusa. Idem 
facere et praestare statim erunt obligati, residuum vero commeatus, capitaneus pro se integre reservabit, vel pro 
eo interveniente concordantia, ex aequo et bono precium condignum ab eisdem commissariis statim et de facto 
accipiet. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 13-13v. 
59 Je možné, že Ondrej Törek odišiel z pozície kapitána (či už na základe vlastného odstúpenia, alebo 
rozhodnutia panovníka a na popud hornouhorského hlavného kapitána) pred koncom starého alebo krátko po  
začatí nového funkčného obdobia. Zmienka o Ondrejovi Törekovi ako o budúcom vicekapitánovi Jágra (futurus 
vicecapitaneus Agriensis) z júna/júla roku 1578 a vymenovanie Petra Andrášiho v auguste toho roku eventuálne 
naznačujú krátkodobú vakanciu vo funkcii krásnohorského kapitána. Odchod Ondreja Töreka mohol napokon 
urýchliť samotný hornouhorský hlavný kapitán Ján Rueber (podľa priznania samotného Petra Andrášiho mu 
práve Ján Rueber pomohol v jeho kariérnom postupe) a táto udalosť nemusela byť vôbec náhodná. Len dodáme, 
že v apríli roku 1578 prišlo k výmene na pozícii vicekapitána Jágru. Stal sa ním najskôr Juraj Fodoróczky, potom 
Krištof Korláth. Ondrej Törek sa zástupcom jágerského kapitána vo vojenských veciach (vicegerens) stal až 
v roku 1579. ÖStA, FHA, Hoffinanz Ungarn, RN 37. Konv. 1578. július fol. 15-17, Ügyleírás. [cit. 2016-07-16]. 
Dostupné na internete: <http://archives.hungaricana.hu/hu/lear/BecsSeg/9162/?query=T%C3%B6r%C3%B6k%
20Andr%C3%A1s>; SZABÓ, ref. 25, s. 21, 32. 
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predpokladáme, že k personálnej výmene na krásnohorskom kapitánskom poste (aspoň 

v prvej polovici 70. rokov) dochádzalo obyčajne v mesiacoch apríl, máj až jún. 

Inštrukcia krásnohorskému kapitánovi umožňovala, aby sa hrad stal príbytkom pre 

celú jeho rodinu.60 V inštrukcii pre Petra Andrášiho sa píše, že Krásna Hôrka v čase jeho 

príchodu oplývala dostatkom zásob nielen preňho samotného, ale aj pre jeho vojakov. Počas 

pôsobenia v úrade kapitána si tiež mohol každoročne od Spišskej komory prenajímať 

(za vlastné finančné prostriedky) štvrtú časť z desiatkov z obilia a vína z Turnianskej 

stolice.61 Je otázne, či toto pozitívne konštatovanie o kondícii hradných zásob zodpovedalo 

reálnym pomerom na panstve. Vieme totiž, že v roku 1577 sa Krásna Hôrka a s ňou aj 

Szádvár nachádzali vo veľmi kritickom stave (Die Sattwar unnd Krasznahorckha befinden 

sich das alles Tagwerch schandhafft unnd Vast eingehen will,...). Odstránenie všetkých 

nedostatkov na oboch hradoch sa malo podľa rozhodnutia Dvorskej vojenskej rady fundovať 

sumou tisíc zlatých. Formulácia ...noch 1000 fl verordnet werden indikuje, že nešlo o prvú 

finančnú injekciu pre tieto dve pevnosti v hornouhorskom hlavnom kapitanáte. Udržiavanie 

oboch hradov bolo v tomto čase veľmi nákladné až neúnosné. Sedemnásteho novembra roku 

1577 Spišská komora navrhla dať tieto dva hrady (cum valde desolatae sint) do zálohu za 

50 000 zlatých alebo trvalého vlastníctva za 75 000 zlatých.62 

Peter Andráši chcel získaním donácie na Krásnu Hôrku vylepšiť svoju majetkovú 

pozíciu už od svojho príchodu na horný Gemer. Pravdou ale ostáva, že na konci 70. rokov sa 

hospodárska kríza v tejto časti pohraničia vystupňovala natoľko, že Andrášiho úmysel možno 

za tejto atmosféry ponímať ako značne odvážne rozhodnutie. Keď sa potom v priebehu 

80. rokov podarilo Petrovi Andrášimu hrad z vlastných prostriedkov zrekonštruovať a pomery 

na panstve stabilizovať, bolo pre Spišskú komoru i panovníka neprijateľné panstvo prepustiť 

do súkromných rúk. 

                                                 
60 Deinde in arce fidei suae commissa, omnem familiam ad se pertinentem servandi, integrum sibi erit, domiciliis 
commodioribus pro se, et usu familiae suae vendicatis. Et non solum custodiae, conservationique arcis, et 
pertinentiarum eius, et toti militiae eo collocatae praeerit, reique bellicae curam sustinebit. Verum etiam 
universos proventus arcis, iuxta conscriptum et sibi traditum urbarium percipiet, atque de exercitio allodiaturae, 
ac ex quaestu rerum diversarum ibique excitandarum rem familiarem augebit, pro sua industria, cunctos reditus 
perceptos absque ulla rationum datione, pro suo arbitratu disponet, iuxta eas quae sequuntur conditiones. MV 
SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 10-10v. 
61 Quo etiam dicta arx Kraznahorka adhuc maiori copia commeatus, tam pro ipsius Andrassy, quam militum 
suorum tempore necessitatis, faciliori et commodiori sustentatione abundaret, conceditur dicto Andrassy, quarta 
pars decimae frugum vinique in comitatu Torna existentes suis sumtibus propriis a camera suae maiestatis 
Scepusiensi arendanda, quoque supradictus Petrus Andrassy absque cuiusvis hominis impedimento et 
contradictione, donec suae maiestatis capitaneus in Kraznahorka extiterit, annuatim ut praefertur sumtibus 
propriis camerae Scepusiensis solventibus arendare poterit. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, 
č. 3, fol. 13v. 
62 DÉTSCHY, ref. 13, s. 146, 172. 
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Jednou zo základných úloh kapitána popri ochrane hradu, všetkých jeho príslušenstiev, 

miestnej vojenskej posádky a starostlivosti o vojenské záležitosti bolo tiež prijímať všetky 

výnosy hradu podľa spísaného a jemu odovzdaného urbára. Zisky z panských majerov 

a rôznych hospodárskych činností kapitán smel využívať na zveľaďovanie súkromného 

imania. So všetkými príjmami disponoval výhradne podľa vlastného uváženia 

za predpokladu, že dodržal ďalšie podmienky vyplývajúce z inštrukcie.63 

Kapitán Krásnej Hôrky garantoval, že poddaní nebudú zaťažovaní novými daňami 

a nepovinnými službami a poškodzovaní, či už zo strany neho samotného, či zo strany 

vojakov. Smerodajnými pri výbere a uplatňovaní si nároku na domovú daň (cenzus), deviatky 

a iné dávky a poplatky bol urbár panstva. Pracovať bolo poddaným určené 40 dní v roku, 

pričom kapitánovi sa prikazovalo dodržiavať hanc libertatem constitutionibus regnicolarum 

publicis sancitam. Vzhľadom ku skutočnosti, že dediny boli v čase prebiehajúcich vojen 

z väčšej časti zničené, zaviazal sa trojročným oslobodením od daní pri výstavbe nových 

domov.64 

Čo sa týka pôsobenia kapitána v oblasti poddanského práva65, mal plne rešpektovať 

ich právo na súdny proces za obvyklých podmienok a tiež dodržať postup pri odvolávaní sa 

poddaných v prípadoch dedičského konania a iných záležitostí od jeho sudcovského úradu 

na súd Spišskej komory. Kvôli dôslednejšiemu revidovaniu mal komore formou písomnej 

relácie zabezpečiť všetky poznatky o prípade.66 

Spísaním nehnuteľností, výnosov, poddanského obyvateľstva a panských statkov 

na Krásnohorskom panstve boli Spišskou komorou poverení Michal Literát, toho času 

tridsiatkár v Košiciach, a Štefan Tolnai (Tholnay). Z ich činnosti vzíduci urbár je datovaný 

druhým marcom roku 1570. Pod panskú správu s centrom na hrade Krásna Hôrka spadalo 

celkom 17 dedín a majetkové podiely v ďalších desiatich sídlach, ktoré boli súčasťou 

Štítnického domínia. Tieto obce vytvárali dva zemepisné celky, dolný (districtus inferior, 

                                                 
63 Pozri poznámku č. 60. 
64 Subditos autem suae maiestatis, offitio suo subiectos, novis exactionibus et indebitis servitiis, non gravabit 
capitaneus nec militibus eosdem damnificare permittet. Quin imo in suis libertatibus et iuribus eosdem 
conservabit, et secundum tenorem urbarii census, nonas et alias cunctas datias et solutiones a subditis suae 
maiestatis exiget. Praeterea laboribus et servitiis colonorum quadraginta dierum per anni spacium debebit esse 
contentus, atque hanc libertatem constitutionibus regnicolarum publicis sancitam observabit capitaneus. Loca 
etiam et pagos, praeteritis disturbiorum temporibus bellis continuis, et recens desolata pluralitate colonorum 
augmentare studebit, pro suo posse, promissa novas domos aedificantibus, trium annorum libertate. MV SR, ŠA 
PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 12-12v.  
65 V inštrukcii sa nerozlišuje, či sa poddaní v dedinách a mestečkách panstva riadili podľa zvykového, 
emfyteutického alebo valašského práva. Sídelná štruktúra krásnohorského územia bola v tomto ohľade pestrá. 
66 Iudicia quoque in medio colonorum coram suis iudicibus vertentia, usitatis suis modis administrare curabit, et 
appellationes ratione haereditatum, et aliorum casuum emergentes. Si quae a suo iudicio ad cameram 
Scepusiensem suae maiestatis factae fuerint, non impediet, sed scripto comprehensas, maturioris revisionis 
causa transmittet camerae ventilandas et cognoscendas. Quod observatum est hactenus ex reliquis cunctis suae 
maiestatis arcibus et dominiis. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 12v. 
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nižšie ležiaci) a horný (districtus superior, vyšší/hornejší) dištrikt. V rámci prvého z nich sa 

nachádzali Krásnohorské Podhradie, Pača, Úhorná, Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, 

Lipovník, Drnava, Korna Lipa*67, Kováčová, Rohovce, Ochtiná, Čierna Lehota, Roštár, 

Hanková, Araňaška*, Rejdová, Vyšná Slaná, Honce, Rožňavské Bystré a Rakovnica 

(posledných desať dedín patrilo panstvu Štítnik). Horný dištrikt tvorili Betliar, Malá Poloma, 

Veľká Poloma (neskôr boli zlúčené, dnešná obec sa nazýva Gemerská Poloma), Henckovce, 

Nižná Slaná, Gočovo a Vlachovo.68 V ďalšom urbári z 18. augusta roku 1578 bolo opätovne 

zaevidovaných 27 dedín. Od ich zatriedenia do dvoch územnosprávnych jednotiek sa 

upustilo.69 Novší urbár z prelomu 16. a 17. storočia zase geografické situovanie sídiel 

zohľadňoval.70 

Z hľadiska štruktúry poddanského obyvateľstva urbáre z rokov 1570 a 1578 registrujú 

sedliakov usadených na celých a polovičných usadlostiach (integrae sessiones/integrae 

sessionis coloni/subiecti a sessiones mediae), želiarov (inquilini) a libertínov (libertini)71. 

Pretože mnohé usadlosti boli opustené (desertae) kvôli osmanským nájazdom, postupne sa na 

nich usádzali valasi (walachi). Podľa ich záväzkov voči panstvu je evidentné, že si väčšinou 

zachovali valašský spôsob hospodárenia a boli im ponechané všetky z toho vyplývajúce 

prerogatíva a povinnosti. Napríklad valasi v Pači mali podľa starého zvyku svojho vlastného 

richtára z Kováčovej (iudex Valachorum, scultetus Walachorum). Uprázdnené sedliacke 

hospodárstva obsádzali pochopiteľne tiež miestni želiari. Nie všetkým sa podarilo svoju 
                                                 
67 Znak * označuje dnes už neexistujúcu dedinu. 
68 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 11, č. 22, s. 2-27; MNL OL, MKA, U et C, fasc. 82, č. 29, s. 1-27, odpis zo 16. 
januára roku 1753; MARSINA, Richard – KUŠÍK, Michal (Eds.). Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku. I. 
(XVI. storočie) (ďalej UFP I). Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959, s. 245-260. 
69 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 11, č. 22, s. 91-134; MNL OL, MKA, U et C, fasc. 82, č. 29, s. 30-77, odpis 
zo 16. januára roku 1753. 
70 Celkom boli vytvorené tri celky, dolná časť (inferior pars), horná časť (superior pars) a príslušenstvá 
mestečka Štítnik (pertinentiis Chitnek). MNL OL, MKA, U et C, fasc. 110, č. 84, s. 2-26. V Maďarskom 
národnom archíve je uložený taktiež urbár, ktorý sa zachoval jednak v origináli, jednak v odpise zo 16. januára 
roku 1753. MNL OL, MKA, U et C, fasc. 11, č. 22, s. 59-90; MNL OL, MKA, U et C, fasc. 82, č. 30, s. 2-34, 
odpis zo 16. januára roku 1753. V najnovšej monografii obce Betliar je tento urbár vročený rokom 1575 
namiesto 1675. Na fascikli zahŕňajúcom originál tohto urbára je síce označený (popri rokoch vyhotovenia 
urbárov z rokov 1570 a 1578) rokom 1575, ale v titule konskripcie je uvedený rok 1675. TIHÁNYIOVÁ, 
Monika. Betliar v 14. – 16. storočí. In ŠOMŠÁK, Ľudovít a kolektív. Betliar. Monografia. Betliar : Obecný úrad 
Betliar, 2014, s. 40. Na obale odpisu tohoto urbára z polovice 18. storočia sú dokonca napísané dvomi 
rozdielnymi pisárskymi rukami roky 1575 i 1675, pričom samotný súpis je už v nadpise označený rokom 1575. 
Na základe vnútornej kritiky týchto dokumentov sa domnievame, že urbár so sporným datovaním nereflektuje 
demografické a hospodárske pomery horného Gemera v poslednej štvrtine 16. storočia. V titule odpisu urbára je 
pri roku očividné prekrytie pôvodnej číslice označujúcej storočie a dodatočné dopísanie číslice 5, čím sa 
z pôvodne napísaného roka (?) stal rok 1575. Podobným spôsobom bolo upravené označenie samotného fascikla. 
71 Títo buď ďalej obhospodarovali usadlosti alebo vstúpili do služby na hrade. V Krásnohorskom Podhradí žil 
v roku 1570 Matej Utročok (Wtrochoky), ktorého z usadlosti vyhnali Osmani. Živobytie si potom našiel 
v panskej službe. V rovnakom roku napríklad želiar Demeter Šimon z Lipovníka (Symon) slúžil na Krásnej 
Hôrke ako pešiak. Medzi libertínmi bola aj (drobná) šľachta. Do vojenských služieb na hrade vstupovali popri 
želiaroch tiež sedliaci. V roku 1578 sa ako vojak hradu spomína istý Tomáš Kiniži (Kynisy) z Krásnohorského 
Podhradia. U Krásnohorskopodhradčanov to nebol ojedinelý prípad. Urbár registruje ďalších štyroch sedliakov – 
vojakov. 
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situáciu konsolidovať. V Rakovnici sa napríklad jeden želiar živil žobraním. Vďaka 

výpravnejšiemu staršiemu urbáru sa dozvedáme o bezprostredných dopadoch pustošení 

osmanských oddielov v rokoch 1566, 1567 a 157072 na obyvateľstvo. Popri fyzickom 

napádaní73 a vraždení poddaných či zapaľovaní ich usadlostí Osmani mnohých zajali a spolu 

s hospodárskymi zvieratami odvliekli. Veľakrát doviedla poddaných negatívna skúsenosť 

a utŕžené straty k tomu, že sa radšej pokúsili o útek z panstva. Poddaní z Krásnohorského 

Podhradia sa dokonca zaprisahali, že opustia svoje sídla, pretože nemajú pre seba ani svoje 

ženy a deti žiadne útočisko. Ochranu pred Osmanmi im nemohli zaručiť ani mešťania 

z Rožňavy a iných miest.74 Okrem jednorazových osmanských atakov na tunajšie obyvateľsto 

sa mnohé dediny a mestečká v Gemerskej stolici dostali pod správu Fiľakovského sandžaku. 

Urbár z roku 1570 sa zmieňuje o podrobení si poddaných v Araňaške*, Henckovciach, 

Vlachove, Gočove, Malej a Veľkej Polome, Betliari, Rožňavskom Bystrom, Honciach, 

Vyšnej Slanej, Roštári, Čiernej Lehote, Lipovníku, Krásnohorskej Dlhej Lúke a Joviciach.75 

V Krásnohorskej Dlhej Lúke a Betliari boli navyše z domácich konštituovaní tzv. tureckí 

richtári (iudex Turcicus).76 Bolo by ale mylné domnievať sa, že poddaní z týchto pätnástich 

dedín nemali voči krásnohorskému panstvu žiadne povinnosti. 

Feudálna renta poddaných voči Krásnhorskému panstvu pozostávala rovnako ako inde 

v Uhorsku z troch častí. Základnou peňažnou dávkou (aj pre riadnych poddaných aj 

usadených valachov) bola svätomichalská riadna domová činža (census ordinarius) v hodnote 

jedného zlatého za celú sedliacku usadlosť a 50 denárov za polovičnú usadlosť. Spomína sa aj 

takzvaný menší cenzus (census minores) splatný v troch termínoch na sviatok svätého Juraja, 

Michala a Narodenie Pána. Jeho výška sa rôznila, v Pači to bolo po ôsmich denároch od celej 

usadlosti, po štyroch z polovičnej, v Krásnohorskej Dlhej Lúke pri príležitosti svätojurského 

sviatku 24, respektíve 12 denárov, pri zvyšných dvoch 28, respektíve 14 denárov. Určitou 

finančnou hotovosťou sa poddaní mohli vykúpiť tiež z odovzdávania ošípaných. Platilo sa aj 

za výčap piva a vína. 

V naturálnej podobe dávali poddaní deviatok a desiatok (ten si panstvo zvyklo 

z niektorých dedín árendovať). Tieto dve dávky odovzdávali len Uhri, nie valasi (Nonam et 
                                                 
72 Prvého februára roku 1570 bola napríklad úplne zničená a vyľudnená Kornalipa. Zostali tu len valasi. Podľa 
urbára z roku 1578 tu nikto nebýval a všetky polia, lúky a lesy boli pričlenené k hradu.  
73 Pri výpade v roku 1570 Osmani v Krásnohorskom Podhradí ťažko zranili cum sarculo chakan vocato (s 
motykou nazývanou čakan) manželku Martina Maka. 
74 Universi coloni, qui adhuc residui sunt, fidemediante fatentur eciam inviti loca sua deserere, nam nullibi 
habent refugium, quo se ante Turcas cum uxoribus et liberis conferant. Ettenim si in medium subiectorum se 
contulerint ad Rosno vel aliorum, excipiunt quidem, sed dicunt se non responsuros, si Turca inquirere ceperit; 
nam in periculum sin ipsorum reservarent, sed coguntur extradare. MNL OL, MKA, U et C, fasc. 11, č. 22, s. 3. 
75 Podľa záznamov v urbári z roku 1570 bol najdlhšie Osmanom podrobený Roštár a to celkom desať rokov. 
U zvyšných sídiel išlo zvyčajne o 6 – 8 rokov. 
76 KOPČAN, Vojtech. Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava : Veda, 1986, s. 173. 
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decimam de hiemalibus et vernalibus solvunt Hungari, sed non valachi). Od valachov správa 

panstva vyberala dvadsatinu z oviec a kôz, ďalej syry a maslo. 

Okrem dosiaľ vymenovaných porcií poddaní panstvu postupovali malý desiatok 

zo včelích úľov, na Vianoce od každej celej porty, respektíve od dvoch polovičných jeden voz 

s drevom a jedno kurča. Tieto pohľadávky neboli vymáhané od poddaných generálne, 

ale množstvo alebo oslobodenie od odovzdávania niektorej bývali pre jednotlivé dediny (aj 

vzhľadom na súčasnú spoplatnenosť Osmanmi) stanovené individuálne. 

Roboty na panskom nebolo možné od poddaných požadovať v plnej miere z viacerých 

logických dôvodov. Alodiálne hospodárenie nebolo na Krásnej Hôrke v druhej polovici 16. 

storočia veľmi rozvinuté, poľnosti neboli kvôli pravidelným osmanským nájazdom dlhodobo 

obrábané a pracovné kapacity boli tiež kvôli devastovaniu obyvateľstva obmedzené. Urbár 

z roku 1570 predpisoval slúžiť na panských statkoch iba niekoľko dní v roku, aj to len 

poddaným z vybraných dedín. Síce inštrukcie pre kapitánov Krásnej Hôrky zdôrazňovali, 

že poddaní robotovali nie viac ako 40 dní, realita si nevyžadovala ani toľko dní. Na uhorských 

panstvách bolo bežnou praxou definovať pracovné povinnosti podobne, ako sa to uviedlo 

v urbári z roku 1570 v prípade Vlachova: Služobnosti vykonávajú, keď žiada potreba, 

ale hospodárenie na krásnohorskopodhradskom majeri a kultiváciu panských 

rolí/vinohradov/lúk dokázalo panstvo zabezpečiť aj bez navyšovania počtu dní. Tento stav 

potvrdil aj urbár z roku 1578, ktorý zadefinoval pracovnú rentu pre poddaných nasledovne: 

Slúžia, orú, kosia, žnú, zvážajú podľa vôle pána. 

Ak by prišlo k tomu, že by si niekto nárokoval na krásnohorské majetky, lesy 

a poburoval sa nad existujúcimi hranicami panstva, kapitán mal zabrániť akejkoľvek strate 

nehnuteľností a kontaktovať Spišskú komoru.77 V tomto ohľade je zaujímavým dlhoročný 

spor medzi panstvom a Rožňavou o les v chotári tohto arcibiskupského mestečka. Okolnosti 

v rokoch 1566 a 1567 doviedli richtára, prísažných a ostatných mešťanov Rožňavy k tomu, 

že sa prihlásili o vlastníctvo istého rožňavského lesa, ktorý si v predošlých rokoch uzurpoval 

Juraj Bebek a ktorý aj naďalej zostal pričlenený k panstvu Krásna Hôrka.78 Pretože sa 

Rožňavčania nedokázali u prefekta hradu Františka Baja ani po písomnom dosvedčení ich 

právneho nároku v prítomnosti hornouhorského hlavného kapitána Lazara Schwendiho 

domôcť vrátenia daného lesa, obrátili sa priamo na panovníka. Maximilián II. v mandáte z 18. 

                                                 
77 Bona vero, item metas, sylvas ad arcem hactenus usas, tentas et possessas, nulla via ab arce divelli sinet, 
ratione quarum, si quae lites, per quoscunque causi dicos, et impetitores moverentur, superinde cameram 
Scepusiensem requirat capitaneus. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 12.  
78 Quomodo quandam sylvam eorum annis superioribus Georgius Bebek ad istam arcem Krasnahorka violenter 
occupaverat, quam et tu modo ad eandem arcem nostram possideres. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. 
odd., fasc. 1, č. 1, fol. 1v. 
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júna roku 1567, ktorý priebeh tohto prípadu ozrejmuje, nariadil Františkovi Bajovi 

nehnuteľnosť Rožňavčanom vydať. Ani príkaz panovníka nedonútil krásnohorského úradníka 

les vrátiť. Trenice o vlastníctvo predmetného lesa pokračovali aj v nasledujúcich rokoch, 

čo naznačuje 48. bod rožňavských štatútov z roku 1574. Podľa neho si Rožňavčania museli 

pýtať súhlas na užívanie lesa priamo na hrade u kapitána.79 Navyše s príchodom Petra 

Andrášiho na Krásnu Hôrku sa konflikt o les medzi vrchom Rákoš a Lipovníckym potokom 

(inter torrentem Hárspatak et verticem montis Rákos sylvam) v roku 1578 obnovil80 a pretrval 

až do roku 1630, keď sporiace sa stránky uzavreli vzájomnú dohodu.81 

Ďalší konflikt o územné vlastníctvo sa týkal stanovenia hraníc medzi panstvom Krásna 

Hôrka a mestečkom Smolník, ktoré v tom čase patrilo Spišskému panstvu.82 Spor sa začal 

riešiť koncom júla roku 1568. Podobne ako v predchádzajúcom prípade sa problémy objavili 

kvôli tomu, že krásnohorskí úradníci (officiales) aj naďalej držali a užívali polia, lúky a lesy 

v smolníckom a švedlárskom chotári, ktoré si násilne prisvojili ešte František a Juraj 

Bebekovci. Aj v tomto prípade sa Peter Andráši po niekoľkých rokoch pôsobenia v úrade 

krásnohorského kapitána nestotožnil s danými pomermi. V roku 1585 rakúsky arcivojvoda 

Ernest Habsburský delegoval komisárov pre opätovné zrealizovanie reambulácie83 a dokonca 

počas nasledujúceho roka bol Peter Andráši na akceptovanie vytýčených hraníc upozornený 

arcivojvodom Matejom Habsburským.84 Týmito a ďalšími aktivitami Peter Andráši dával 

najavo nielen to, že sa v budúcnosti neuspokojí s dočasným vlastníctvom panstva Krásna 

Hôrka, ale podľa našej mienky tým sebavedome a autoritatívne manifestoval svoju pozíciu 

krásnohorského zemepána. 

Podľa inštrukcie bolo absolútne neprípustné, aby si kapitán či niektorý z jeho 

nasledovníkov privlastnil zisky z ťažby akýchkoľvek rúd a obnovoval banskú činnosť (ab 

omni cultura minerae, vel cuiusvis metalli, et restauratione). Nálezy ložísk rúd sa mali ohlásiť 

                                                 
79 Item Erferet man offt wegen der strittigen welde, die doch zur Stadt gehören, das etliche auffs Schloss 
(poznámka autorky: Krásnu Hôrku) vmb erlaubnis bitten gehen, geben damit zu verstehen, als gehörten solche 
welt nicht zu gemeiner Stadt, solch sol man straffen, vnd kein übersehung thun, den auch der purggraff mit der 
zeit sagen möcht, so die welt Euer sind gewesen, worumb habt yhr mich den drumb gebetten, drumb sie ihres 
nuzes halben gemeiner Stadt viel schaden möchten. MIKULIK, ref. 35, s. 252. 
80 V roku 1578 sa prerokovávali hranice medzi rožňavskými poddanskými dedinami Nadabula a Čučma, 
a Betliarom. Ďalšia reambulácia sporných území sa vykonala už v marci roku 1580. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. 
A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 4 NB; č. 6. 
81 Hoci mandát z roku 1567 les priamo nelokalizuje, vo všeobecnosti sa predpokladá, že konflikt z roku 1578 sa 
týkaj tej istej hory. Podrobný opis priebehu celého sporu objasňuje Ladislav Tajták v monografii o dejinách 
Rožňavy. Zároveň chceme podotknúť, že práve dvojzväzková práca Tajtáka z konca 70. rokov 20. storočia je 
podľa nášho názoru doposiaľ najlepšie spracovaným moderným dielom zaoberajúcim sa oblasťou horného 
Gemera. TAJTÁK, ref. 36, s. 158-164. 
82 MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 2, fol. 1-24v; MNL OL, Q szekció Diplomatakai 
Levéltár (ďalej DL), 24 901. 
83 MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 25, fol. 1-2v. 
84 MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 2, č. 30; BARTOŠ, ref. 53, s. 37. 
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panovníkovi alebo Spišskej komore, aby sa kráľovské dôchodky zachovali neporušené.85 

Urbár zo začiatku roka 1570 dokazuje, že všeobecný hospodársky regres na Krásnohorskom 

panstve sa dotýkal aj baníckej činnosti a hutníctva.86 Viaceré železiarske hámre boli opustené 

(Drnava). Spracovávateľskými centrami železných rúd boli v 70. rokoch 16. storočia podľa 

urbárskych záznamov na panstve dediny Nižná Slaná, Veľká Poloma, Vlachovo, Roštár 

so železiarskymi (officinae ferreae) i oceliarskym hámrom (officina chaly(i)bis) a Vyšná 

Slaná tiež s oboma typmi hámrov. 

Keď kapitán prijímal do služby na hrad nových zamestnancov, všetci (menovite 

kastelán a ďalší) prisahali vernosť uhorskému panovníkovi. Podozrivé osoby, najmä 

utečencov, či lepšie povedané prebehlíkov zvaných Prybekos87 nemal nielenže prijímať, 

ale ani vpúšťať na hrad. Pozíciu a záväzky kapitána a hradných služobníkov najlepšie 

osvetľuje pasáž z inštrukcie ...ipse capitaneus quam coeteri famuli arcis, inimicis eius 

maiestatis, erunt manifesti inimici. Amici vero sunt futuri amici. Hrad nemali vydať 

do nepriateľských rúk, ale chrániť ho až ad ultimum vitae spiritum.88 

Správny aparát panstva za čias hradných kapitánov (Imricha Bornemisu, Ondreja 

Töreka, Petra Andrášiho) umožňujú rekonštruovať zväčša sporadicky zachované informácie 

vo viacerých písomných prameňoch. Podriadeným kapitána bol provízor, ktorý koordinoval 

predovšetkým ekonomické záležitosti panstva, dohliadal nad vykonávaním povinností 

poddaných, či hospodárením v panskej réžii. Podľa inštrukcie Štefana Šiklóšiho z roku 1569 

provízor dával plat dvanástim jazdcom89, pokladníkovi/účtovníkovi, obilníkovi, pekárovi, 

pivničiarovi a kuchárovi. Provízor takisto zabezpečoval vyplácanie služobníkov potrebných 

                                                 
85 Maxime autem cautum est harum serie, ut ipse modernus capitaneus arcis Kraznahorcensis, vel successores 
futuri ab omni cultura minerae, vel cuiusvis metalli, et restauratione ad suum proprium usum, in eiusdem arcis 
ditione inventae abstineat. Quin imo si quae iis in locis inveniri possunt diligenter requirat, et suae maiestati aut 
camerae Scepusiensi de hoc fideliter significet. Haec enim ut regalia iuri regio intacta asservantur. MV SR, ŠA 
PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 12. 
86 CHALUPECKÝ, Ivan. Politický vývoj Gemera v rokoch 1526 – 1711. In Historický časopis, 1998, roč. 46, č. 
2, s. 218. 
87 Išlo nielen o kresťanských zajatcov, ktorí boli odvlečení na územie Osmanskej ríše, ale i konvertovaných 
moslimov. Pozri k tomu literatúru, ktorú uvádza autor citovanej publikácie v poznámke pod čiarou č. 1. ÁCS, 
Pál. Tarjumans Mahmud and Murad. Austrian and Hungarian renegades as sultan's interpreters. In 
GUTMÜLLER, Bodo – KÜHLMANN, Wilhelm (Hrsg.). Europa und die Türken in der Renaissance. Tübingen : 
Max Niemeyer Verlag, Frühe Neuzeit, Band 54, 2000, s. 307. 
88 Et prout ipse strictissimo iurisiurandi vinculo, ad fidelitatem et conservationem arcis suae maiestatis est 
astrictus: Ita etiam reliquos arcis servitores, utpote castellanum et alios ministros, quorum servitio in arce 
utitur. Iuramento suae maiestati praestito tenebit obligatos, suspectas personas, potissimum profugos, quos 
Prybekos vocant, in arcem non admittat, neque suscipiat. Et tam ipse capitaneus quam coeteri famuli arcis, 
inimicis eius maiestatis, erunt manifesti inimici. Amicis vero sunt futuri amici. Praeterea quod capitaneus, et 
reliqui arcis servitores eam in manus hostiles non tradent. Sed pro sua maiestate, et pro serenissimis liberis ac 
successoribus suae maiestatis regni Hungariae regibus servabunt, usque ad ultimum vitae spiritum. MV SR, ŠA 
PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 13. 
89 Hoci inštrukcia pre kapitána predpisovala držať na Krásnej Hôrke viac ako dvojnásobný počet jazdcov, v roku 
1569 a rovnako aj podľa súpisu vojenských pevností z roku 1582 boli na hrade prítomní iba 12. 
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na prácu na krásnohorských vilikáciách. Dvaja pešiaci slúžili ako poslovia.90 Ďalším 

predstaviteľom hradu, ktorému podľa poznania správy iných feudálnych panstiev podliehala 

nielen administratívna agenda na hrade, ale i stráženie za pomoci drábov, bol kastelán.91 

Z radov poddaných sa podľa urbárskych záznamov najčastejšie zamestnávali 

v službách správy panstva obyvatelia z Krásnohorského Podhradia. Popri viacerých vojakoch 

poddaní obsadzovali pozície hradného debnára (doleutor arcis), výbercov mýta (exactor 

telony), pivovarníka (braxator arcis). Medzi servitormi hradu boli v 70. rokoch 16. storočia aj 

Krásnohorskodlholúčania a Lipovníčania. Nádenníci, ku ktorým zaiste patril obslužný 

personál na hrade a čeľadníci na krásnohorskopodhradskom majeri a jeho príslušenstvách, 

pochádzali najskôr tiež z blízkych podhradských dedín. 

Na samotnom hrade Krásna Hôrka mal kapitán zamedziť zboreniu nových stavieb 

a prípadné opravy uskutočniť v príhodnom čase. Zvlášť vtedy, ak by disponoval dodávkami 

potrebného materiálu priamo z panstva. Nové a veľké budovy smel začať stavať len 

s osobitným súhlasom panovníka. Pokiaľ by stavebné práce nedokázali obstarať sami 

poddaní, mohol sa kapitán obrátiť na panovníka alebo hornouhorského hlavného kapitána 

a chýbajúcich robotníkov získať v rámci stoličných bezplatných prác (ex gratuitis opersi 

comitativi) alebo na základe iného opatrenia.92 Už krátko po tom, čo sa Krásna Hôrka stala 

súčasťou hornouhorského hlavného kapitanátu, pristúpilo sa k rekonštrukcii, prípadne 

dobudovaniu opevnenia hradu. Ešte v roku 1569 sa napríklad dvojtýždenných fortifikačných 

prác na Krásnej Hôrke zúčastnili robotníci z Rožňavy.93 

Podľa pramenného materiálu sa ďalšia fáza stavebných prác spája s kapitánom Petrom 

Andrášim, ktorý s renováciou začal pravdepodobne až po roku 1582, keď mu Rudolf II. udelil 

Krásnu Hôrku do desaťročnej držby. Sám Peter Andráši sa v korešpondencii adresovanej 

habsburským arcivojvodom i panovníkovi odvolával na investície značných súm 

do stavebných prác na hrade. Z dvanásteho apríla 1583 sa zachovala písomná objednávka 

na realizovanie niekoľko stavebných, konkrétne murárskych, úprav na hrade. Peter Andráši sa 

s Vavrincom Wailandtom/Waylandtom, košickým mestským murárom, dohodol na zhotovení 

dvoch schodísk, skonštruovaní dvoch klenieb, vybudovaní jednej malej chodby s klenbami 

                                                 
90 KENYERES, ref. 27, s. 356.  
91 SEDLÁK, František. Náčrt vývinu správy feudálnych panstiev na Slovensku od polovice 16. do polovice 
19. storočia. In Historické štúdie, 1965, roč. 10, s. 73-74. 
92 Porro non permittet capitaneus aedificia moderna arcis corruere, sed ruinam minantia resarciet tempestive, 
praesertim cum ad eam rem sufficientem materiam habeat, ex bonis arcis. Si quae autem nova et grandia 
aedificia essent, ex speciali suae maiestatis commissione necessario excitanda. Ad quae forte subditi arcis 
insufficientes esse iuderentur, in eo casu capitaneus requirere debebit suam maiestatem, vel dominum 
generalem, unde vel ex gratuitis operis comitativi, vel ex alia provisione defectum laboratorium expectabit.  
MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 11. 
93 MIKULIK, ref. 35, s. 150. 
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(asi s tými prv spomínanými) pri vstupe a ústí, ďalej jedného arkiera. Ďalšia prestavba 

a zároveň najväčší vtedajší zásah do architektúry hradu sa týkali veže. Časť veže (išlo o jednu 

siahu, čo je približne 1,9 m) sa mala zbúrať94 a nanovo postaviť do takej podoby, že na dvoch 

stranách koruny veže by bolo cimburie (zubovité zakončenie muriva) a dve strany vrcholu 

veže by boli ukončené rovným korunným uzáverom. Vo veži sa mali vybúrať dve okná. Ďalej 

sa mali vymurovať dva komíny a jedna strecha/terasa strechy zaliať maltou (?).95 V súpise sa 

ďalej uviedlo, že do dvoch horeuvedených klenieb (najskôr vo význame pripraveného 

klenbového debnenia) sa mala liať malta. Za tieto práce, ktoré sa Vavrinec Wailandt zaviazal 

urobiť, mu Peter Andráši sľúbil vyplatiť v hotovosti 100 uhorských zlatých a dodať 15 vedier 

obilia, 12 šáfov syra, jedného vola alebo jatočný hovädzí dobytok, dve slaniny z ošípanej96, 

dva sudy s pivom, jedno vedro hrachu, rovnaké množstvo pohánkovej krupice, 20 pínt masla, 

tri soľné kamene. Majstrovi sa mala dennodenne podávať jedna holba vína a robotníkom 

toľko, koľko sa žiada.97 Na reverze písomnosti sú poznámky, v ktorých sa uvádzajú konkrétne 

dátumy (12. máj, 21. a 28. jún, 21. júl, 14. a 15. august) a postupne vyplácané sumy peňazí 

(dovedna 100 zlatých) i deputát (víno), plus zápis o čiastke 17 zlatých a 2(0) denároch zo 17. 

apríla nasledujúceho roka. 

Kapitán Krásnej Hôrky dohliadal aj na to, aby na hrade nevznikol znenazdajky 

požiar.98 Zdrojom vody na hrade bola studňa. Nachádza sa v priestore vnútorného nádvoria 

v najstaršej časti hradu.99 

                                                 
94 Prestavba štvorhrannej veže je vo všeobecnosti známa. Nami využitý archívny prameň ale ostal doposiaľ 
bádateľmi nepovšimnutý. MENCLOVÁ, Dobroslava. Krásna Hôrka. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo 
krásnej literatúry, 1955, s. 40.  
95 Podľa poradia jednotlivých prác usudzujeme, že sa komíny stavali a malta liala na streche v novej časti veže. 
96 Nemecké substantívum Bachen znamená divá sviňa/diviačica, preto predpokladáme, že slanina mala byť 
z bachyne. 
97 V štúdiách o Krásnej Hôrke bádatelia podľa našich znalostí na túto písomnosť doteraz neupozornili. 
Domnievame sa, že s ohľadom na zistené informácie o stavebných zásahoch na hrade v 80. rokoch 16. storočia 
a vo vedeckej obci aktuálne zvýšenému záujmu o stavebný vývoj Krásnej Hôrky bude jej publikovanie 
opodstatnené. Písomnú objednávku obe strany vlastnoručne podpísali a opatrili osobnými pečaťami. Text 
kvitancie na vykonanie murárskych prác je nasledovný: An heutte dato den 12. Aprill ao 83 hatt Herr Andrashi 
Petter röm. khäy. Matt. Haubtmann und Inhaber des Hauses Crassnahurcka mit dem erbaren Lorentz Waylandt 
Stadt Maurer zue Caschau alhut ein Arbeit angedingt, erstlich zwo Stiegen, zum 2. zway Gewelbt, zum 3. ein 
klein Gang auss ein Gewelbt zum andern auch Gewelbt, mehr ein Erckher, mehr zway Fenster im Thurn, ittem 
zwen Rauchfäng, ittem den Thurn abtragen bay einem Klaffter, vnd wieder auff zwo Saitten Zinnen, und auff zwo 
Saitten glatth auss Mauern, und ain Dach mitt Estrich gossen, und in die zway Gwelb gosenne Estrich, das 
seindt alle bemeltte Arbeitten was bemeltter Lorentz Waylandt dem Herrn Andraschi Petter verspricht zue 
machen und zue ferttigen, darvon ihme Andr. Petter auch verspricht zue geben Pargelt ungrisch hundert Gulden, 
fünffzehen Khibl Traidt, zwelff Schaff Käss, ein Ochssen oder Schlacht Rindt, zwen Bachen Speckh, zwo Kueffen 
Bier, ein Khibl Erbess, ein Khibl Heyden Grittz, 20 Pindt Puetter, 3 Stein Saltz, dem Meister Alltag ein Halb 
Wein, und Arbeitter zum handtlangen so viel vonneten seindt, des zue Urkundt hab ich dieses Verschreiben mitt 
meinem Pettschafft und Handtschrifft vorfertiget. Actum ut supra. Diese zwo jedeln seindt gegeneinander 
aussschnietten und gleichlauttendt. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 15, fol. 75-75v. 
98 Advigilabit autem diligenter capitaneus, ne ex aliquo improviso incendio damnum et periculum oriatur arci. 
MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 13. 
99 Pôvodne bola na hrade na mieste severovýchodnej bašty aj cisterna. MENCLOVÁ, ref. 97, s. 17-18. 
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Pre obdobie nástupu Petra Andrášiho do funkcie kapitána sa podľa nášho doterajšieho 

výskumu nezachovali popri urbári nejaké ďalšie súpisy, ktoré by nám opisovali stav zásob, 

vybavenia hradu či ďalších panských nehnuteľností. Z inventárov oboch jeho predchodcov sa 

ale dozvedáme aj informácie o mobiliári Krásnej Hôrky a iných náležitostiach hradu, ktoré 

kapitáni spolu so svojimi rodinami užívali a ktoré slúžili na každodenné účely aj ďalším 

obyvateľom a služobníkom hradu. V časti inventára ratio variarum rerum sa v roku 1570 

uvádza šesť stolov (mensae in tota arce), štyri lavice s operadlami (scamna fulcam), jeden 

nový ľanový obrus na stôl (mensalia linea nova), dva obrúsky, prípadne ručníky 

(manutergia), päť drevených misiek (scutellae ligneae), 11 drevených tanierov (orbes ligney), 

jedna olovená kanvica s objemom jednej pinty a druhá jednej holby (cantherus plombeus), 

jeden medený kotlík (lebes eneus), jeden železný ražeň (verua ferrea), dva rošty (craticula), 

dve mäsiarske sekery (securus laniatoria), jeden medený hrniec (caldace aheneum), dve 

drevené kanvice (canteri ligney), dva drevené šafle (scafia lignea), dve kade z dreva (tuneae 

ligneae), lievik (clepsidra seu infundibullum), jedno drevené meradlo (mensura ligneae), tri 

konopné povrazy na vyťahovanie (sudov) vína (funis canabeus ad trahen. vina), deväť kusov 

zariadenia používaného pri práci so sudmi zvaného korčola (liricae ? korchiola), v slovenčine 

známejšieho skôr ako lieha, ďalej deväť väčších sudov (vasa maiora), 62 sudov strednej 

veľkosti (vasa mediocra), 16 súdkov (vasculla), dve drevené ležadlá (lecti seu spondeae), 

štyri drevené kade (dolea lignea), 12 snopov konope v Krásnohorskom Podhradí (canape in 

manipulis in Varallia), 20 kýt vyčisteného konope (canapum purgatarum kita dictae), štyri 

železné svietniky (candellabrae ferreae). 

V dome rybára boli dve veľké riečice (capisteria magna) a dve menšie, 

na preosievanie múky slúžili 4 menšie sitá (pro cribranda faryna), na uschovávanie múky päť 

múčnic (scrinya pro conservacione farinar.). V kuchyni bolo ďalších šesť menších sít a osem 

súdkov na maslo (vascula pro conservacione butiry). Spomína sa tiež jedna opravená volská 

koža na vak na čerpanie vody z hradnej studne (pellis bovina refecta pro hidrea putei arcis 

una), ďalšie tri volské vaky (cutes bovynae) a dve svietidlá (lampades).100 V porovnaní 

s rokom 1570 vykazuje inventár z roku 1575 v zozname rôznych vecí badateľné straty. Kým 

v prvom inventári bolo zaznamenaných úhrnne 38 položiek, v druhom len 17. Samozrejme je 

nutné prihliadať aj na to, že konskriptori nemuseli byť tak dôslední ako ich predchodcovia. 

                                                 
100 DORUĽA, Ján. Z histórie slovenskej slovnej zásoby. Šrotár – korčoláš – liežnik. In Kultúra slova, 1972, 
roč. 6, č. 8, s. 277, 279; MAJTÁN, Milan (Ved. red.). Historický slovník slovenského jazyka. II. K – N. 
Bratislava : Veda, 1992, s. 102, heslo korčola. 
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Svedčí o tom najmä absencia súpisu bojovej techniky a výzbroje hradu v mladšom 

inventári.101 

Medzi príslušenstvami hradu bol aj dom pivovarníka, v ktorom sa v roku 1570 

nachádzal jeden veľký medený kotol na varenie piva (ahena una magna ad braxandum), 

jeden veľký sud/kaďa (unum magnum dolleum), taktiež osem sudov strednej veľkosti (dolea 

mediocria), veľké sito (capisterium magnum), dva šafle (scafia) a jeden lievik. Podľa 

inventarizácie po piatich rokoch mal pivovarník k dispozícii namiesto ôsmych stredných 

sudov o dva menej. 

K panskému majeru (allodio sacrae caesareae majestatis)102 v Krásnohorskom 

Podhradí prislúchal kôň, ktorý sa využíval pri čerpaní vody z hradnej studne (pro trahen. 

aqua a puteo arcis). Súčasťou statku v apríli 1570 bol jeden okovaný voz (currus sufferatus), 

voz s dvomi kolesami/kára (currus habens duas rotas), sedem ťažných volov (boves iugalles), 

sedem dojníc (vaccae mugibilles), šesť jalovíc a mladých býkov (iuvenci et iuvencae), dve 

väčšie vykŕmené ošípané na hrade (porci maiores saginati). Na majeri sa chovalo 34 

obyčajných ošípaných (porci communes), osem sliepok (gallinae) a štyri husi (anseres). 

V roku 1575 sa v panskej réžii chovalo šesť ťažných volov, šesť dojníc, šesť jalovíc 

a mladých býkov, spolu 35 ošípaných, 25 sliepok a 12 husí. Na statku sa teda živočíšna 

výroba zameriavala skôr na chov drobných domácich zvierat, ktorý nebol v porovnaní so 

starostlivosťou o rožný dobytok a ošípané taký náročný a nákladný. 

V rámci rastlinnej produkcie dominovalo pestovanie obilnín. V roku 1570 bolo 

na poliach v Krásnohorskom Podhradí, Lipovníku, Drnave a Krásnohorskej Dlhej Lúke 

vysadených v rámci jesenného siatia celkom 145 gbelov obilnín a počas jarného osevu 166 

gbelov obilia spolu s dvomi gbelmi hrachu. Na majetkoch krásnohorskopodhradského majera 

sa zozbieralo buď 16 fúr sena, alebo 16 siah sena (plaustra foeny sive orgiae). Problémom, 

s ktorým sa panstvo v čase spísania inventára potýkalo, boli úteky sedliakov. O päť rokov 

neskôr sa v rámci panského hospodárenia osievali tiež polia v dedine Jovice. Celkovo sa 

v inventári zaevidovali role obsiate 350 gbelmi obilnín (pšenicou a ovsom), jeden a pol 

gbelom hrachu a dva a pol gbelom šošovice. 

                                                 
101 Pre porovnanie uvádzame zoznam z roku 1575: šesť stolov, štyri lavice s operadlami, jeden nový ľanový 
obrus, dva obrúsky/ručníky, dve misky z dreva, päť drevených tanierov, dva volské vaky k studni, jedna medená 
kanvica, medená čaša (eneus scyphus), drevená kanvica, jeden lievik, veľké, stredné i malé sudy v celkovom 
počte 45, tri konopné laná na vyťahovanie vína (sudov s vínom), desať rebríkov (podľa inventára z roku 1570 
tak označili korčole), dve drevené ležadlá, jeden železný svietnik, dve veľké rybárske riečice, štyri podobné 
na osievanie múky, šesť múčnic, tri lipové povrazy na obsluhu studne (funes tiliales pro puteo arcis), jedna 
železná kanva/vedro do studne, desať pút pre zajatcov na nohy (compedes pro captivis). 
102 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 11, č. 22, s. 5. 
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Ďalšie naturálne príjmy pre hrad predstavovali ovčie syry a maslo od valachov z Pače, 

Úhornej a Krásnohorskej Dlhej Lúky. V roku 1570 i roku 1575 išlo o 105 kusov syra a 16 

pínt masla. V Krásnohorskej Dlhej Lúke a neďalekej Drnave boli mlyny s dvoma pármi 

mlynských kolies. Informácie o alodiálnom hospodárení z inventárov dopĺňajú aj údaje 

z urbárov. Zo staršieho urbára z marca roku 1570 sa dozvedáme, že pre potreby hradu zriadil 

provízor ovocnú štepnicu (hortus seminarius, hortus diversorum fructuum arboribus 

plantatus). Ďalšia záhrada s rôznymi druhmi zeleniny sa nachádzala pod hradom. 

V predchádzajúcom roku 1569 sa v nej nič neurodilo.103 O nejaký čas sa záhrada začala 

obrábať, pretože v roku 1578 sa v nej pestoval cesnak, cibuľa, petržlen. 

Okrem potravín sa v inventároch z rokov 1570 i 1575 spomínajú peňažné dlžoby 

poddaných voči panstvu vo výške 100 zlatých a 21 denárov. Tieto im vznikli neuhradením 

poplatkov za výčap vína, piva, predaj ovčej kože, obilia (ovsa), nezaplatením domového 

cenzu (riadneho, svätomichalského, menšieho) či dane za železiarsky hámor (malleus 

ferreus). 

Panstvo malo príjmy aj z výčapu vlastného vína (educillacio vinorum). Víno sa ešte 

začiatkom 70. rokov šenkovalo iba počas troch sviatkov v roku: počas veľkonočných 

sviatkov, Turíc a na Narodenie Pána (25. decembra).104 Podľa urbára z roku 1578 sa napríklad 

v Krásnohorskom Podhradí víno čapovalo častejšie, dovtedy, kým sa nové nevypilo.105 

Ďalšie príjmy pochádzali z mýtnej stanice v Krásnohorskom Podhradí a Nižnej 

Slanej.106 

Inštrukcia ukladala kapitánovi povinnosť dohliadnuť na vytvorenie potravinových 

zásob107, ktoré by dokázali uživiť vojenskú posádku (v počte vojakov uvedenom v inštrukcii) 

minimálne počas šesťmesačného kontinuálneho obliehania hradu. Doslovne sa v inštrukcii 

uvádzalo držať na hrade víno, pivo, slaninu, syry, maslo, soľ, ocot a podobné požívatiny 

na každodennú konzumáciu.108 

                                                 
103 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 11, č. 22, s. 6.  
104 Tri panské vinohrady ležali v chotári Krásnohorského Podhradia a výnos z nich v roku 1569 bol 16 sudov 
vína. MNL OL, MKA, U et C, fasc. 11, č. 22, s. 3-4. 
105 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 11, č. 22, s. 94. 
106 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 11, č. 22, s. 4. 
107 Na uskladňovanie rôznych druhov zásob vrátane streliva slúžilo prízemie, respektíve suterénne priestory 
gotického paláca. GYÖRGY, Tibor – KUSÁK, Dalibor. Krásna Hôrka a Betliar. Martin : Osveta, Edícia 
Slovenské hrady, 1985, s. 17, 34. 
108 Tenebitur autem capitaneus supra quotidianas expensas, omnis generis commeatum, utpote farinam, vinum, 
cerevisiam, larda, caseos, butyrum, sal, acetum et similia ad victum necessaria in arce pro reposito semper here, 
in ea copia, quae in articulo obsidionis, ad minus per sex menses continuos pro prefato numero militum sufficiat. 
MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 11. 
Kapitán základné potraviny získaval predovšetkým z naturálnych dávok poddaných panstva, ale určité komodity 
bol určite nútený nakupovať na trhoch a u obchodníkov v okolí. Nedostatok finančných prostriedkov mohol 
viesť k tomu, že sa nakupovalo na úžeru. Je možné, že 18. bod mestských štatútov Rožňavy z 20. februára roku 
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Stav potravinových zásob (ratio commeatuum) k 16. aprílu roka 1570 dokumentuje 

inventár Imricha Bornemisu.109 Na hrade boli dva a pol suda vína, tri a pol suda obyčajného 

piva plus dva podľa nariadenia komisárov (zrejme) v čase odstúpenia kapitána z úradu 

pre nemeckých žoldnierov110, ďalší sud medového piva (cervisiae ex mellae), ocot v štyroch 

súdkoch s kvasnicami s obsahom troch džberov, 105 gbelov111 súraže a navyše 50 gbelov 

múky a miešaniny raži a pšenice (súraže) pre nemeckých vojakov pri príležitosti nástupu 

nového kapitána, ďalej dva džbery jarnej pšenice, 80 džberov pšenice na jesenný osev, dva 

džbery jačmeňa, 50 džberov ovsa, tri džbery špaldy/tenkeľa, 12 džberov konopného semenca, 

po jednom džbere hrachu a šošovice, a tiež poldruha džberu prosa. Ďalej sa uskladňovalo 63 

džberov múky, 11 džberov otrúb, päť džberov sušeného ovocia, dve nové slaniny, dve 

bravčové stehná, dve porcie pliec z ošípaných, tri syry na úschovu, 105 syrov na výdaj, šesť 

polovičných masiel na úschovu a na výdaj 32, jeden sud bryndze (bronza) získanej z dávok 

od poddaných na majetkoch v rámci Štítnického panstva, jeden sud s medom (25-holbový) 

a jedna porcia čistého vosku (celkom s hmotnosťou jeden a pol funtu). Údaje z inventára 

Ondreja Töreka z roku 1575 s porovnateľne menšími rezervami potravín112 môžu jednak 

indikovať všeobecné zhoršenie hospodárskej kondície panstva, jednak zníženie stavu 

vojenskej posádky na Krásnej Hôrke. Sedemdesiate roky priniesli tejto časti uhorského 

pohraničia sériu osmanských útokov, čiže rozhodnutie dislokovať na hrade vojsko s menším 

počtom vojakov bolo skôr dôsledkom nedostatku finančných prostriedkov. Podľa súpisu 

vojenských posádok z roku 1576 naozaj na Krásnej Hôrke prebývala ani nie tretina 

z inštrukciou predpisovaného počtu vojakov. 

 

Vojenskú posádku hradu mala stabilne tvoriť pechota 28 nemeckých vojakov (pedites 

Germanos). Jeden z pešiakov sa stal dôstojníkom/oficierom (officiarius bellicus) a ďalší dvaja 

sa mali sústreďovať na balistické zabezpečenie hradu ako delostrelci. Títo nemeckí vojaci sa 

                                                                                                                                                         
1574, kde sa píše ...auch aufschauen das niemandt auf wucher einkauffewer thut, der sol vmb. fl. 1. gestrafft 
werden fürnemlich so auff die Schlösser auffkauften, wie es izt gebreichlich, sollen höchlich gestrafft werden..., 
reagoval na nečestné obchodovanie medzi Rožňavčanmi a Krásnou Hôrkou. Usudzujeme tak preto, lebo 
v stanovách sa pod slovom Schloss myslí na hrad Krásna Hôrka (k tomu pozri vyššie). MIKULIK, ref. 35, 
s. 250. 
109 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 77, č. 9, s. 3-4. 
110 Ittem tempore resignationis germanis in arce existen(tibus), ex commissione dominorum comissariorum daty 
vasa cervisiarum 2. 
111 Na panstve sa najskôr používal tzv. košický gbel o objeme 84 l pre sypaniny. 
112 Podľa inventára Ondreja Töreka z druhého mája roku 1575 sa uskladňovali jeden a pol suda s vínom, tri sudy 
piva, ocot v dvoch súdkoch s celkovým objemom jedného okovu, 56 džberov pšenice (siliginis, tritici), jeden 
džber hrachu, osem a pol džbera špaldy, jeden džeb konopného semena, pol džbera sušeného ovocia, 19 džberov 
múky, jeden džber otrúb, dva sudy vodnára/nekvalitného vína z hroznových výliskov (lorae vasa), pol suda 
kapusty, dva kamene soli, dva syry a jedna slanina. MNL OL, MKA, U et C, fasc. 77, č. 14, s. 3; MAJTÁN, ref. 
103, s. 231, heslo lora. 
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nemali zúčastňovať na vojenských výpadoch, ale zaisťovať nepretržitú obranu hradu 

a hliadkovať počas noci. Potravinové zásoby pre toto vojsko boli dodávané z hradu Szádvár. 

Pokiaľ by niektorý príslušník pechoty ochorel, kapitán mal nemocnému poskytnúť potrebné 

požívatiny z vlastnej lepšej stravy. Všetky takéto trovy kapitánovi hradil úrad Vojenského 

výplatcu/pokladníka pre Uhorsko (ex offitio solutionis bellico).113 

Okrem nemeckej pechoty predpisovala inštrukcia kapitánovi vydržiavať na Krásnej 

Hôrke tiež 35 ľahkoodených jazdcov (equites levis armaturae)114 a peší oddiel 25 vojakov 

ozbrojených puškami (pedites sclopetarios). Všetci títo vojaci mali byť ubytovaní vnútri 

hradieb115 a žold mali dostávať z príjmov hradu podľa voľby kapitána buď každý mesiac, 

alebo raz ročne.116 

                                                 
113 Habebit etiam in ipsa arce Kraznahorka, intra muros eiusdem, viginti octo milites pedites Germanos, ex 
quibus unus erit, officiarius bellicus, duo bombardarii, quorum alter etiam erit curator rei munitionariae, 
quorum opera non iitetur pro excursionibus. Sed pro continua arcis custodia, et vigiliis, qui comeatu, vel 
victualibus, ex arce suae maiestatis Zadiwar sustentabuntur. Interim vero si unum, aut plures ex illis aegrotare 
contigerit, tenetur dictus capitaneus illi aegroto de commeatu suo meliori necessaria porrigere, extunc id omne, 
quod in ipsum vel plures erogaverit, domino capitaneo, ex offitio solutionis bellico persolvetur. MV SR, ŠA PO, 
SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 10v.  
Úrad vojenského výplatcu/pokladníka, ktorý vznikol v rámci budovania a konsolidácie dvorských inštitúcií 
a pokladníc na financovanie vojnových nákladov, najskôr sídlil vo Viedni. Po roku 1566 vznikol v rámci 
Spišskej komory separátny úrad Vojenského pokladníka v Hornom Uhorsku (Kriegszahlmeister in (Ober-) 
Ungarn). Na konci 16. storočia sa tento premenoval na úrad Dvorského vojenského pokladníka 
(Hofkriegszahlmeister). SZVITEK, Róbert József. Kiskomárom végvár szerepe a dél-dunántúli védelmi 
rendszerben. (Doktori disszertáció) [cit. 2016-07-13]. Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar, 2008, s. 97. Dostupné na internete: 
<http://doktori.btk.elte.hu/hist/szvitekrobertjozsef/diss_nem.pdf>; KENYERES, ref. 16, s. 27-28; PÁLFFY, 
Géza. The Habsburg Defense System in Hungary Against the Ottomans in the Sixteenth Century: A Catalyst of 
Military Development in Central Europe. In DAVIES, Brian J. (Ed.). Warfare in Eastern Europe 1500 – 1800. 
Leiden; Boston : Brill, 2012, s. 57. 
114 Podľa správy z 28. septembra roku 1578 bolo na hrade iba 12 jazdcov. Krásna Hôrka sa v tomto čase 
potýkala s existenčnými problémami a pravidelným vyplácaním žoldu. ÖStA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 
Türkei I. Karton 37. Konv. 2. 1578. IX-X. fol. 201-202, Ügyleírás. [cit. 2016-07-16]. Dostupné na internete: 
<http://archives.hungaricana.hu/hu/lear/BecsSeg/48393/?query=T%C3%B6r%C3%B6k%20Andr%C3%A1s>. 
115 Inštrukcia konkrétne uvádza intra munitionem palificatam, sub radicibus arcis erigendam. S ohľadom 
na architektonický vývoj Krásnej Hôrky a terénne dispozície návršia by sme mohli uvažovať nad tým, že išlo 
o časť pod juhozápadným bebekovským hradobným múrom vnútorného ohradenia (kde bol neskôr v 17. storočí 
vybudovaný renesančný palác) v priestore dolného/tretieho nádvoria medzi prvou a druhou (dnes treťou, 
v minulosti s padacím mostom) bránou. Použitie prívlastku palificatam naznačuje, že opevnenie Krásnej Hôrky 
tvorili tiež palisády. Tie mohli uzatvárať práve priestor tretieho hradného nádvoria medzi prvou a druhou bránou 
z vonkajšej strany, respektíve po ľavej ruke vstupujúceho na nádvorie. V tomto priehradku sa podľa najnovších 
výskumov nachádzala prízemná stavba nešpecifikovanej funkcie (neskôr adaptovanej na hradnú kuchyňu). 
KÜRTHY, Ľuboš – GLOCKOVÁ, Barbora. Krásna Hôrka – stavebný vývoj stredného a dolného hradu. [cit. 
2016-07-16]. Dostupné na internete: <http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/krasna-horka-stavebny-vyvoj-
stredneho-a-dolneho-hradu/>. 
116 Debebit etiam intertenere pleno numero et indesineter equites levis armaturae trigintaquinque. Et pedites 
sclopetarios vigintiquinque. Quos intra munitionem palificatam, sub radicibus arcis erigendam servabit ex 
proventibus arcis, sive menstruo stipendio, sive annuo salario voluerit, prout sibi facilius et comodius fore 
videbitur exolvat, non expectata alia a sua maiestate solutione. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 
1, č. 3, fol. 12. 
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Pre nemeckých vojakov bol kapitán povinný zaobstarať drevo na kúrenie, prípravu 

chleba a ďalších pokrmov a pre stráž. Drevo na hrad im privážali poddaní.117 

Súboje kopijníkov sa mohli na hrade usporadúvať iba so súhlasom hornouhorského 

hlavného kapitána alebo jeho zástupcu.118 

Rovnako všetkých nemeckých žoldnierov, ako aj ostatných vojakov zaväzovala 

inštrukcia k poslušnosti voči hradnému kapitánovi. Jedinou ich prerogatívou bolo, 

že v prípade súdnych sporov vedených výlučne medzi nemeckými vojakmi mali byť tieto 

rozsudzované podľa ich vojenských zákonov a zvykov nemeckým sudcom (a Germanico 

iudice) na hrade Szendrő. Ak nemecký vojak žaloval uhorského vojaka, sťažnosť bola 

postúpená krásnohorskému kapitánovi. Naproti tomu, ak žalobu vztiahol uhorský vojak na 

nemeckého vojaka, obvinenej strane mal vyslúžiť spravodlivosť zmienený nemecký sudca.119 

Odvolacou súdnou inštanciou v prípade sporov vojakov rozsudzovaných krásnohorským 

kapitánom bol súd hornouhorského hlavného kapitána.120 Súdom uložené pokuty vyberal 

vo svoj prospech kapitán Krásnej Hôrky.121 Toto ustanovenie sa pravdepodobne vzťahovalo 

len na tie spory, ktoré rozsudzoval on sám a ktoré týkali sa aj poddaných. 

Ak išlo o kriminálne zločiny, krádež, vraždu, cudzoložstvo, respektíve iné previnenie 

takého druhu, tak vojakov, ako aj poddaných mohol kapitán súdiť výlučne s vedomím 

hornouhorského hlavného kapitána alebo jeho miestodržiteľa. Možnosť omilostenia 

panovníkom alebo hornouhorským hlavným kapitánom sa vzťahovala len na vojakov 

s vyššou hodnosťou.122 

 Pretože sa v čase vydania inštrukcie napriek prímeriu medzi Osmanskou ríšou 

a Habsburgovcami odohrávali ataky a prepady zo strany Osmanov, kapitán mal vytvoriť 

                                                 
117 Tenebitur item dictus capitaneus militibus Germanis ligna, ad necessitatem coquendi panes et cibos, et ad 
excubias per colonos arcis adduci curare. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 12.  
118 Cautum quoque sit ne concursus lancearum ad duella admittat capitaneus, sine scitu et permissione domini 
generalis vel eius locumtenentis. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 11v.  
119 Quos quidem omnes perinde ac reliquos milites, quoad obedientiam, suo capitaneatui sciat subiectos esse 
dominus Petrus Andrassy: Exceptis saltem causis iudicialibus, inter se utrinque motis. In quo casu solo, ex quo 
ipsi iuxta militares eorundem leges atque consuetudines a Germanico iudice dependent. Et pro nunc iudicium 
suum in arce Zenderö habent. Ab eo regimine deinceps quoque pendebunt. Quam praerogativam ipsis omnino 
reservari volumus. Eo addito, ut vicissim miles Germanus actor, causam suam contra Hungaricum militem 
habitam, iure mediante prosequatur coram domino Andrassy. Quod si autem Germanus reus fuerit, is apud 
praedictum iudicem Germanum conveniatur. Qui litiganti ex parte rei iustitiam facere et administrare tenebitur. 
MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 10v, 12.  
120 Idem etiam est intelligendum de appellationibus in causis militum exortis a sede capitanei Kraznahorcensis 
ad iudicium supremi capitanei transmittendis. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 12v. 
121 Multas vero, quae byrsagia vocantur, iudicialiter pronunciatas, pro se exiget capitaneus. MV SR, ŠA PO, 
SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 12v. 
122 In causis autem criminalibus, utpote furto, homicidiis, adulteriis, et id genus maleficiis deprehensos, tam 
milites, quam subditos arcis, iure mediante convictos, praescio tamen semper supremo capitaneo, vel eius 
locumtenente, quoad milites insigniores, secundum demerita eorum puniet, salva authoritate et potestate suae 
maiestatis et perconsequens domini generalis, condemnato gratiam faciendi remanent. MV SR, ŠA PO, SA LE, 
f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 12v, 11. 
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z istého počtu posádkových vojakov nový oddiel a veliť mu (a to aj vtedy, ak by vojsko bolo 

na hrade alebo v jeho blízkosti). Keby si okolnosti vyžiadali prítomnosť nemeckých ťažko 

obrnených jazdcov – katafraktov/kyrysníkov (Germanos cataphractos), potom musel 

krásnohorský veliteľ s kapitánom ťažkej jazdy nepretržite komunikovať prostredníctvom 

korešpondencie. Pokiaľ by prišlo k boju, kapitán Krásnej Hôrky by podliehal kapitánovi 

katafraktov a ďalším s vyššou vojenskou hodnosťou. Následne mal hradný kapitán dozerať, 

aby poddaným (uhorského kráľa) neboli v čase mieru Osmanmi ukladané nové a neznesiteľné 

taxy. Nemal taktiež dovoliť osmanskou správou spoplatniť tie dediny, ktoré až do tých čias 

zostali uchránené od osmanského vyčíňania a dane.123 Už vyššie sme uviedli, že pätnásť 

dedín Krásnohorského panstva (vrátane štítnických príslušenstiev) podliehalo na začiatku 70. 

rokov 16. storočia povinnosti odvádzať naturálne dávky a poplatky Osmanom. Podľa deftera 

Fiľakovského sandžaku z obdobia rokov 1575 (11. apríl) – 1576 (29. marec) sa osmanské 

zdanenie týkalo Jovíc a Krásnohorskej Dlhej Lúky (obe spadali pod náhiju Szendrő), Čiernej 

Lehoty, Roštára, Rožňavského Bystrého, Honcov, Hankovej a Rejdovej (patriciach k náhiji 

Štítnik).124 Kým urbáre Krásnej Hôrky z rokov 1570 a 1578 nám sprostredkúvajú informácie 

ohľadom dĺžky doby súbežnej poddanosti dvom pánom a sčasti opisujú reálne skúsenosti 

obyvateľstva zo stretu s omanskými vojakmi, súpis z roku 1582 zachytáva mieru osmanského 

zdanenia (Conscriptio contributionis Turcicae) v kondomíniu v ôsmich stoliciach 

Uhorska, Turnianskej, Gemerskej, Boršodskej, Malohontskej, Novohradskej, Zvolenskej, 

Abovskej a Zemplínskej.125 V konskripcii je zapísaných celkom trinásť sídiel, ktoré patrili ku 

Krásnej Hôrke celé, respektíve v nich malo panstvo určité podiely (Čierna Lehota, 

Krásnohorské Podhradie, Malá Poloma (Polunka hungar. Kysvezveres), Veľká Poloma, 

Betliar, Nižná Slaná, Henckovce, Rejdová, Hanková, Krásnohorská Dlhá Lúka, Jovice, 

Vlachovo, Gočovo). Poddaní väčšinou vo výpovediach uviedli, že domino terrestri 

Christiano a domino suo Turcico do Fiľakova odovzdávajú peňažné poplatky. Na uhorskú 

stranu to boli svätomichalský domový cenzus a menšia činža. Osmanskému vyberačovi daní 

                                                 
123 Quia vero ob repellendos impetus et excursiones Turcarum ditionem maiestatis caesareae contra pacta 
induciarum infestantium, certus numerus militum praesidiariorum, intra novum sepimentum erit collocandus. Et 
ei quoque praesidio dominus Andrassy praeerit, quo loci, vel prope eum, si necessitate postulante Germanos 
cataphractos locari contingeret, ex tunc cum capitaneo eorum dominus Andrassy, de omnibus emergentibus 
negotia bellica concernentibus mutuam correspondentiam habebit, et reddito illi, aliisque principaliorum 
militibus, iuxta status et ordinis eorum, exigentiam honore, coniunctis viribus, impetus et excursiones Turcicas, 
pro dexteritate et fortitudine sua, a ditione suae maiestatis, omni tempore propulsabit. Subditis suae maiestatis 
tributariis novas et intolerabiles taxas, potissimum sub tempore induciarum per Turcas imponi non permittat, 
nec patietur loca, quae a rabie et tributo Turcico hactenus salva permanserunt, tributaria reddi. MV SR, ŠA 
PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 11-11v. 
124 KAMMERER, Ernő (Szerk.). Magyarországi török kincstári defterek. II. 1540 – 1639. Budapest : 
Athenaeum, 1890, č. 253, s. 501, 502, 504. 
125 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 59, č. 13, s. 91, 27-39. 
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dávali popri pravidelnom tribúte126 cisársku daň (tributum caesareum), šabľové/pošvové 

peniaze (pecuniae gladialis)127, z úrody maslo, syry, med, jahnence et similia, prípadne ich 

poskytovanie kompenzovali peniazmi. Poddaní z niektorých dedín poukazovali aj finančnú 

náhradu za roboty. Veľkopolomčania sa ale napríklad museli zúčastňovať na stavbách 

mostov.128 

 Krásnohorskému kapitánovi sa nariaďovalo vyvarovať sa akejkoľvek provokácie 

Osmanov kvôli vyhliadke obohatenia sa z koristi, čo by viedlo k vyplieneniu majetkov 

uhorského panovníka. Tiež sa mal ponosovať na porušenia a zlé zachovávanie prímeria 

zo strany Osmanov. Ak by títo aj naďalej podnikali výpady, mal kapitán s vedomím 

hornouhorského hlavného kapitána vyhľadať pašu alebo blízkeho/susedného bega. Pokiaľ by 

sa situácia nezlepšila, mal na základe rozhodnutia hlavného kapitána vytiahnuť k hraniciam 

a na čele vojska sa postaviť na odpor nepriateľom.129 

 Z koristi získanej v rámci vojnového ťaženia proti Osmanom sa najskôr vydeľovala 

čiastka pre hornouhorského hlavného kapitána, respektíve jeho zástupcu, následne si určenú 

časť prisvojil krásnohorský kapitán. Zvyšok on sám prerozdelil podľa platného úzu medzi 

vojakov. Zajatí pašovia, sandžakbegovia a begovia prislúchali uhorskému panovníkovi.130 

 Kapitán si mal do svojich služieb najímať spoľahlivých a verných vyzvedačov. 

O hroziacom nebezpečenstve alebo pripravovanom obliehaní hradu sa mal okamžite 

dozvedieť sám panovník alebo hornouhorský hlavný kapitán.131 

Kapitán tiež zodpovedal za obnovovanie a zlepšovanie výzbroje, doslovne vojenských 

strojov na vrhanie striel, totiž falkonet, a ručníc. Zväčšovať mal nielen množstvo tých prv 

uvedených, ale aj rezervy pušného prachu, olova, guliek, a ohnivých (strelných) zbraní toho 

                                                 
126 Podľa Krištofa Ollowara sa platby neustále zväčšovali magis ac magis auctio facta. MNL OL, MKA, U et C, 
fasc. 59, č. 13, s. 27. 
127 MATUNÁK, Michal. Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí. Bratislava : Tatran, Edícia Pamäti 
a dokumenty, 47. zväzok, 1983, s. 72. 
128 Laborarunt circa pontium structuras. MNL OL, MKA, U et C, fasc. 59, č. 13, s. 36.  
129 Cavebit praeterea capitaneus modis omnibus ne ob spem alicuius praedae, Turcas qualicunque modo 
provocet, et per hoc ad ditionem suae maiestatis devastandam, ac de violatis, et male observatis induciis 
conquerendi iustam Turcis praebeat occasionem. Quod si autem Turcae contra manifesta pacis foedera, ab 
excursionibus non desissterent, baβam vel begum vicinum, praescio domino generale, superinde requirat, vel si 
non hoc modo desisteret, ad ulteriora ex consilio domini generalis procedat, et nihilominus vi hostili, in 
quascunque partes versae, pro viribus resistat. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 11v. 
130 Praedam vero ex concessione divina, aliquando a Turcis reportatam, exhibito prius ex ea supremo capitaneo, 
vel in absentia eius locumtenenti, honorarii nomine, condecente munere et tandem pro se quoque sua rata 
portione excepta. Reliquam cum coeteris militibus iuxta consuetudinem hactenus in talibus observatam dividet 
capitaneus, servatis tamen semper pro sua maiestate, si captivarentur baβis, zansakis et beghis. MV SR, ŠA PO, 
SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 11v. 
131 Exploratores quoque certos et fideles tenebit capitaneus, ex quibus quicquid certi intellexerit, vel aliquod 
periculum ditioni suae maiestatis imminere, vel obsidionem arcis moliri cognoverit. Id primo quoque tempore 
suae maiestati, vel domino generali, significare nullo modo negliget, ut inde sibi vel maiore numero militum, vel 
aliis necessariis rebus bellicis tempestive succurri possit. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 1, č. 
3, fol. 11v, 13. 
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druhu.132 Všetko sa muselo uschovávať na suchých a na ten účel vhodných miestach, ktoré sa 

na hradoch obyčajne označovali za prachárne.133 Na Krásnej Hôrke na tento účel slúžila 

severovýchodná bašta.134 

Stav krásnohorskej artilérie (rerum artellariorum) v období, keď správu panstva 

koordinovali hradní kapitáni, dovoľuje rekonštruovať spomenutý inventár Imricha Bornemisu 

z roku 1570.135 Uskladňovali sa tu vtedy tri väčšie falkonety (falconetae maiores) a 314 k nim 

súcich gúľ (globy apti ad hanc falconetam), jedna menšia falkoneta (falconeta minor) a ako 

príslušenstvo k nej 264 gúľ. Gule do ťažkých diel sa vyhotovovali obvykle z kameňa 

alebo železa. Ďalej bolo zaregistrovaných 80 gúľ naplnených olovom (globi plombo obfusy), 

jedna falkoneta pritiahnutá z Košíc (falconeta Cassovia adduct.)136 plus k nej 50 primeraných 

gúľ, ďalších 80 (spolu) gúľ a poškodených falkonet (globi apti ac lacerata falconeta). Taktiež 

mali na hrade k dispozícii štyri železné formy na zhotovovanie týchto ťažkých palných zbraní 

(formae ad falconetas fereae). Tieto formy na výrobu falošných diel (na ne sa potom nanášala 

hlina a po jej vysušení sa vyformované teleso používalo na odlievanie pravých diel) 

napovedajú, že na Krásnej Hôrke mohla byť aj delolejárska dielňa. Súčasťou krásnohorskej 

delostreleckej výzbroje bolo teda začiatkom 70. rokov 16. storočia celkom päť funkčných 

diel. Dodnes sa v rámci exteriérovej časti expozície kaštieľa Betliar a muzeálneho fondu 

hradu Krásna Hôrka nachádza niekoľko bronzových diel, ktoré dal odliať František Bebek 

                                                 
132 Posledným decembrovým dňom roku 1583 je datované potvrdenie Petra Andrášiho o nákupe dvanástich 
funtov olova (1 funt per 5 grajciarov) v celkovej hodnote jedného rýnskeho zlatého (jeden rýnsky zlatý = 60 
grajciarov) u košického zbrojmajstra Tomana Hurkha. Objednávku zúčtoval úrad Vojenského pokladníka 
(Kriegszahlmeister) v Košiciach a danú čiastku strhli Andrášimu z jeho platu. Zo znenia písomnosti nevieme 
zistiť, na aký účel chcel olovo použiť, najpravdepodobnejšie je ale vojenské využitie. Ich Andraschy Peter rom. 
khey. May. Haubtman und Inhaber des Haus Crasnahorka bekhenne hiemit das ich von hechsternenter ihrer 
khey. Mayt. Zaigwardt Thoman Hurkh alda entphangen hab zue Nodtorft des Gepay Play zwelf Phundt ain 
Phundt par funf Kraizer bringen die zwelf Phundt rainisch ain Gulden wirdt obemeltem Zaigwardt im 
Krigszalmaister Ambt richtig gemacht wer den dis zue Urkhundt und besser Sicherhait hab ich ihme dise 
Bekhantnus mit mainem gewonlichen Petschaft und Handtschrift verfertigt und geben auf Crasnahorka den 
lecten December des dray und achzigsten Jar. MV SR, ŠA PO, SA LE, A – KH, I. oddiel, fasc. 1, č. 15, R 3.  
133 Tormenta quoque bellica videlicet falkonetas, et manuales pixides, reformationibus indigentes restaurabit. Et 
tam ea quam pulverem tormentarium, item plumbum globos, et id genus ignita instrumenta, quantum poterit 
augebit, ac in siccis oportunisque locis asservabit capitaneus. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – KH, I. odd., fasc. 
1, č. 3, fol. 11. 
134 POLÁK, Josef. Sprievodca po Krásnej Hôrke. Košice : Slovenská kníhtlačiareň, 1930, s. 31. 
135 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 77, č. 9, s. 8-9. 
136 Podľa inventára košickej zbrojnice z 1. septembra roku 1557 bola pod hradom Krásna Hôrka stratená 
bombarda, delo na ťažké kamenné gule, zvaná aj barath. Stalo sa to zaiste v roku 1556 počas bitky medzi 
Františkom a Jurajom Bebekovcami s pomocou Osmanov na jednej strane a cisárskym vojskom na čele 
s Marcelom Dietrichom a Wolfgangom von Puchaim na strane druhej, ktorá sa odohrala v priestore medzi 
Rožňavou a Krásnou Hôrkou. Hoci krásnohorský súpis z roku 1570 označuje všetky delá ako falkonety, je 
možné domnievať sa, že v prípade falkonety dotiahnutej z Košíc ide o práve vyššie uvedenú košickú bombardu 
ktorá by tak bola prevezená na hrad ešte za čias Bebekovcov. KÁRFFY, Ödön. Kassa város tüzerségi 
felszerelése. In Magyar történelmi tár, 1901, évf. 49, szor. 4, 2. kötet, s. 124; DOMOKOS, György. A kassai 
királyi hadszertár fegyverzete és felszerelése a XVI. – XVII. századi inventáriumok tükrében [cit. 2016-07-16]. 
In Hadtörténelmi közlemények, 1997, évf. 110, sz. 4, s. 8, 49. 
Dostupné na internete: <http://epa.oszk.hu/00000/00018/00003/pdf/01domokos.pdf >. 
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v druhej polovici 40. rokov. Najskôr tieto ostali k dispozícii aj hradným kapitánom. 

Pred vstupom do hradu je dodnes na lafete umiestnené delo vyrobené z nariadenia panovníka 

Maximiliána Habsburského z roku 1574. 

V súpise z roku 1570 sa ďalej uvádzajú ručné strelné zbrane. Išlo o štyri väčšie (zaiste 

aj vo význame väčšieho kalibru, čo rovnako platí aj v prípade udávania veľkostí falkoniet) 

bradaté pušky/bradatice (maiores barbate pixides), skôr známejšie ako hákovnice, a 37 

rovnakých strednej veľkosti (mediocres barbate pixides). Popri zrejme starších šiestich 

menších (malorážnych) bradaticiach pri spisovaní zapísali šesť nových plus ďalších pätnásť 

kusov privezených z Košíc (ex Cassovia minores barbate novae). Síce v súpise nie sú bližšie 

zmienky o pôvode hákovníc, predpokladáme, že veľkú časť z nich vyrobili majstri v sotva 

dvadsať kilometrov vzdialenom mestečku Štítnik. Význam tohto centra puškárstva môžeme 

demonštrovať na základe osobitnej časti inventáru hradu a mestečka Sihoť z roku 1553 

nazvanej Ratio pixidum barbatarum. Štítnickí remeselníci dodali do doby spísania inventára 

celkovo 40 % zo všetkých strelných zbraní tohto typu, čím silno konkurovali 51 percentnému 

zastúpeniu producentov z Prahy.137 

Ku všetkým spomínaným puškám bola na hrade nachystaná munícia, a to celkom 

10 282 železných guliek (globi ferrei) a jeden sud so železnými guľkami do hákovníc (una 

tunella pilae ferreae pro barbatis quadrangullares). Ďalej dve drevené fľaše na uschovávanie 

pušného prachu do hákovníc – prachovnice (lagenae ligneae pro pulneribus ad barbatas 

pixides), 18 sudov s pušným prachom do hákovníc (pulveres ad barbatas tunellis), výbušnina 

bola uložená aj v ďalších dvoch väčších nádobách s hmotnosťou 19 centov. Krásnohorské 

vojenské zásoby dopĺňali dva kusy olova s hmotnosťou dvoch centov, 149 (pravdepodobne 

bojových) motýk (ligones), dve väčšie (opäť zrejme bojové) sekery (secures maiores), dve 

menšie a dve väčšie reťaze (catenae minore, maiores)138, 15 mís/nádob (pelves seu 

capisteria), jeden veľký bronzový mažiar (mortarium magnum aheneum) na výrobu strelného 

prachu/delo veľkého kalibru?, štyri kožené mechy (sacculi corey), jedna železná prilba 

(galeae ferreae), dve lyžice zo železa (coclearia ferrea) najskôr na liatie gúľ139, pásy/remene 

na uväzovanie v počte 100 kusov (zonae ligaturarum), 100 železných trojuholníkov zvaných 

                                                 
137 Pri zvyšných deviatich percentách nepoznáme výrobnú provenienciu hákovníc. BARABÁS, Samu (Közreb.). 
Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok. II. kötet. II. Rész Oklevelek 1534 – 1602. 
Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Történelmi Emlékek, Okmánytárak, Harminczadik kötet, 
1899, č. 42, s. 303-304. 
138 Reťaze slúžili podľa našich vedomostí napríklad aj na spájanie dvoch polgúľ. 
139 O použití lyžíc na odlievanie gúľ informuje napríklad inventár cisárskej zbrojnice v Košiciach z roku 1650. 
KÓNYA, Peter (Ved. red.). Turci v Uhorsku. Život v Uhorskom kráľovstve počas tureckých vojen 
a protihabsburských povstaní od snemu v roku 1608 do satmárskeho mieru. Bratislava : Literárne informačné 
centrum, Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII, 2006, č. 6, s. 41. 
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sulyom140, jedna železná nákova (incus ferreus), 29 faklí/lampášov/svietidiel (lampades 

igniti), tri meče (glady), osem halapartní (hellebardy), osem menších kopijí (hastae minores), 

jeden sud síry (kenkew thunella una), jeden sud sanitry (sale nitry thunella una), 12 

jednoduchých/obyčajných pušiek (pixides communes), železná kanva/železné vedro do studne 

(pro puteo anchora ferrea), dva povrazy vyrobené z lipy na obsluhu hradnej studne (funis 

tllialis pro puteo arcis), ďalej bolo pripravených desať rebríkov pre prípad útoku (scalae ad 

assaltem aptae), štyri putá na nohy pre zajatcov (compedes pro captivis), celkom 21 závor 

(serae arcis), päť väčších foriem pre odlievanie falkoniet (formulae maiores profundendarum 

falconetarum), jedna nádoba na tuhnutie olova (pellvis ferreus? ad lignescendum plombum), 

tri nájdené gule (globi reperti) a päť kusov plechu (pleh)141. 

Panovník a hornouhorský hlavný kapitán mali možnosť, koľkokoľvek ráz by chceli, 

prostredníctvom osobitných komisárov preskúmať hrad, revidovať viktuálie a vojenské 

potreby a tiež vykonať prehliadku vojakov.142 

 
Záver 
 

V literatúre sa často rezultuje, že pôsobenie hradných kapitánov na Krásnej Hôrke 

v druhej polovici 16. storočia malo negatívny dopad na kondíciu hradu i panstva. Náš výskum 

písomných prameňov toto konštatovanie čiastočne potvrdil. Pričinením posledných dvoch 

krásnohorských zemepánov Františka a Juraja Bebekovcov panstvo začalo degradovať ešte 

pred rokom 1566, keď sa dostalo do komorskej správy. Po dobytí Fiľakova Osmanmi v roku 

1554 a konštituovaní Fiľakovského sandžaku a predovšetkým od prelomu 50. a 60. rokov stáli 

za mizériou v regióne osmanské výboje do vyššie položených hornogemerských kotlín. Život 

v kondomíniu zaťažoval najmä poddanské obyvateľstvo, ktoré bolo základom ekonomiky 

feudálneho panstva Krásna Hôrka. Okrem zajímania, zabíjania ľudí, devastovania usadlostí 

a odvádzania hospodárskych zvierat Osmanmi osmanská správa podobne ako krásnohorský 

aparát pravidelne vyberala peňažné dane (okrem tých bežne známych to boli tiež cisársky 

tribút a šabľové peniaze), naturálie, respektíve finančnú kompenzáciu za ne a v niektorých 

prípadoch vyžadovala aj robotovanie namiesto náhrady v peniazoch. Kvôli úbytku 

                                                 
140 Tieto nástroje zvané sulyom sa v prameňoch spomínajú nielen s prívlastkom železné, ale tiež ohnivé. Popri 
trojuholníkových tvaroch to boli tiež tetragóny. Boli zahrotené a so zubami. Používali sa ako zápalné zbrane 
na vrhanie proti nepriateľovi. TAKÁTS, Sándor. Műveltségtörténeti közlemények. VII. Magyar tüzes- és 
lövőszerszámok. Első közlemény. In Századok, 1908, évf. 42, évi folyam, s. 61.  
141 BARTAL, Antonius. Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae. Budapest : Societas 
Frankliniae, 1901, s. 496. 
142 Quotiescunque autem vel sua maiestas, vel pro tempore constitutus dominus generalis, per speciales ad id 
deputatos commissarios arcem ipsam inspici, victualia et res bellicas revideri, ac milites praetactos lustari 
facere voluerit, id in eius maiestatis, vel domini generalis potestate situm erit. MV SR, ŠA PO, SA LE, f. A – 
KH, I. odd., fasc. 1, č. 3, fol. 13. 
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pracovných kapacít a celkovej neistote sa v nepriaznivej situácii ocitlo i železorudné baníctvo. 

Prevádzka v mnohých hutníckych zariadeniach (hámroch) ustala. Prítomnosť a prechod 

cisárskych žolnierskych vojsk (najmä v roku 1566) taktiež oblasť Rožňavskej kotliny 

vyčerpávali. Je logické, že za daných okolností hospodárstvo upadalo. A tak, samozrejme, 

rapídne poklesli i príjmy do panskej kasy. V 70. rokoch, keď vo vedení Krásnej Hôrky stáli 

kapitáni zodpovedajúci sa bezprostredne hornouhorskému hlavnému kapitánovi a Spišskej 

komore, nedokázali zisky z panstva pokryť ani náklady na vydržiavanie tu dislokovanej 

vojenskej posádky. V rámci protiosmanského pevnostného systému bola Krásna Hôrka aj 

spolu so Szádvárom veľmi slabým článkom (najmä čo sa týka veľkosti posádky), ktorý si 

vyžadoval neustále dotovanie erárom. Zlepšeniu stavu nenapomáhali ani panovníkom 

menovaní kapitáni, pričom toto tvrdenie sa týka najmä prvých dvoch známych kapitánov 

Imricha Bornemisu a Ondreja Töreka. O Imrichovi Bornemisovi, hoci len z jednej písomnej 

zmienky (o prisvojovaní si desiatkov z Betliara), vieme, že mal intenciu správať sa svojvoľne. 

Za jeho nasledovníka vo funkcii kapitána, Ondreja Töreka, chcela Spišská komora panstvo 

Krásna Hôrka pre jeho dezolátny stav dať do zálohu, respektíve za určitú pomerne nízku 

inskripčnú sumu udeliť do trvalého vlasníctva. Záložná hodnota Krásnohorského panstva 

i panstva hradu Szádvár bola stanovená na 50 000 zlatých a hodnota v prípade prevodu 

domínií do súkromných rúk bola 75 000 zlatých. Priaznivým krokom pre ďalší vývoj Krásnej 

Hôrky bolo uvedenie Petra Andrášiho do úradu kapitána. Je síce nespochybniteľné, že Peter 

Andráši sa pokúšal túto pozíciu využiť vo svoj vlastný prospech získaním donácie na Krásnu 

Hôrku, v konečnom dôsledku táto jeho angažovanosť o etablovanie sa na tomto gemerskom 

hrade v pozícii jeho vlastníka z perspektívneho hľadiska panstvu osožila. Napríklad výkaz 

murárskych prác z roku 1583 dokazuje, že začal s prestavbou veže a gotického obytného 

paláca. Piateho júna v roku 1582 dostal Peter Andráši Krásnu Hôrku po prvý raz do dočasnej 

desaťročnej držby. Potvrdením úspechu Andrášiovcov bolo aj udržanie funkcie kapitána 

v rodine, keď sa v priebehu roka 1591 stal krásnohorským kapitánom Matej, syn Petra 

Andrášiho. 
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A Scope of Authorities of Captains at the Krásna Hôrka Castle in 1570s and Early 1580s  
 
Historical literature often notes that activities of captains of Krásna Hôrka Castle had a negative 
impact on a condition of the castle as well the whole dominion in the second half of the 16th century. 
Our research has confirmed this proposition only partially. The dominion had begun to decline before 
1566, when it was incorporated in the Hungarian Chamber. Activities of last feudal lords (the Bebeks), 
Ottoman attacks and political/economic conditions in the Kingdom of Hungary were to be accounted 
for this state. In this situation, the manorial incomes decreased and the economy of dominion declined. 
The captains of Krásna Hôrka could not gather sufficient funds to support the castle garrison. Within 
the border defence system against the Ottomans, castles of Krásna Hôrka and Szádvár (in present-day 
Hungary) were the weakest links. Even the Scepusian Chamber wanted to sell these castles (for 75 000 
florins) or to offer them as a deposit (for 50 000 florins). The third captain Peter Andrássy tried to get 
the Krásna Hôrka dominion into his own property. He began the reconstruction of the castle 
(specifically a tower and the Gothic residential palace). In 1582, Peter Andrássy received the Krásna 
Hôrka dominion as a 10-year tenure. 
 
Keywords: Krásna Hôrka dominion, captains, Ottomans, Peter Andrássy 
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Obchodný cech v Šamoríne a kramársky cech v Trnave v 16. až 18. storočí 
 
Tomáš Tandlich 
 

Na prelome 12. a 13. storočia nastal v Európe rozmach obchodu, peňazí, mien a miest, 

čoho príkladom bola oblasť Champagne v dnešnom Francúzsku, v ktorej sa rozvíjali trhy 

v mestách s podporou tamojších grófov ako zemepánov. Dôležitým faktorom pre rozvoj 

obchodu bola aj zmena postoja cirkvi ku kupcom, pretože už nepovažovala akumuláciu 

kapitálu s cieľom dosiahnuť zisk za zdroj hriechu. Dôkazom tohto tvrdenia je kanonizácia 

bohatého obchodníka z Cremony Homebona v roku 1204.1 Obchodné cechy vznikali podobne 

ako združenia remeselníkov na ochranu svojich členov pred konkurenciou cudzích 

obchodníkov a kramárov.  

Vybrali sme Šamorín ako zemepanské mesto a Trnavu zo skupiny slobodných 

kráľovských miest. Dôležitosť obidvoch nami zvolených sídiel potvrdzuje aj skutočnosť, 

že Trnava a Šamorín protestovali proti štatútu Bratislavskej stolice z jej generálnej 

kongregácie zo dňa 5. decembra roku 1695, ktorým sa zaviedla bratislavská alebo budínska 

merica ako jednotná miera na celom jej území od 1. januára nasledujúceho roku pod trestom 

konfiškácie predávaného obilia. Mestá sa odvolávali na svoje staré výsady. Stolica sa 

námietkami zaoberala 26. marca 1696 a udelila obidvom sídlam výnimku z povinnosti 

používať bratislavskú mericu. Rozhodnutie platilo len do 23. novembra roku 1696, keď 

stolica túto výnimku zrušila.2  

Poznáme viaceré kategórie obchodníkov, ktorí pôsobili na území dnešného Slovenska 

v mestách od 16. do začiatku 18. storočia. Mohli obchodovať na týždenných trhoch alebo na 

jarmokoch. 

Bohatí veľkoobchodníci dovážali remeselnícke a manufaktúrne výrobky, južné ovocie, 

koreniny, chemikálie a sušené ryby zo zahraničia. Vyvážali tam  surové kože, kožušiny, loj, 

med, vosk, ako aj kovy. Obchodovali vo veľkom a v malom na týždenných trhoch 

a jarmokoch v bližšom a vzdialenom okolí. Pôsobili v mestách ako Bratislava, Trnava, 

Banská Bystrica, Levoča, Košice, Prešov a Banská Štiavnica a neboli veľmi početní. Mohli sa 

stať členmi cechov.3 Ďalšou skupinou boli obchodníci s pravidelne otvorenými predajňami, 

ktorí obchodovali s textíliami, so zahraničnými remeselníckymi výrobkami, s potravinami a 

s koloniálnym tovarom. Kvôli ochrane svojej výsadnej pozície v konkrétnom meste sa 
                                                 
1 LE GOFF, Jacques. Peníze ve středověku. Esej z historické antropologie. Praha : Vydavateľstvo Mladá fronta, 
2012, s. 26. 
2 HÚŠČAVA, Alexander. Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava : Slovenská  akadémia vied, 1972, 
s. 26-27. 
3 ŠPIESZ, Anton. Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680 – 1780. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo, 1983, s. 149. 



HISTORIA NOVA  11 

 69

povinne združovali do cechov. Vyučili sa obchodovaniu, vykonávali vandrovky, mali 

tovarišov a učňov. Museli získať pre voľné pôsobenie v obchode meštianske právo.4  

Obchodníci s dobytkom, obilím, ovocím a vínom nemali cechy, ako ani tovarišov 

a učňov a veľa za svojím obchodným podnikaním cestovali do zahraničia.5 Kramári tiež mali 

svoje cechy, išlo najmä o chudobných ľudí, ktorí sa venovali obchodovaniu s rôznym 

tovarom, ak sa mu nevenovali veľkoobchodníci a cechoví obchodníci. Mali len prenosné 

stánky alebo krošne, učili sa svojmu zamestnaniu, mali tovarišov. Ak mali prostriedky, 

prenajali si stánky na trhoch a jarmokoch, či sa venovali podomovému obchodu, ak mali na to 

povolenie od väčších obchodníkov. 

Židovskí obchodníci nemali byť vôbec v slobodných mestách trpení podľa opatrení 

ešte zo 16. storočia, ich prítomnosť tam bola len provizóriom. Išlo hlavne o niektoré menšie 

mestá na prelome 17. a 18. storočia, kde mohli bývať a obchodovať. Balkánski obchodníci, 

ktorí sa v Uhorsku rozšírili najmä po Požarevackom mieri z Osmanskej ríše po roku 1716 

na základe vzájomnej obchodnej dohody viedenského dvora a Vysokej Porty, predstavovali 

veľmi schopný a dravý element, ktorý sa sem snažil preniknúť už od konca 17. storočia. 

Vrchol ich činnosti spadá do obdobia 1680 – 1780. Sú doložení v Prešove a v Komárne, kde 

postupne splynuli s domácim obyvateľstvom. Obchodovali od veľkoobchodu po kramársky 

tovar.  Získali značné finančné prostriedky.6 

 
Obchodný a kramársky cech v Trnave 
 

Trnava mala v zahraničnom obchode bývalého Uhorska nezastupiteľné miesto. Ležala 

na obchodnej ceste, ktorá viedla z českých krajín smerom na Dunaj cez Holíč. Tu sa spájala 

s rábskou cestou, ktorá viedla smerom od Dunaja na juh k Budínu. S touto českou cestou sa 

v Trnave križovala cesta cez Považie, ktorá spájala Sedmohradsko cez Spiš a Košice s 

Viedňou. Išlo o obchodné prepojenie Uhorska so západnou Európou. Trnava získala už v roku 

1267 kráľovské privilégium, ktoré ju oslobodzovalo od platenia kráľovského mýta. Ľudovít I. 

Veľký udelil v roku 1360 Trnave konfirmáciu mýtnych privilégií. Úplnú slobodu od platenia 

mýta získali Trnavčania v roku 1419.7 

Od 15. storočia získavala Trnava významné postavenie v zásobovaní západnej Európy 

a územia dnešného Talianska kvalitným dobytkom pre zvyšujúci sa počet tamojšieho 

obyvateľstva. Smeroval sem dobytok z Valašska a Moldavska a severného Balkánu. Trnava 

                                                 
4 ŠPIESZ, ref. 3, s. 149. 
5 Tamže, s. 149. 
6 Tamže, s. 150. 
7 KAZIMÍR, Štefan. Obchod Trnavy v 16. storočí. In ŠIMONČIČ, Jozef (Ed.). Trnava. Okres a mesto. Trnavský 
zborník 3. Bratislava : Obzor, 1980, s. 217. 
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získala ešte významnejšie miesto v obchode na západe bývalého Uhorska po okupácii jeho 

centrálnej časti Osmanmi po roku 1526. Prišli sem obchodníci z Uhorskej nížiny, ktorí mali 

dobré kontakty a kapitál. Títo kupci udržiavali kontakty so svojimi obchodnými partnermi 

v Osmanmi obsadenej časti Uhorska a venovali sa exportu dobytka, koží a kožiek na západ 

od Uhorska a dovážali odtiaľ priemyselné výrobky. Obchodom s dobytkom sa živili aj viaceré 

starousadlícke slovenské a nemecké meštianske rodiny z Trnavy. Prisťahovalci z Dolnej zeme 

posilnili ekonomický potenciál mesta a zaujali aj pozície v mestskej správe. Národnostne 

vzrástol počet Maďarov v meste a zvýšil sa aj počet prívržencov reformácie.8 Mesto malo 

výhodnú geografickú polohu, mnohé privilégiá na voľný pohyb tovaru a viaceré zvýhodnenia 

pre mýtne a tridsiatkové stanice. Obchod s dobytkom sa stal pre tamojších kupcov jedným 

z najlepších zdrojov zisku. Konali sa tu dobytčie trhy štyri dni pred každým jarmokom, 

pretože pravý breh rieky Váh bol hranicou, kam mohli hnať svoje stáda chovatelia a kupci. 

Prichádzali sem kupci z Norimbergu, Švábska, Bavorska, rakúskych krajín, Čiech, Moravy, 

Sliezska a z Uhorska s cieľom nakúpiť čo najviac hovädzieho dobytka za prijateľnú cenu. 

Odtiaľto sa časť kupcov a ich stád orientovala na trhy do Viedne alebo na Moravu 

do Hustopečov. Export trnavských obchodníkov tvorili aj suroviny živočíšneho pôvodu, víno, 

obilniny. Import obsahoval koloniálny tovar, železo, oceľ, soľ, textilné výrobky, výrobky 

z kovov a pod. Minimálny ročný obrat dosahoval sumu 300 000 zlatých. Kupci z Trnavy mali 

dobrú povesť v oblasti medzi riekou Rýn a Čiernym morom. Významným impulzom 

pre rozvoj trnavského obchodu bolo aj potvrdenie práva skladu zákonným článkom č. 18 

z roku 1569. Obchodníci, ktorí transportovali svoj tovar z Moravy alebo na Moravu, ho 

museli uskladniť a ponúknuť na predaj v Trnave. Obchodovať s ním mohli cudzí kupci len 

vo veľkom.9  

 Patent arcikniežaťa Mateja Habsburského z roku 1605 znamenal koniec dominantného 

postavenia trnavských obchodníkov v obchode s dobytkom na vývoz z bývalého Uhorska. 

Trnavské dobytčie trhy sa postupne zmenili len na miestne, pretože sa tu už nerealizoval tak 

veľký obrat vo vývoze dobytka. Obchodníci z Uhorskej nížiny smeli hnať svoj dobytok 

priamo do Viedne. Povolené bolo uzatvárať len obchodné spoločnosti s maximálne tromi 

členmi pre obchodovanie s dobytkom. Trnavčania smeli predávať dobytok len na trhu 

v Drőssingu, kde ho mohli kupovať obchodníci z Moravy a ďalej ho transportovať 

do nemeckých krajín. Tridsiatkár musel trnavským a iným obchodníkom, ktorí hnali 

nakúpený dobytok z Uhorska na západ, vydať potvrdenie o jeho počte a pôvode. Dobytok 

                                                 
8 KAZIMÍR, Štefan. Trnava v rokoch 1526 – 1848. In ŠIMONČIČ, Jozef a kol. Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. 
Trnava : Mesto Trnava, 2010, s. 155; Kazimír, ref. 7, s. 258. 
9 Tamže, s. 154. 
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smeli predať po predložení tohto dokladu až vo Viedni.10 Na trhu vo Viedni sa menil dobytok, 

kože a kožky za tovar zo západnej Európy, pretože išlo o najdôležitejší trh pre uhorských 

obchodníkov. Prísun dobytka sa po zrušení trhu v roku 1605 v Hustopečiach na Moravu, 

do Čiech a do nemeckých krajín prerušil.11 

V 16. storočí bola Trnava rozdelená na štyri mestské štvrte.12 Najfrekventovanejším 

miestom v meste sa stalo dnešné Trojičné námestie, ktoré slúžilo ako trhovisko, a diali sa tu 

všetky dôležité udalosti v meste. Trnava mala dve námestia, z ktorých staršie pri kostole 

svätého Mikuláša prestalo túto funkciu plniť v priebehu 14. a 15. storočia. Vtedy sa obchodné 

centrum mesta presťahovalo na dnešné Trojičné námestie v západnej časti mesta, ktoré sa 

v 16. storočí volalo Forum alebo Theatrum.13 Snahou mesta bolo sústrediť všetok obchod 

na trhovisku, kde sa dala ľahšie udržiavať čistota. Domáci obchodníci mohli svoj tovar 

predávať už v dopoludňajších hodinách, naproti tomu cudzinci smeli na jarmoku obchodovať 

len od dvanástej hodiny. Trhoví dozorcovia mohli v prípade porušenia tohto pravidla tovar 

zhabať a darovať ho mestskému špitálu. Tovar, ktorý by do mesta priviezol cudzí obchodník, 

musel najprv predávať v drobnom, až po troch dňoch ho smel ponúknuť domácim mešťanom. 

Inak mu tovar bol zhabaný. Pouličný a podomový predaj mimo trhoviska bol prísne zakázaný. 

Išlo najmä o ryby. Mestský hospodár za pomoci jedného mešťana mal povinnosť kontrolovať 

počas jarmoku presnosť mier a váh. Poplatky za ich používanie od obchodníkov sústredil 

hospodár do špeciálnej pokladnice, od ktorej mal kľúče mestský kamenár, ktorého úlohou 

bola kontrola príjmov mesta a jeho výdavkov podľa potrieb konzula. Trnava mala výsady aj 

v obchode so soľou.14 

Veľmi významnou funkciou v mestskej správe Trnavy bol aj konzul. Podľa mestských 

štatútov patrilo medzi jeho povinnosti spravovanie a kontrola hospodárskych vecí mesta, 

akými bola správa mestských budov ako napr. mlyny, pivovar, kontrola poddaných, dozor 

nad mierami a váhami, výčap vína a piva, uchovávanie kľúčov od pokladnice mesta spolu 

s notárom a pokladníkom, kontrola príjmov a výdavkov Trnavy, akým bol deviatok a desiatok 

od poddaných z dedín vo vlastníctve mesta a pod. Za prácu mal nárok na 10 urien vína 

z mestskej pivnice a 1 zlatý za každú transakciu s pozemkami v pozemkovej knihe.15 

Významnú časť príjmov mesta z obchodnej činnosti tvorili aj rôzne poplatky z trhu 

                                                 
  10 KAZIMÍR, ref. 7, s. 252. 

11 Tamže, s. 258. 
12 BOTŤÁNKOVÁ, Mária. K topografii mesta Trnavy v 16. storočí. In ŠIMONČIČ, Jozef (Ed.). Trnava. Okres 
a mesto. Trnavský zborník 3. Bratislava : Obzor, 1980, s. 61. 
13 BOTŤÁNKOVÁ, ref. 12, s. 65. 
14 VRABCOVÁ, Eva. Štatúty mesta Trnavy ako historický prameň. In ŠIMONČIČ, Jozef (Ed.). Trnava. Okres 
a mesto. Trnavský zborník 3. Bratislava : Obzor, 1980, s. 206. 
15 Tamže, s. 199. 
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od obchodníkov, ako boli sumy za prenajatie tamojšej vzorovej miery, podľa ktorej sa mohlo 

predávať alebo nakupovať. Išlo o duté miery na sypaniny, pretože Trnava bola významným 

centrom obchodu s obilím. Používalo sa tu viacero dutých meríc, ktoré sa nazývali mece, 

mecky. Boli drevené alebo kovové. Napr. v roku 1677 tu bolo používaných lokálnych 9 

drevených a 19 železných mecí okovaných obručami.16 Hlavný dozor nad trhmi mal kapitán 

a mestská rada, ale vykonával ho trhový richtár a trhoví dozorcovia. Kontrolovali okrem 

poriadku na trhovisku aj správnosť mier a váh, ako aj mäsiarov.17 

Trnava ako mesto mala stanovené, že čapovanie vína sa realizovalo od druhej štvrtiny 

16. storočia v okove so 60 holbami (30 pínt). Išlo o bratislavský (budínsky) okov, ktorý 

obsahoval 32 pínt alebo 64 holieb, t.j. 54,2479 litra. Dve pinty z bratislavského okovu sa 

odpočítavali na vínne kvasnice a výdavky pri čapovaní vína. Skutočné množstvo vína sa 

v Trnave preto meralo v množstve 50,9040 litra.18 Trnava používala na víno podľa zákona 

z roku 1583, ako aj na základe rozhodnutia uhorského miestodržiteľstva z roku 1592 

bratislavský okov s obsahom 32 pínt, teda 54,2976 litra až do zavedenia metrického systému 

v Uhorsku v sedemdesiatych rokoch 19. storočia pri obchodovaní s vínom.19 

Trnavskí kramári si založili svoju cechovú organizáciu 6. mája roku 1547, keď im 

richtár a trnavská mestská rada vydali ich artikuly. Ide o richtárom a mestskou radou 

slobodného kráľovského mesta Trnavy vydané cechové artikuly formou mestského štatútu 

v podobe listiny v latinskom jazyku formou konfirmácie zo dňa 6. februára roku 1604.20 

Obchodný cech alebo gilda, ktorá sa v Trnave volala Collegium mercatorum, združovala 

väčšinu obchodníkov a kramárov v meste, pričom najbohatší kupci neboli všetci jej členmi. 

Členovia obchodného a kramárskeho cechu v Trnave, ktorých neúplný zoznam v počte 52 

uvádzal protokol tohto bratstva z rokov 1556 – 1651 v roku 1556, boli: Lőrinc Horwat, Antal 

Zabo, Lazlo Liley, Ghellert Kalmar, Balas Kadas, Ferenc Bakay, Amborus Kadas, Imre 

Kadas, Cristof Prukner, János Madar, Marton Puskaportoro, Imre Kis, Bertalan Voros, 

Benedek Komyaty, Ferenc Barsi, Miklos Deakne, Paisgiarto Bernatne, Kis úr János, Márton 

Deák,, Lorinc Zabo, Korlat Patikaros, Ferenc Somogy, Zapangiarto, Ferenc Zolosy, János 

Kalmar, Janos Andras Kendy, Olas Benedek Partos, cechmajster Istvan Galgoci, Zabo 

Balasne, Kacin Lekas Twthy, Imre Kalmar, Jacob Kalmar, Lazlo Paxi,  Sereghely Dorko, 

                                                 
16 HÚŠČAVA, ref. 2, s. 46. 
17 VRABCOVÁ, ref. 14, s. 201. 
18 HÚŠČAVA, ref. 2, s. 144. 
19 Tamže, s. 145. 
20 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnavy, listina č. 488, konfirmácia 
artikúl obchodného a kramárskeho cechu v Trnave z roku 1547 vydaná dňa 6. 2. 1604. Tiež: ŠIMONČIČ, Jozef. 
Pramene k dejinám obchodu v Štátnom okresnom archíve v Trnave. In Dejiny obchodu na Slovensku. Zborník 
z konferencie v Nitre v r. 1987. Bratislava : ERPO, 1987, s. 221. 
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Balas Gazdag, Bolssa Bizer, Peter Kamanci, Matthias Fekete, Bertalan Kalmar, Mate 

Irsazeghi, Gyuro Kalmar, Mihaly Kis, Illes Kalmar, Peter Papay, Balas Borsos, Marton 

Kalmar, Györgyi Zent, Gyurko Karbia a nečitateľné meno.21 

Artikuly z roku 1547 predložili mestskej rade v roku 1604 členovia cechu – 

Bartolomej Artwein, Vavrinec Chereődy, Martin Chiposwtheö, Valentín Brian a Jakub 

Chiryan na potvrdenie. Trnavský obchodný cech alebo gilda mala podľa neúplného zoznamu 

najmenej 50 členov. Išlo len o časť Trnavčanov, pričom najbohatší obchodníci v ňom 

nefigurovali. Podľa údajov z tridsiatkových registrov colných staníc možno povedať, 

že zahraničnému obchodu sa v štyridsiatych rokoch 16. storočia venovalo asi 100 

Trnavčanov. O desať rokov neskôr to bolo 130 mešťanov. Daňové registre evidovali teda 20 

až 25 percent hláv domácností.22 Účtovná kniha obchodného cechu uvádza medzi 

dokumentami v cechovej truhlici okrem privilégia na pergamene s mestskou pečaťou z roku 

1604 aj privilégium z roku 1547 pri každoročnom zhromaždení. Cechmajstrami tohto 

spoločenstva boli v skúmanom období: István Galgóczy v roku 1556, Mátyás Fekete v roku 

1557, Balás Gassdag v rokoch 1558 a 1563, Christoff Paucherr v roku 1559, Jakab Kiss 

v rokoch 1560 – 1562, Jakab Kalmár v rokoch 1564 – 1565, v rokoch 1566 – 1568 János 

Szilesy, v rokoch 1569 – 1570 Benedek Komiathy, v rokoch 1571 – 1572 András Kémendy, 

v rokoch 1573 – 1574 Benedek Komiathy, v rokoch 1598 – 1599 Juraj (György) Vörös, 

v rokoch 1600 – 1602 Bartholomo Artwein a v rokoch 1603 – 1604 Márton Cziposútő.23 

Prijímací poplatok bol stanovený vo výške 2 zlaté a 2 talenty vosku. Pravidelný 

príspevok do pokladnice kramárskeho cechu platili všetci jeho členovia bez ohľadu 

na majetkové pomery, v sume 4 zlaté na jeden rok. Cechmajster smel vinníka pri porušení 

artikúl z radov cechu vylúčiť. Cudzí obchodníci mohli svoj tovar predávať počas týždenného 

trhu len s povolením cechmajstra. Účasť na cechovom zhromaždení pre kramárov bola 

povinná. Obchodník, ktorý neprišiel na zhromaždenie do jednej hodiny od jeho začiatku, mal 

ešte lehotu do momentu, kým nedohorela sviečka z viedenského vosku, v opačnom prípade 

zaplatil 4 talenty vosku. Pokuta 12 zlatých neminula toho, kto riešil akýkoľvek svoj spor 

mimo cechmajstra a sťažoval sa priamo trnavskému richtárovi. Hádka medzi členmi cechu sa 

trestala pokutou 5 zlatých, ako aj dodatočným trestom podľa uváženia cechmajstra. 

Desať uhorských zlatých vybral cech vtedy, ak niektorý obchodník neposkytol pomoc 

svojmu kolegovi pri havárii voza. Cechmajster mohol nariadiť, aby dvaja kramári pomáhali 

                                                 
21 KAZIMÍR, ref. 7, s. 225. Tiež: BÉKESI, Emil. A nagyszombati kalmár czéh szabálayi 1547, és 1604 ből és 
régi jegyzőkönyve 1556 – 1651-ből. In Történelmi Tár. Budapešť : A Magyar  Történelmi Társulat, 1883, s. 175. 
22 KAZIMÍR, ref. 8, s. 157; KAZIMÍR, ref. 7, s. 258.  
23 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Cechy mesta Trnavy, Cech kupcov, Účtovná kniha 
z rokov 1652 – 1718. 
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v prípade potreby chorému kolegovi v núdzi. Finančná výpomoc mohla byť poskytnutá tomu 

príslušníkovi kramárskeho cechu, ktorý sa ocitol v peňažnej tiesni. Dvaja členovia mali 

povinnosť sprevádzať ich zosnulého kolegu na jeho pohrebe. Pokuta 2 zlaté bola udelená 

tomu kramárovi, ktorý odlákal tovariša od druhého majstra. Na cirkevné sviatky sa zakazoval 

predaj v stánkoch. Každý kramár v cechu mohol prevádzkovať len jeden stánok na predaj 

tovaru. Neúčasť na pohrebe sa pre tovariša a majstra trestala pokutou 2 libry vosku. Procesia 

s krížom na sviatok Božieho Tela sa konala za účasti členov kramárskeho cechu spolu 

s ostatnými trnavskými cechmi. Kramári smeli predávať a kupovať tovar na trhoch 

a jarmokoch v Trnave každý len v jednom stánku. Rovnako členovia cechu nesmeli 

obchodovať počas cirkevných sviatkov, v nedeľu a počas omše. 

 
Text konfirmácie artikúl trnavských obchodníkov a kramárov z roku 1604: 
 
Nos Daniel Hamerla Judex, Michael Salamon Capitaneus, Martinus Cheredi, Georgius 

Hrachoviczki, Matthias Duczentaller, Georgius Maii, Michael Mersan, Stephanus Dominicus, 

Stephanus Marothi, Andreas Hohenper, Franciscus Zalai, Bartholomeus Artwain et Matthias 

Spegel, Jurati Cives ac Senatores Regia Libera Civitatis Tyrnaviensis. Memoriae 

commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis. Quod Nobiles et 

Prudentes viri Bartholomeus Artwain, Laurentius Chereödy, Martinus Chiposwtheö, 

Valentinus Brian, Jacobus Chiryan, in suis proprys ac reliquorum fratrum suorum 

contubernii Institorum Nominibus et Personis Nostram venientes in Praesentiam exhibuerunt 

Nobis et praesentaverunt Literas Privilegiales super Fundationem Cehae et Confraternitas 

eorum consuetudines Jura et Articulos in se continentes in Pargameno sub Sigillo hujus 

Civitatis nostrae Authentico in Zona Sericta impedenti in Anno Domini Millesimo 

Quingentesimo Quadragesimo Septimo feria sexta proxima post Festum Inventionis Sanctae 

Crucis, patenter confectas et emanantas, sodalitati eorundem Institorum a praedecessoribus 

nostris commune bonum promovere cupiendo concessas. Quia vero eadem Litera non debito 

modo uti par erat  ab Antecessoribus eorum conservata fuerunt, ideoque humiditate poenitus 

attritae et deturpatae essent, supplicaverunt Nobis ut easdem per alias Literas nostras 

similiter Patentes renovare ac insupre quatuor novos eisdem per necessarios Articulos 

videlicet Articulum Undecimum, Duodecimum, Decimum Tertium et decimum quartum 

prioribus addere dignarenur: Quarum quidem Literarum tenor est talis. Nos Petrus Zamboky, 

Judex, Joannes Zyro, Capitaneus, Wolffgangus Maar, Caspar Mykon, Bartholomaeus Wadas, 

Martinus Zabo, Lucas Szentmarthony, Georgius Kossuth, Adam Pek, Emericus Kalmar, 

Joannes Zeöcz, Georgius Damacus et Matthias Paysgiartho jurati Consules Civitatis 



HISTORIA NOVA  11 

 75

Tyrnaviensi. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit 

universis et singulis . Quod cum Nos juxta more met consuetudinem Civitatis nostrae pro 

habentis Tractatibus commune bonum nostrum concernentibus in Praetorium hujus Civitatis 

congregati fuissimus venientes in conspectum nostrum circumspecti viri Emericus Kalmar, 

Blasius Kalmar, Petrus Kys, et Volfgangus Bizer Institores in medio nostri commorantes suis 

ac omnium et singulorum Institorum Personis et Nominibus, debita cum Modestia Nobis 

exponere et detegere curaverunt. Quod cum ipsi in Omnibus Liberis Civitatibus pluribus 

Libertatibuset consuetudinibus ab antiquo super Confraternitatem ipsorum extendentem 

usigavisi fuissent, imo et fruerentur de praesenti et quia ipsi super ejus modi Libertatibus et 

Consuetudinibus nullas certas et confectas  haberent Literas, quibus Articuli Libertatum 

ipsorum essent conscripti Supplicatum Nobis extitit, ut ipsorum Articulos Nobis fideliter 

declaratos Authoritate Nostra Ordinaria imposterum semper observandum eisdem 

privilegialiter extradare et concedere dignaremur. Quia vero Unitate et Concordia isporum 

Incolarum Civitatis Nomerus ampliari et augeri videtur, rectores etiam eorundem majori 

pacis amoenitate frui et quae hujus confraternitatis sunt, pro veteri laudabilque consuetudine 

exercere possint, cumque veterum industria non sine fagacissima providentiae ordinatione 

statuissent et advenisset ut eaquae temporaliter geruntur, propter labilem homins et fluram 

memoriam, debita literarum diuturnittem fulcerirentur, considerantes etiam, quod libertates 

et consuetudines ipsorum Institorum forent recenti adhuc hominum notitiam manifestae et 

clarae, quarum quidem libertatum et consuetudinum tenor Articulis infrascriptis contentam 

talis est. 

Primus articulus, ut nemo quiequam vendere, nec exponere debeat, insi prius in 

Confraternitatem seu Cheham ipsorum dederit florenum duoset duo talenti cerae. 

Secundus, quod omnis, qui aliquid vendere vult, tenetur singulis angarys Cheham seu 

Confraternitatem dare denarios quatuor hungaricales, nullo habito respectu divitis vel 

pauperis.  

Tertius arcticulus, Quod quilibet Literas suas conservatorum seu Parentelas, Magistro 

Confraternitatis monstret, atque praesentet: alias enim in Confraternitatem ipsorum minimem 

accipiendus erit, si aliquis vero ordini eorum resistere vellet, et Confraternitatem invertere et 

Mercaturam suam contra edictum eorum exponerem, quo aliquid vendere posset, in 

derogamen Libertatum et Consuetudinem eorum Magister Confraternitatis cum aliis fratribus 

tenetur illum omni re privar. 

Quartus articulus, Quod nullus extraneorum Institorum quequam vendere, nec in Foris 

Hebdomadalibus, alysque diebus debet, si vero aliquis deprehensus fuerit, talis omnibus 
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rebus suis per Magistrum Confraternitatis privandis erit. 

Quintus articulus, Quod omnis Institor, qui in Confraternitatem, seu Cheham acceptus fuerit, 

imprimis  prandium dare teneatur. 

Sextus articulus, Quod cum ipse Magister Chehae convocat reliquos Fratres, tenetur 

nuncium suum proprium mittere ad convocandum, qui ipsis indicet horam convenientem, et 

quicunque ex eis domi esset, et convocationi non satisfaceret, aut non obtemperaret, 

venireque nollet donec una Candela cerea Vienensi empta cremaretur, talis absque gratia pro 

quatuor talento cerae puniendus erit.  

Septimus articulus, Quod causae inter eosdem alique suscitate extentem se se ad florenos 

Duodecim, coram supremo fratrum levarum et uniri possint, absque molestatione Domini 

Judici. Quae autem pars utigantium facto per Magistrum Confraternitatis Judicio non 

contentaretur neque unioni pareret, talis contumax florenis quinque in ladulum communem, 

seu Articulos eorum observare nollet, nec curaret, talis similiter quinque florenis piniendus 

erit. 

Octavus eorum articulus, quandocunque Fratres in Cheha existentes questus gratia cum 

curribus eorum onustis, (quod saepius accidere solet) in via aliquid periculi in fractiore 

currus, aliorumve casuum experirentur, et  unus alteri auxiliari nollet, desereretque, et quod 

majus est, propter temporis formidinem in una comitiva caeterorum fratrum incedere nollet, 

et non curaret, talis bono et evidenti testimonio convictus in florenis decem hungaricales 

mulctandus erit.  

Nono eorum articulus, Quod agrorante aliquo ex eis frater principalis requisitus, tenetur 

duos ex confraternitatem pro excubys nocturnis circa aegrotum dare egentiori vero etiam de 

Ladula communi ad tempus persolutionis necessitate tunc exigenti pecuniam mutuare. Si vero 

talem mori contingat honestae sepulturae conimendare corpus duobus fratribus in cheha 

existentem, laborem ducendi subcuntibus in locum sepulturum deducerem. 

Decimus eorum articulus est, quod quicunque famulum seu famulam familiamoem alterius 

quavis via ad se alliceret, talis evidenti testimonio convictus florenis duobus  puniendus erit. 

Undecimus articulus ut festivis diebus nulli institorum testudines seu officinae mercaturae 

tabulas aperire liceat. 

Duodecimus eorum articulus, quod nulli institorum in duabus testudinibus seu officinis 

merces venum exponere liceat. 

Decimus tertius eorum articulus, quod si ad funebres exequias Confraternitas Institorum 

invitaretur, et quicunque per magistrum Chehae certificatus, ac per ipsius famulum domi 

repertus, processioni ejusmodi interese nollet, aut quavis causa se absentaret, is per 
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Magistrum Chehae duabus libris cerae mulctari debet. 

Decimus quartus et ultimus articulus, ut quilibet Institorum, secundum morem aliarum 

Ceharum, in Festo Corporis Christi, cum Cruce Confraternitatis Institorum intersit 

personaliter, si quis autem subtraheret se,  is similiter duabus libris mulctetur. Si autem 

secundo absentaret se, a processione, mulctetur juxta facultatem suam et demeritum toties 

quoties absens esset, quemadduum et alia Chehae in earum consuetudine habent. Nos igitur 

cognita postulatione, perlectisque et diligenter consideratis articulis Nobis per praescriptos 

Institores modo praemisso propositos, cupientes etiam Civitatem hanc nostram boni ordinis 

regimine inter praedictos Opifices erecto, decorare, habito inter nos et totam comunitatem 

hujus Civitatis diligenti supertinde Tractatu, et ruminatione praescriptam Confraternitatem 

Institorum ac articulos praeinsertos, per eosdem perpetuo observando, Authorita nostra 

ordinaria instituimus ereximus et confirmavimus, imo instituimus erigimus, confirmavimus, ac 

pro eisdem Institoribus et eorum Cheha perpetuo valituros decernimus  et stabilimus. In cujus 

rei memoriam firmittemque perpetuam praesentes Literas nostras pendenti et authentico 

Sigillo nostro roboratas memoratis Institoribus et Confraternitatis duximus  concedendas. 

Datum Tyrnaviae. Feria Sexta proxima post Festum Inventionis Sanctae Crucis. anno Domini 

Millesimo Quingentesimo Quadragesimo Septimo. Nos igitur admissa postulatione 

praescriptorum concivium nostrorum juxta et legitima, praescriptas Literas eorundem, non 

abrasas, non cancellatas, neque in aliqua earum parte suspectus, aut viciatas, praesentibus 

Literis nostris patentibus transcribi faciendo, renovandas, et quatuor posteriores Articulos 

videlicet Undecimum, Duodecimum, Decimum Tertium, et Decimum quartum prioribus eorum 

Articulis addendum et adyciendum esse decrevimus, prout renovamus, addimus et adycimus 

praesentium per vigorem. In quorum omnium et singulorum praemissorum fidem, 

firmitatemqueperpetuam praesentes Literas nostras, Sigillo hujus Reipublica Nostrae 

authentico impedenti munitas, eisdem, Concivibus nostris, toti videlicet Contubernio 

Institorum hujus Civitatis dandas esse duximus et concedendas. Datum Tyrnaviae Sabbatho 

proximo post Festum Purificationis Beatissimae Virginis Mariae. Anno partus eiusdem 

Millesimo Sexcentesimo Quarto. 

 
Obchodný cech v Šamoríne 
 

Mesto Šamorín získalo svoje mestské privilégium v roku 1405 od Žigmunda 

Luxemburského. Vydanie dokumentu súviselo s ustanovením slobodných kráľovských miest 

v bývalom Uhorsku ako jedného stavu. Šamorín mal vybudovať a udržiavať hradby, jeho 

obyvatelia si mohli voliť richtára a mestskú radu podľa mestského práva Bratislavy a smeli 
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voľne narábať s mestským majetkom. Obyvatelia mali zväčša nemeckú národnosť. 

Osídľovanie Žitného ostrova sa dialo na konci 13. storočia a jeho protagonistami boli 

bratislavskí Nemci. Hostia sa v Šamoríne spomínajú prvý raz v roku 1340. Ich prítomnosť 

dokazuje už v rokoch 1287 – 1298 názov lokality Marchamagyar. Voľby dvánasťčlennej 

mestskej rady a richtára sa konali vždy 24. apríla (deň svätého Juraja) až do roku 1655. 

Mešťanom sa mohol stať ktokoľvek, kto v Šamoríne býval aspoň rok a deň a vlastnil tu 

nehnuteľnosť. Všetci obyvatelia podliehali len tamojšiej mestskej rade vo všetkých 

oblastiach. Richtára potvrdzoval panovník do roku 1583, keďže Šamorín bol síce viac 

mestečkom (oppidom) ako slobodným kráľovským mestom, ale s viacerými výsadami. Cisár 

a kráľ Rudolf II. preniesol schválenie richtára do kompetencie bratislavského hradného 

kapitána.24 

Výška cenzu, ktorí mali obyvatelia Šamorína odvádzať panovníkovi ročne, dosahoval 

sumu 88 zlatých. Iné kráľovské mestá na území dnešného Slovenska platili ročne niekoľko 

sto zlatých. Základné privilégium z roku 1405 dovoľovalo Šamorínčanom spravovať mestský 

majetok a všetky jeho regálne práva v ich prospech.25 Privilégium od cisára a kráľa Žigmunda 

Luxemburského z roku 1434, ktoré konfirmovali králi Albrecht Habsburský, Ladislav V., 

Matej Korvín a Vladislav II. Jagelovský v rokoch 1439, 1456, 1478 a 1491, zakazovalo 

zadržovať šamorínskych obchodníkov, alebo im zhabať tovar kdekoľvek na území bývalého 

Uhorska. Išlo o udelenie oslobodenia od platenia mýta na všetkých kráľovských mýtnych 

staniciach. Šamorínski mešťania a kupci mali ťažkosti pri preprave svojho tovaru po území 

Uhorska, a preto v období 16. storočia bolo vydaných v ich prospech osem mandátov a dve 

konfirmácie, ktoré potvrdzovali práva Šamorínčanov na všetkých mýtnych staniciach po 

celom bývalom Uhorsku.26 

Trhy sa v Šamoríne konali od roku 1353. Týždenný trh v sobotu sa tu spomínal v roku 

1364. Žigmund Luxemburský vydal v roku 1411 pre mesto privilégium na konanie jarmokov 

na tretí deň po sviatku svätého Urbana pápeža spolu s predchádzajúcimi a nasledujúcimi 

dňami (26. až 28. mája) a na sviatok blahoslaveného Bartolomeja spolu s predchádzajúcimi 

a nasledujúcimi dňami (23. až 25. augusta). Kupci a predajcovia na jarmoku boli počas jeho 

konania oslobodení od poplatkov. Mandát panovníka nariadil ako doplnok k privilégiu, aby sa 

všetci obchodníci museli zastaviť so svojím tovarom počas konania slobodného trhu, pokiaľ 

                                                 
24 STREŠŇÁK, Gábor. Postavenie stredovekého Šamorína v kontexte privilégia z roku 1405. In STREŠŇÁK, 
Gábor – VÉGH, László (Eds.). Kapitoly z dejín mesta Šamorín. Historická konferencia pri príležitosti 600. 
výročia získania mestských výsad udelených kráľom Žigmundom. Disputationes Samarienses 5. Šamorín; 
Dunajská Streda : Fórum inštitút pre výskum menšín a Lilium Aurum, 2005, s. 26-27. 
25 Tamže, s. 28-29. 
26 Tamže, s. 30. 
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s ním boli v okruhu jednej míle od mesta. Pri meste bol aj brod cez Dunaj, ktorý mohli jeho 

obyvatelia voľne využívať. Šamorín ležal na križovatke cesty z Bratislavy do Komárna popri 

Dunaji a cesty cez prievoz na pravý dunajský breh pri meste. Blízkosť prechodu cez rieku 

umožnila Šamorínčanom výhodne si prenajať vodné mýta pri Hamuliakove a Čilistove, 

z ktorých príjmy tvorili významný finančný zdroj pre ekonomiku mesta od poslednej štvrtiny 

14. storočia. Časté zálohovanie slobodných kráľovských miest a kráľovských mestečiek 

uhorskými panovníkmi v 15. a začiatkom 16. storočia predstaviteľom vysokej šľachty mali 

za následok miznutie rozdielu medzi oppidami a kráľovskými mestami, čoho dôsledkom bolo 

stupňovanie tlaku šľachty na mestá v podobe uvalenia nových daňových povinností 

na mestský stav.27 

Na prelome 15. a 16. storočia sa považovali za skutočné mestá len tie, ktoré ako 

slobodné kráľovské uvádzal tretí dekrét kráľa Vladislava II. Jagelovského z roku 1498. 

Siedmy dekrét rovnakého panovníka z roku 1514 uvádzal tavernikálne, personálske a banské 

mestá, pričom Tripartitum z roku 1517 označovalo civitas ako lokalitu s hradbami 

a príslušnými privilégiami. Šamorín bol predmetom častého zálohovania od roku 1385, 

pričom v roku 1492 sa mesto ocitlo v rukách pánov zo Svätého Jura a Pezinka ako záložných 

veriteľov. Mesto získalo svoje privilégiá do polovice 15. storočia, pričom v 16. storočí tieto 

listiny boli už len potvrdzované, ako napr. Maximilián II. v roku 1569 dokument Mateja 

Korvína z roku 1465, ktorou konfirmoval mýtne výsady jeho predchodcov.28 

Cisár Rudolf II. vydal v roku 1583 konfirmáciu listiny Vladislava II. z roku 1491 

pre Šamorín o oslobodení od mýtnych poplatkov. Dokument upravil vzťahy medzi 

Šamorínom a Bratislavským panstvom, pričom slobodná voľba samosprávy ostala 

obyvateľom mesta. Richtára musel potvrdiť hradný kapitán, ktorý súdil aj závažnejšie hrdelné 

zločiny. Zemepanská daň pre mestečko bola ročne 606 zlatých. Za jarmoky platil Šamorín 

trhový poplatok 8 zlatých panstvu. Kráľ Ferdinand I. potvrdil v roku 1534 privilégiá vo veci 

šamorínskych jarmokov.29 

Voľby richtára a mestskej rady sa od konca 16. storočia do roku 1722 konali 24. apríla 

a od roku 1655 každoročne. Od roku 1673 ovplyvňoval zemepán voľby richtára, pričom 

od roku 1690 muselo mesto informovať zemepána o termíne konania volieb. V roku 1714 

vyslal svojich zástupcov palatín Mikuláš Pálffy, ktorý vydal v roku 1715 obchodnému cechu 

artikuly.30 

                                                 
27 STREŠŇÁK, ref. 24, s. 32-33. 
28 Tamže, s. 34-35. 
29 Tamže, s. 36. 
30 NOVÁKOVÁ, Veronika ml. Mestská správa v Šamoríne od konca 16. do polovice 18. storočia. 
In STREŠŇÁK, Gábor – VÉGH, László (Eds.). Kapitoly z dejín mesta Šamorín. Historická konferencia 
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Mestečko kontrolovalo prostredníctvom trhových sudcov presnosť mier a váh na 

trhoch. Pri radnici sa nachádzali miery vo veľkosti jednej holby a jej polovice. Mestečko 

udržiavalo svoje hradby, cesty, budovy a majetky. Hlavné dve ulice boli vydláždené s 

chodníkmi a kanálmi, pričom samospráva udržiavala čistotu.31  

Základom mestskej ekonomiky Šamorína bolo poľnohospodárstvo, ale obyvatelia sa 

venovali aj remeslám a obchodu. Mesto regulovalo ceny obilia a zabezpečovalo jeho zásoby a 

poľnohospodárske práce. Mestská rada limitovala mzdy žencom a koscom. Vinohradníctvo a 

predaj vína tvorili významný zdroj príjmov Šamorínčanov. Mesto vlastnilo aj vinohrady v 

Rači a Vajnoroch. Slobodný predaj vína bol povolený od svatého Michala do Vianoc. V 

ostatnom čase prenajímalo mestečko právo predaja vína vínnym majstrom. Ekonomiku 

Šamorína regulovali mestské štatúty ako vnútorné právne predpisy.32  

Richtár a mestská rada sa zaoberali aj obchodovaním. Stanovili pravidlá prenájmu 

obchodov a krčiem a prenajímali svoje menšie regálne práva ako výrobu a predaj piva, vína, 

pálenky. Mesto prenajímalo aj svoje právo na obchod so soľou. V roku 1661 prenajala 

mestská rada výčapné právo za 40 zlatých ročne. Každoročne platili Šamorínčania okrem 

cenzu aj vojenskú daň štátu.33 

Lesy a rybníky v okolí mesta a ich využívanie podiehali mestskej rade a richtárovi, 

pričom bol usmerňovaný aj chov dobytka a kôz. Rybolov a ťažbu dreva povoľoval richtár a 

mestská rada. Dôležitou činnosťou sa stala aj kontrola fungovania cechov, kvality 

remeselných výrobkov a cenových limitov týchto produktov. Mestská rada stanovila 

podmienky vstupu majstrov do cechov od začiatku 18. storočia, schvaľovala cechové artikuly 

a od roku 1726 nariadila, aby všetci majstri pred vstupom do cechu doložili svoj pôvod a 

zložili prísahu na vstup medzi mešťanov pred radou. Domáci majstri zaplatili mestu 1,5 

zlatého a cudzinci 3 zlaté za udelenie meštianskeho práva v Šamoríne. Notárovi mestečka 

mali dať poplatok 50 denárov. Cudzí obyvatelia mesta, ak nepožiadali o prijatie za mešťana 

hneď po príkaze mestskej rady, museli dať 12 zlatých rade a 50 denárov notárovi. Osobitné 

postaveni mali šamorínski mäsiari, ktorí mali povolené dva až tri výseky mäsa na 26. 

decembra za poplatok 40 zlatých a dva okovy vína. Cenu mäsa stanovila mestská rada na 

rovnakú úroveň ako v Bratislave a mäsiari museli zabezpečiť kvalitné mäso. Majstri tohto 

remesla sa tomuto tlaku bránili a niekedy im richtár a rada povolili dočasne zvýšiť cenu mäsa 

                                                                                                                                                         
pri príležitosti 600. výročia získania mestských výsad udelených kráľom Žigmundom. Disputationes Samarienses 
5. Šamorín; Dunajská Streda : Fórum inštitút pre výskum menšín a Lilium Aurum, 2005, s. 52-53. 
31 Tamže, s. 60-61. 
32 Tamže, s. 62-63. 
33 Tamže, s. 66. 
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nad stolicou určený limit.34 

Mestečko Šamorín patrilo v 16. a 17. storočí medzi najväčšie remeselné strediská 

na dnešnom západnom Slovensku s počtom cechov 13. Pracovalo tu približne 50 – 60 

majstrov. Vznikli tu cechy hrnčiarsky (1639), kožušnícky (1555), cech remenárov, tesárov 

a šabliarov (1569) a uhorských zámočníkov (1659). Ostatné cechy, ktoré tu pôsobili už 

na prelome 16. a 17. storočia, sa svojou produkciou orientovali na miestny trh, čo bolo 

typické pre zemepanské mestečká podobné svojou veľkosťou Šamorínu.35 Obchodný cech 

združoval obyvateľov Šamorína, ktorí sa venovali obchodu a patrili k rímskokatolíckemu, 

evanjelickému a kalvínskemu vierovyznaniu. V čase vlády katolíckeho kráľa Karola VI. to 

predstavovalo výnimku, pretože spoločenstvo nerobilo rozdiely medzi členmi na základe ich 

náboženského vierovyznania. 

Artikuly obchodného cechu schválili tamojší richtár, mestská rada a celá mestská obec 

za právoplatné na svojom zasadnutí 6. mája roku 171536.Uhorský palatín a bratislavský župan 

– gróf Mikuláš Pálffy vydal pravidlá fungovania pre šamorínskych obchodníkov 2. marca 

toho istého roku. Odpis vyhotovili a osvedčili za Bratislavskú stolicu slúžny Ladislav 

Naszvady a prísediaci stoličného súdu František Saaghy dňa 26. januára 1736 v Šamoríne. 

Žiadosť Šamorínčanov predniesol v roku 1715 obchodník Michal Piringer (Mercator seu 

Quaestor). Tento šamorínsky mešťan je uvedený aj v portálnom súpise Bratislavskej stolice z 

rovnakého roku, spolu s ďalšími štyrmi obchodníkmi zo Šamorína. Boli to Jakub Velcz, 

Martin Thor, David Geizler a šamorínsky richtár Ján Farkaš. Dokument je písany v latinskom 

a nemeckom jazyku. Oppidum malo v roku 1715 významné miesto v remeselnej výrobe 

medzi mestskými sídlami na dnešnom západnom Slovensku, pretože v roku 1715 tu pôsobilo 

123 remeselníkov.37 

Obchodníci si cech v Šamoríne vytvorili podľa vzoru Bratislavy, kde obchodnícky 

cech vznikol v roku 1699. Príčinou vzniku bratislavského spoločenstva obchodníkov 

s rôznym tovarom bola snaha zabrániť najmä rastúcej konkurencii balkánskych obchodníkov 

z územia Osmanskej ríše a súčasne to predstavovalo snahu o podporu jednotného postupu 

uhorských obchodníkov voči dominancii obchodníkov zo západnej časti Habsburskej 

                                                 
34 NOVÁKOVÁ ml., ref. 31, s. 64-65. 
35 ŠPIESZ, Anton. Remeselná výroba na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava : Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, 1972, s. 71. 
36 Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár, fond Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada, Bratislavská 
stolica, C 25 – Acta mechanica - N 1/45. Tiež: TANDLICH, Tomáš. Obchodný cech v meste Šamorín a jeho 
vznik v prvej polovici 18. storočia. In STREŠŇÁK, Gábor – VÉGH, László (Eds.). Kapitoly z dejín mesta 
Šamorín. Historická konferencia pri príležitosti 600. výročia získania mestských výsad udelených kráľom 
Žigmundom. Disputationes Samarienses 5. Šamorín; Dunajská Streda : Fórum inštitút pre výskum menšín 
a Lilium Aurum, 2005, s. 131. 
37 ŠPIESZ, ref. 35, s. 125. 
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monarchie. Bratislavský obchodný cech alebo gilda vznikla v roku 1699, pričom jej členovia 

boli jedinými zákonnými obchodníkmi v meste. Obchodovali v stálych stánkoch. V roku 

vzniku bolo členmi cechu 30 kupcov. Ich privilégium určilo dobu učenia sa obchodovaniu, 

a to 6 rokov pre cudzinca a 4 roky pre syna člena cechu. Boli tu stanovené podmienky vstupu 

do spoločenstva, poplatky pre cudzích obchodníkov a remeselníkov za predaj tovaru, čas 

otvárania a zatvárania obchodov atď.38 

Žiaden obchodník, ktorý nebol vyučeným kupcom, nesmel svoj tovar v Šamoríne 

verejne ani tajne predávať. Vlastníctvo domu a šamorínske meštianske právo predstavovalo 

podmienku voľného obchodovania. Kresťanská viera sa považovala za samozrejmosť. 

Obchodník musel byť aj členom cechu, inak riskoval zabavenie svojho tovaru. Mestská rada 

dostala zo skonfiškovaného tovaru polovicu a druhú časť si prevzali obchodníci. Ak niekto 

nechcel vstúpiť do cechu ale obchodoval na území mesta, zaplatil do cechovej pokladnice 

jeden dukát a poskytol všetkým miestnym farským kostolom dva funty vosku. 

Obchodný cech vyžadoval podobne ako v remeselníckych združeniach pri prijímaní 

dôveryhodný rodný a výučný list. Ak niekto nebol synom obchodníka, ale obchodovaniu sa 

venoval dostatočne dlho, zaplatil do pokladnice 100 rýnskych zlatých v dvoch splátkach 

v priebehu jedného roka. Súčasne usporiadal pre členov cechu slávnostnú hostinu podľa 

svojich finančných možností. Syn obchodníka zaplatil 50 rýnskych zlatých a pre všetkých 

obchodníkov vystrojil obed. 

Cudzí obchodník mal zakázané predávať bez ohľadu na svoj pôvod alebo majetok, 

svoj tovar na týždenných trhoch alebo v inom čase, ako sa v meste konali jarmoky. Množstvo 

predávaných vecí sa nesmelo určovať v lakťoch a funtoch. Inak, ak sa toto pravidlo zo strany 

cudzinca nerešpektovalo, hrozila mu konfiškácia predávaného tovaru. Výnimka platila len 

pri veciach, ktoré šamorínski obchodníci nemali vo svojej ponuke – veci, patriace do okruhu 

galantérie. 

Cechové zasadnutia sa konali každý štvrťrok a všetci členovia zaplatili svoju povinnú 

peňažnú dávku do cechovej pokladnice vo výške 1 zlatý. Predstavený spoločenstva zvolával 

obchodníkov prostredníctvom svojho tovariša. Pokuta za neúčasť bola stanovená na 4 funty 

voskových sviec. Problémy a spory riešil cech tým, že vinníkovi udelil sankciu v sume 12 

zlatých. Odvolanie proti rozhodnutiu mohol ten, kto mal udelenú pokutu, podať na 

šamorínsku mestskú radu. Zamietavé rozhodnutie o odvolaní však znamenalo zvýšenie 

pokuty na 24 zlatých. Členovia obchodníckeho cechu si museli pri obchodovaní na trhoch 

navzájom pomáhať. Ak sa niekomu z nich pokazil voz, bolo povinnosťou ostatných 
                                                 
38 ŠPIESZ, ref. 3, s. 150. 
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spolucestujúcich poškodenému pomôcť. Nesplnenie tejto povinnosti sa trestalo 12 zlatými. 

Ak niektorý z členov ochorel alebo sa ocitol v ťažkej životnej situácii, jeho dvaja spolubratia 

mu poskytli pomoc na základe rozhodnutia predstaveného cechu. Striedali sa pri posteli 

chorého, ktorému cech poskytol aj finančnú výpomoc. V prípade smrti si celé spoločenstvo 

uctilo pamiatku zosnulého obchodníka vystrojením dôstojnej rozlúčky s ním. 

Obchodník, ktorý odlákal k sebe tovariša, učňa alebo sluhu od iného kupca, zaplatil 

pokutu 12 zlatých. Nedeľa ako sviatočný deň bola zasvätená ako najväčší kresťanský sviatok 

Pánu Bohu. V tento deň platil zákaz mať otvorený obchod. Výnimku z tohto pravidla mali len 

lekárnici. Nepovolený predaj tovaru pred konaním svätej omše a po jej skončení sa 

sankcionoval zaplatením 4 zlatých. Úmyselná neúčasť na pohrebe zosnulého obchodníka sa 

trestala sumou 2 zlaté. Spoločné zhromaždenie celého bratstva bolo možné zvolať na žiadosť 

jeho člena za poplatok 1 zlatý. Obchodníci, ich tovariši a učni sa museli správať slušne 

a diskrétne na zhromaždení, inak zaplatili pokutu 12 zlatých za akúkoľvek urážku. Člen 

bratstva mohol, ak to uznal za vhodné, vystaviť výučný list vlastnému synovi, ale musel to 

potvrdiť aj predstavený a obchodnícka gilda. Za poplatok 1 dukát do pokladnice cechu sa 

vykonal takýto úradný výkon. 

Obchodníci z bratstva museli pri prijímaní učňa predložiť všetkým jeho členom 

na spoločnom zhromaždení dokumenty o jeho bezúhonnom pôvode a písomnú záruku okrem 

jeho patróna (obchodníka) musel poskytnúť aj iný dobre situovaný a vážený šamorínsky 

mešťan. Obchodník, u ktorého bol učeň zamestnaný, si mohol v prípade, ak sa mu počas 

učenia poškodil jeho majetok, nárokovať náhradu škody u toho Šamorínčana, ktorý sa za neho 

zaručil. Čas, ktorý bol potrebný na získanie základných zručností a vedomostí obchodníka 

trval 6 rokov. Obchodník – patrón smel učňovi za dobré správanie skrátiť dobu učenia. 

Obchodníci a ich tovariši museli dozerať na učňov, aby poctivo pracovali, rozvíjali 

svoje cnosti a modlili sa k Všemohúcemu Bohu. Učeň musel ovládať čítanie, písanie, 

počítanie a ostatné obchodné zručnosti. Neoprávnené trestanie a bitie učňa bolo prísne 

potrestané a cech takéhoto týraného chlapca odškodnil určitou finančnou čiastkou. Učeň, 

ktorý absolvoval povinné učňovské roky, dostal od svojho patróna nové šaty a jeho učiteľ ho 

pred celým nastúpeným cechom slávnostne prepustil z učňovskej služby. Cudzí kupec, ktorý 

sa oženil s dcérou šamorínskeho obchodníka alebo s vdovou, musel zaplatiť za možnosť 

obchodovať na území mestečka 50 zlatých. Dcéra alebo vdova po kupcovi, ktorá si vzala 

za manžela syna domáceho obchodníka, sa mohla dohodnúť na finančnom vyrovnaní 

s obchodníckym bratstvom. 

Cudzí kupci mali zakázané predávať korenie mimo obdobia predaja na šamorínskom 
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jarmoku, ale aj tu mali povolené predávať tento tovar len v povolenom množstve v gramoch. 

Príčinou tohto usmernenia bolo to, že Židia a Welšania podvádzali pri predaji korenia 

používaním falošných váh. Šamorínski kupci takéto korenie museli zabaviť. 

Šamorínsky richtár a predstavený cechu museli cudzincom povoliť presné množstvo 

predaného korenia na tamojšom jarmoku. Kupci nakupovali tovar od cudzincov podľa svojich 

majetkových pomerov a podľa platných pravidiel, ale tretina z takto nakúpeného tovaru 

pripadla mestskej rade, druhá tretina kupeckému bratstvu a až posledná tretina pripadla tým 

obchodníkom, ktorí tento tovar nakúpili. Prípadný spor o rozdelenie tovaru mal vo svojej 

kompetencii rozhodnúť šamorínsky senát. Obchodníci museli dodržiavať všetky cirkevné 

sviatky a nedele, počas ktorých sa museli povinne zúčastniť bohoslužby, aby mohli pokojne 

predstúpiť pred Pána Boha so svojimi rodinami. Všetci členovia cechu, a to: katolíci, 

evanjelici a reformovaní, mali ako svoju najdôležitejšiu životnú zásadu viesť zbožný 

a poctivý život. Bratstvo obchodníkov odvádzalo na sviatok Božieho Tela sumu 2 zlaté 

do každého šamorínskeho kostola. Obchodníci kráčali na procesii počas tohto významného 

sviatku pod svojou cechovou zástavou. Poctivosť predaja mala byť zabezpečená aj tým, 

že šamorínski obchodníci smeli svoj tovar predávať len podľa cien, platných v neďalekej 

Bratislave. 

 
Text artikúl obchodného cechu v Šamoríne z roku 1715: 
 
Nos Comes Nicolaus Palffy ab Erdeod Perpetuus in Vöroskeo etc. Regni Hungariae 

Palatinus  Judex Cumanorum, Aurei Velleris Equesm Comitatuum Posoniensi Perpetuus, 

Pest, Pilis et Solt Supremus Comes Arcis Regiae Posoniensis Supremus ac Herditarius 

Capitaneus Sacratissimi Principis ac Domini Domini Caroli VI. Dei Gratia Electi 

Romanorum Imperatoris  Semper Augustus ac Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, 

Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. Regis, Archi Ducis Austriae, Ducis 

Burgundiae etc, Actualis Intimus Consiliarius Camerarius Generalis Campi Mareschallus 

Unius Regiminis Militiae Germanicae, Pedestris Ordinis Colonellus et per dictum Regnum 

Hungariae Locumtenens. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus 

expedit universis. Quod prudens ac circumspectus Michael Piringer, qua antecessor simulque 

Mercator seu Quaestor ac Inhabitator Privilegiati Oppidi Sanctae Mariae vulgo Somoria 

nuncupati in Insula Csaloköz Comitatu Posoniensi existente habita tam suo quam etiam 

reliquorum suorum eiusdem  Contubernii Quaestorum seu Mercatorum Nominibus et in 

Personis exhibuerit nobis et praesentaverit certos quosdam Articulos in Simplici Papyro 

Germanico Idiomate conscriptos et concinnatos ad erigendum bonumque inter ipsos 
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Servandum Ordinem emanatos, Tenore infrascripti. Supplicatum itaque extitit Nobis nomie in 

Persona praefati Michaelis Piringer ac medio eiusdem reliquorum etiam dicti Contubernii 

Fratrum ac Quaestorum seu Mercatorum quoque nominibus debita cum instantia humillime, 

quatenus eosdem Articulos, omniaque et singula in iisdem contenta, ratos, gratos et accepta 

haberi Literisque Nostris Privilegialibus inseri, et inscribi faciente approbare, roborare et 

ratificare ac pro antelatis dicti Contubernii Quaestoribus seu Mercatoribus ipsorumque 

Heredibus et Posteris Successoribus universis perpetuo valituros gratiose confirmare 

dignaremur. Quorum quidem Articulorum Tenor talis esset et sequeretus in hunc modum. 

Der Erste Articul: Es solte niemanden zu geladen werden allhier zu Somerein von Kaufmann 

Waaren öffentlich oder heimlich was zu verkaufen, er habe dann die Handlung ex professo 

gelehrent und sey ein Christ und Haus Gesessener Burger wie dann auch zugleich bey der 

Ehrsamen Kauffmans Bruderschaft incorporiertes Mit Glied bey Verlierung seiner Waaren, 

wovon die helfte einer Wohlweisen Magistrat zu Somerein, die andere helfte aber, denen 

Kaufleuthe daselbst zuhalben solle. Ehe sich aber einer bey der Ehrsamen Bruderschaft 

einverleiben lasset, wird selbiger verbunden seyn vorhero in die Laade ein Ducaten und 2 

Pfund Wachs Kertzenin die allhiesige Pfarkirchen zu erlegen. 

Der Anderte Articul: Nach der Anmeldumg wird er verpflichtet seyn seiner Ehrlichen 

Geburts Brief, wie auchseinen Lehr Brief zu produciren. Wann und wieder solche nichts zu 

wiederlegen seyn wird und ein solcher die Handlung reicht ausgelehrent hat, ist aber keines 

Kauffmanns Sohn, derselbige soll in einem Jahr auf zwey gleiche Termin 100 fl. Reinisch in 

die Laade erlegen und der Ehrsamen Bruderschaft nach seinem Stand und Vermögen ein 

Mittagmahl geben. Eines kauffmans Sohn aber wird die helfte noch 50fl. Und ein Mittagmahl 

geben. 

Der Dritte Articul: Es soll kein fremden Kauf und Handelsmann oder sonsten Jemand, er sey 

wer er wolle sich unterstehen zu Somerein etwas Ellen und Prundweis auf den Wochen 

Marckt oderauf sonsten ausserhalb der Jahr Märckte denen Allhiesigen Kauf Leuthen zum 

Schaden  und Nachtheil bey verlust  seiner waaren zu verkauffen ausgenohmen er hätte 

solche Waar die Somereiner  Kauf Leuth nicht führen thäten, als noch die Savoarden und 

Galantiry handler. 

Der Vierte Articul: Es soll die Ehrsame Bruderschaft Ihre Zusammenkunft alle Quartal 

halten, worbey ein Jedes Mit Glied 1 Fl in die Laade wird erlegen müssen. 

Der Fünfte Articul: Der Herrn Vorsteher, soll die Herren Mit Brüder durch seiner eigenen 

Bedienten zu der Congregation berufen worbey zu observieren, dass wann einer ohne 

annehmte der Excuse auf die bestimte Stunde sich bey dem Herren Vorsteher nicht stellen 
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wollte, er aber unter wehrenden Congregation allhier angetroffen wird, ein solcher in 4 

Pfurnd Wachs Kertzen ohne ablässlich verfallen soll. 

Der Sechste Articul: Infall händel und Strittigkeiten unter denen Kauf Leuthen entstehen 

möchten, wird die Bruderschaft Fug und Macht haben, dem Deliquenten die Strafe auf 12 fl. 

Zu setzen. Solte aber einige mit ihrem Judicii nicht zu frieden seyn, dem ist frey an dem 

allhiesigen Wohlweisen Magistrat zu appelliren. So fern den Sentencz des Herren Vorstehers 

und einen gesambten Bruderschaft approbirt wird, so dann soll der Appellant in doppelte 

Straf als vier und zwantzig Gulden  gezogen werden. Wovon die Helfte der Ehrsamen 

Magistrat, die andere Helfte aber der Bruderschaft zufallen soll. 

Der Siebende Articul: Wann die Mit Glieder dieser Bruderschaft wie es Gebrauchlich auf die 

Märckte oder sonsten Ihrer Handlung fort zu setzen und Nahrung zu suchen mit einander 

ausreise, so sollen dieselbigen ein gute Harmonie und Verständinüss unter einander halten  

damit einer den andern unter wegs nicht verlasse oder so jemanden ein Wagen bricht oder 

sonsten ein Ungelegenheit oder Verhindernüss zu falle, sollen die Beywesender alle nach 

Mögligkeit helfen. Wer darwieder handeln wird, der soll toties quoties an 12 fl. abgestraft 

werden. 

Der Achte Articul: Infall einer oder der andere von denen Kauf Leuthen krank oder 

unhässlich wurde, so wird dem Herren Vorsteher oblingen ihrer zwey von denen Herren Mit 

Brüdern Wechlungs weise einen solchen zu warten täglich zu verordnen einemarmen 

krancken Mit Bruder in seinem Such Bette aus der gemeinen Cassa Geld vor zu schüssen und 

einem Todts mit der Bruderschaft und Christlichen Ceremonien zur Erde zu bestatten. 

Der Neundte Articul: Wann einer dem andern seinen Gesellen Jung, Bedienten oder Knecht  

abtrunig und abwendig macht, der soll nach genugsamen Überweisung an zwölf Gulden  

Geld abgestraft werden. 

Der Zehende Articul: Es soll keinem 2 offene Gewölbe zu halten wie dann auch an einen 

Sonn und Feyertag vor und nach der Predigt das  Gewölb auf zu machen zu gelassen werden 

bey 4 Fl. Straf  es seye dann sie seyen Materialisten. 

Der Eilfte Articul: Wann die Ehrsame Bruderschaft zu einer  Leich Begangnüss eingeladen 

wird und auf des Herren Vorstehers seinen Befehl sich ein Mit Glied davon absentiren 

möchte, soll unnachlässlich an 2 Fl. Geld abgestraft werden. 

Der Zwölfte Articul: Infall einer ausserhalb der Quartal Zeit die Ehrsame Bruderschaft 

zusammen ruffen liesse ein solcher Instans soll in die Laade 1 Fl. erlegen. 

Der Dreyzehende Articul: Bey der Zusammenkunft  sollen die Kauf Leuthe, Bedienten, und 

Lehr Jungen züchtig, ehrbahr und modest ausführen und einer dem adern mit keinem harten, 
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viel weniger Ehren rührischen Worten anlasten bey 12 Fl. Straf toties quoties. 

Der Vierzehende Articul: Ein Mit Glied  dieser Bruderschaft hat Macht  seinen Sohn loss zu 

sprechen und Ihme seinen Lehr Brief zu geben doch mit Vorwissen  des Herren Vorstehers 

und gantzen Bruderschaft und wegen seiner Vorstellung und Loslassung ist der Vater 

Schuldig in die Laade 1 Ducaten zu geben. 

Der Funfzehende Articul: Weilen die Handlung ein freyes Werck ist als wird hiebey zu 

observieren seyn das die Herren Kauf und Handels Leuthe von dieser Bruderschaft, welche 

etwann eines Jungen werden von nöthen haben, solche ohne Ansehen der Nation und Religion 

annehmen sollen, doch mit diesen Ausdrücklichen Beding und Condition, dass noch: der 

Patron, solchen Lehr Jungen der Ehrsamen Bruderschaft vorstelle genugsam darwei, da 

solchr von Ehrlichen und redlichen Eltern ohne einiger Leibeigenschaft gebohren. Zum 

andern dass der Jung oder dessen Eltern und fremde einen genugsamen und zwahr schriftlich 

verbundeden  und wohl vermöglichen Burger stellen solle an welchen der Patron  zur Zeit 

entfremdung einiges Guts und mutwilliger Verwahrlosung seiner Haabschaft an den Bürger 

sich halten und die Ersetzung des Schadens an den selben zu suchen, Fug und Macht haben 

könne. 

Der Sechzehende Articul: Ein Jung soll nach Gestalt der Sachen , Alter und Geschicklichkeit 

aufgedungen werden, wenigst auf Sechs Jahr jedoch wann sich ein solcher Jung treu, fleissig, 

aufrichtig und untadelhaft ausführet, soll sein Patron freye Macht und Disposition haben 

einen solchen Lehr Jungen an seinem Lehr Jahren was zu münden und nach zu lassen. 

Der Siebenzehende Articul: Es wird so wohl dem Patron als auch dem Gewölb Diener höchst 

oblingen einem Lehr Jungen zu allen Gottseeligen Tugenden, Beten, Arbeiten, sonderlich 

aber zum lesen, Schreiben, Räthen und allerley Handlungs Practica zu halten und darinen zu 

üben. 

Der Achtzehende Articul: Wann ein Lehr jung bey Seinem Herren patron zu hart gehalten 

oder ohne Uhrsach mit Schlägen tractiert wurde, Solches wird die Sämmtilche Bruderschaft 

wissen, und genöthigt seyn zu remediren. 

Der Neunzehende Articul: Wann ein Lehr Jung seine Lehr Jahre erstreckt und nach Gebühr 

ausgestanden  hat, wird ein Patron verbunden sein, solchen vor der gantzen Bruderschaft frey 

zu sprechen, die Zeit seiner Entlassung, in das Prothocoll einzu schreiben, Ihme einen 

Ehrbaren Lehr Brief nebst einen gantzen und einem Kaufmans Bedienten tauglichen Ehren 

Kleid zu geben. Der frey gesprochene Lehr Jung aber soll seiner Entlassung halber 1 

Ducaten in die Laade erlegen. 

Der Zwantzigste Articul: Wann eines Kaufmans Wittib oder Tochter einen fremden und aus 
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gelehrneten Kaufmann heurathet, soll selbiger funftzig Gulden erlegen; heurathet aber eine 

Wittib oder Tochter eines einheimischen Kaufmans Sohn so wieder sie sich diesfals wissen, 

mit der Ehrsamen Bruderschaft zu vergleichen. 

Der Ein und Zwantzigste Articul: Weiber dann, und wann so wohl die Juden als auch 

Wälischen, ein verfälscht Gewicht und Gewürtz tragen, hiesige Kauf Leuth aber den M 

Marckt ohne dem Mit genugsamen Gewürtz versehen. Als wird keinem zugelassen ausserhalb 

der Jahrmärckte  Gewürtz Feil zu haben. Wegen des  Gewichts aber, sollen sich der gleichen 

Grammen  bey hiesigen Herr Richter und Herr Vorsteher anmelden, sonsten wird es 

contrabantirt. 

Der Zwey und Zwantzigste Articul: Es wird denen Kauf Leuthen zu gelassen die fremden zu 

kaufen, doch mit allen Manier und nach der Kaufenden ihren Vermögen wovon ein Drittl  den 

Löbl. Magistrat zu Sommerein, 2. Drittl aber der Kaufmans Bruderschaft zu fallen soll, wann 

sie sich aber nicht vergleichen knnte, solle der Magistrat dem AusPruch machen. 

Der Drey und Zwantzigste Articul. Und weilendie Furcht des Herren ein Fundament und 

Anfang zu aller Gottseeligkeit un Gottseeligen Leben ist. Als wird allen und jeden Her: Mit 

Brüdern  diesen Ehrsamen Bruderschaft so woll denen catholischen, Ewangelischen und 

Reformierten, hőchst oblingen, dass ein jedweder unter Ihnen, ein Gottes fürchtiges  Gott 

wohl gefälliges und ehrbares Leben alle Hohe gewöhnliche Fest, Son und Feyertage, dam 

Gottes Dienst bey wohne, dieseinigen mit allen Ernst darzu anhalte, damit er sagen kőnne: 

Herr! Hie bin ich und welche du mir anvertraut hast. Darzu wird diese Kaufmans 

Bruderschaft verbunden seyn, alle Jahr in die allhiesige Pfahr Kirchen aus der Laad 2 Fl. 

Geld auf die Fronleichnambs Tag zu erlegen. Die Ehrsame Bruderschaft soll auf einen Fahn 

machen lassen und in Festo Corporis Christi damit in der Procession erscheinen, es ist, die 

Gewőlb Diener und Jung, sie mőgen Religions sein, wie sie wollen, die Handlungs Patronen 

aber werden mit Gewalt darzu nicht gehalten, wann sie es nicht gutwillig thun wollen. 

Letzlich soll die Ehrsame Kaufmans Brudeschaft verbunden seyn, ihre Waaren in den Preiss, 

wie zu Pressburg zu geben. 

Nos itaque huiusmodi humillima supplicatione pro parte mentionarum, quorum supra 

ursorum dicti Contubernii Quaestorum et Mercatorum benigne ex audita, pariter et admissa 

per insertos articulos verbotenus descriptos, praesentibus Literis Nostris Privilegialibus 

insertos et inscriptos, ratos, gratos et acceptos habente, Literisque Nostris Privilegialibus 

inseri et inscribi faciente, approbavimus, roboravimus et ratificamus ac pro soepe fatis 

Quaestoribus et Mercatoribus eorundemque Posteris et successoribus universis perpetuo 

valituros Authoritate Nostra Palatinali et Locumtenentiali qua pleno Jure fungimur gratiose 
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confirmavimus, ratificamus et approbavimus, Benigne etiam annuentes et concedentes ut 

praenominati Contubernii Quaestores Seu Mercatores hisce eisdem benigne concessis et 

attributis Literis Nostris Privilegialibus libere, secure et manifeste, uti, frui et gaudere possint 

ac valeant. Harum Nostrarum Secreto Sigillo Nostro impedenti communitarum vigore et 

Testimonio Literarum mediante. Datum Posonii Secunda Die Mensi Martii Anno Domini 

Millesimo Septigentesimo Decimo quinto. 

 

Comes Nicolaus Palfy m.p.    L.S. 

 

Praesentes  sub Excellentio Palatinalis Domini Domini Nostri Gratiosissimi Literae Cehales 

Contubernio Quaestorum Samariensium gratiose collatos et impertitos, coram Inclyto Senatu 

et Communitate Coronalis Privilegialibus Oppidi Samariensi publice perlecto publicem et per 

eosdem Judicem, Senatum et totam Communitatem pro homagiali observentia debitoque cum 

respectu acceptate sunt: Nemine prorsus contradicente. Actum Samariae. Die 6. Mensis May 

Anno Domini 1715. 

Josehus Vagner, Juratus praescripti Oppidi 

Samariensi Notarius m.p. 

 

Praesentem copiam cum suo vero et originali in omnibus Punctis, Clausulis, Articulis vero 

conformem esse restamur. Datum  Samariae Die 26. Mensis Januarii A. 1736. 

Ladislaus Naszvady, Inclyti Comitatis Posoniensis Judlium m.p. 

Franciscus Saaghy, eiusdem Inclyti Comitatis Posoniensis Jurassor m.p. 

 

Šamorínsky obchodný cech a  trnavský obchodnícky a kramársky cech vznikli 

v rozdielnom časovom období a líšili sa aj výškou udeľovaných pokút za porušovanie artikúl. 

Spoločnými pravidlami v oboch organizáciach bolo obchodovanie s rôznym tovarom, sankcie 

a procesia na sviatok Božieho Tela. Rozdielnymi znakmi boli počet stánkov na trhu a jarmoku 

a charakter ich podnikania ako drobných obchodníkov, ktorí mali tovarišov a učňov. Obidva 

cechy mali v čase potvrdenia artikúl štyroch členov. Vstupný poplatok pre obchodníkov 

a kramárov v Trnave bol dva uhorské zlaté a štyri talenty vosku, každoročný poplatok 

do cechovej pokladnice dosahoval 4 uhorské zlaté. Doba učenia sa pre trnavských 

obchodníkov nebola určená. Šamorínsky obchodný cech mal vstupné poplatky 

pre Šamorínčana 50 a pre cudzinca 100 rýnskych zlatých, pričom doba učenia sa trvala 6 

rokov. Poplatok do cechovej trhulice predstavoval sumu 1 uhorský zlatý vo veci 
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šamorínskych jarmokov. 

Artikuly obchodného a kramárskeho cechu v Trnave z roku 1604 sú listinou, ktorá 

spĺňa z diplomatického hľadiska všetky atribúty privilégia. Týmto dokumentom bolo založené 

spoločenstvo obchodníkov v slobodnom kráľovskom meste Trnava v roku 1547. Ide 

o mestský štatút, ktorý vydal richtár a mestská rada vo svojej kompetencii. Pri Šamoríne ide 

o privilégium, ktoré udelil Mikuláš Pálffy ako zemepán svojmu poddanskému mestečku 

v roku 1715 po povstaní Františka II. Rákocziho v snahe posilniť jeho ekonomiku ochranou 

obchodných záujmov šamorínskych mešťanov. Z diplomatického hľadiska ide o osvedčený 

odpis, ktorý potvrdili slúžny a notár Bratislavskej stolice. 

Mestá a mestečká ako Šamorín a Trnava zaznamenali v období 16. až 18 storočia 

napriek problémom, ktoré spôsobili stavovské povstania a permanentná osmanská vojenská 

hrozba, ekonomický a sociálny rozmach. Poznanie vývoja cechových organizácií 

obchodníkov by mohlo podľa nášho názoru prispieť k poznaniu nielen dejín miest na území 

dnešného Slovenska v ranom novoveku, ale aj k pochopeniu hospodárskeho a sociálneho 

vývoja sídiel v skúmanom období. 
 

Použité archívne pramene 
 
Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár, fond Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada, Acta mechanica, 

C - 25, Bratislavská stolica.  
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Trade guild in Šamorín and Trade guild in Trnava in the 16th till 18th century 
 
The free royal town of Trnava and the self-governing town of Šamorín were in the Early Modern Age 
important trade centres on a territory of the former Bratislava County. Trade guilds, active in these 
settlements in the course of the 16th, 17th and 18th century protected local merchants and their interests 
in the same manner as similar corporations of craftsmen. The first guild was created in Trnava in 1547 
and the second was established in Šamorín in 1715. Their articles defined rules of behaviour for 
members of these societes, therefore they provide information relevant for our research of everyday 
life of inhabitants, economy and social structure of the municipal domiciles in the territory of the 
present-day Slovakia as a part of the former Hungarian Kingdom during the Early Modern Age. 
 
Keywords: Šamorín, Trnava, Trade guild, 16th – 18th century 
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Koncepcia a úloha štátu v dobe osvietenstva 
na území habsburskej monarchie 
 
Eva Ondrušová 
 

Obdobie raného novoveku je obdobím prechodu medzi svetom stredovekým 

a „moderným“, pričom bez pochopenia týchto zmien nie je možné porozumieť procesu jeho 

vývoja. Menilo sa usporiadanie spoločnosti, filozofické a vedecké pohľady na prírodu, 

organizáciu štátu alebo architektonické a umelecké slohy. Zmenou prešiel aj vzťah 

obyvateľov k štátu a naopak. Pripravili sa podmienky na prechod od stavovskej spoločnosti 

k občianskej a od starého územného patriotizmu k modernému nacionalizmu. Tieto hodnoty 

následne na prelome 18. a 19. storočia preukázali svoje kladné i záporné stránky. 

Už vláda Jozefa I. (1705 – 1711) priniesla prvé náznaky, že nastáva obdobie nemalých 

zmien. Jeho predčasná smrť mu však zamýšľané reformy neumožnila doviesť do konca, 

pričom sa môže zdať, že obdobie vlády Karola VI. (v Uhorsku Karol III.) (1711 – 1740) 

nastolilo isté zakonzervovanie vtedajšieho stavu, avšak opak bol pravdou. Karol III., otec 

Márie Terézie, síce nemal veľkú reformátorskú odvahu, ale zmeny sa nezastavili ani za jeho 

panovania a do habsburskej monarchie postupne prenikali myšlienky osvietenského 

absolutizmu. Aj keď viedenský dvor žiadne dramatické zmeny nechystal, myšlienkové hnutie 

osvietenstva si získalo vo Viedni značné sympatie, predovšetkým v oblasti ekonomiky, kde sa 

začínali uplatňovať nové pohľady na hospodárenie štátu. Prostredie pre nástup reforiem 

osvietenského absolutizmu dozrievalo na viedenskom dvore niekoľko desaťročí. Vojnové 

konflikty v rokoch 1740 – 1763 odhalili skutočnosť, že iba štáty s „modernou“ organizáciou 

správy a racionálne vedeným hospodárstvom môžu uspieť aj v medzinárodnej konkurencii. 

Pruské kráľovstvo sa stalo príkladom toho, ako sa z relatívne malého štátu môže stať 

mocnosť, respektíve že môže svoju moc, vplyv aj prestíž rozšíriť, pokiaľ sa podriadi prísnej 

fiškálnej disciplíne a zisky investuje do posilňovania vnútornej stavby krajiny a do posilnenia 

svojej armády. V habsburskej monarchii sa to podarilo panovníčke Márii Terézii (1740 – 

1780). Obhájila celistvosť monarchie po vojnách a obnovila mierové pomery, ktoré využila 

na prestavbu monarchie pod svojou vládou na moderný1 a racionálne centralizovaný štát. 

Z českých a rakúskych krajín postupne vznikal politicky, správne i ekonomicky stále viac 
                                                 
1 „Modernizáciu štátu treba chápať ako dlhodobý sprievodný proces takej jeho adaptácie, ktorou reaguje 
na vývojové zmeny technologických, ekonomických, politických, sociálnych, znalostných a etických podmienok 
tak, aby umožňoval pozitívne civilizačné posuny spoločnosti.“ Modernizácia štátu je teda neoddeliteľnou 
súčasťou konceptu spoločenskej modernizácie, ktorej kľúčovým kritériom je kvalita a udržateľnosť života. 
POTŮČEK, Martin – MUSIL, Jiří – MAŠKOVÁ, Miroslava. Strategické volby pro českou společnost. 
Teoretická východiska. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008, 375 s. 
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integrovaný celok, zatiaľ čo Uhorsko si zachovávalo relatívnu samostatnosť. Až Jozef II. sa 

pokúsil zahrnúť do svojho reformného úsilia aj Uhorsko. 

Predovšetkým vidiecke obyvateľstvo spomínalo na obdobie osvietenského 

absolutizmu pozitívne. V cisárovi Jozefovi II. videlo panovníka, ktorý mu v mnohom uľahčil, 

keďže zrušil nevoľníctvo. Až v 19. storočí sa na Máriu Teréziu a jej syna pozerali „národní 

obroditelia“ s nevôľou ako na „veľkých germanizátorov“, a to aj napriek tomu, že nimi 

neboli. Modernizácia štátu si vyžadovala budovanie jednotnej ústrednej správy a podmienkou 

pre jej dobré fungovanie bolo aj zavedenie jednotného úradného jazyka. Panovníci 

osvietenského absolutizmu chápali štát ako svoj majetok. Nemecký jazyk bol jazykom dvora, 

jazykom panovníckeho rodu, a štátny aparát mal slúžiť práve jemu, takže bolo len logickým 

riešením, že fungoval ako jazyk úradníctva. 

 
Osvietenstvo a osvietenský absolutizmus 
 

Osvietenstvo sa do celej Európy postupne začalo šíriť z Anglicka a Nizozemska, avšak 

trvalo ešte niekoľko dekád, kým sa stalo dominantným myšlienkovým prúdom. Vedľa neho 

pôsobili aj iné koncepcie, ktoré sa voči nemu vymedzovali či bránili jeho šíreniu, avšak 

pravdou ostáva, že osvietenská filozofia stála za väčšinou dôležitých javov a procesov, ktoré 

v tom období v Európe, habsburskú monarchiu nevynímajúc, prebiehali. Aj keď cisár Jozef I. 

nebol „osvieteným“ v pravom slova zmysle, vidieť v období jeho vlády zreteľný myšlienkový 

posun vpred. Napriek tomu, že osvietenstvo nebolo ešte rozšírené, vplyv racionalistického 

a centralistického absolutizmu, ktorý sa rozvíjal najmä vo Francúzsku pod vládou Ľudovíta 

XIV., rástol. Francúzsky panovník rozhodne nepatril k osvietencom, ale svojím 

centralistickým a racionálnym prístupom k budovaniu štátu mnohé predznamenával.2 

Osvietenstvo je intelektuálne hnutie, životný postoj i filozofický smer postavený na 

kulte rozumu a racionality. Bol odmietavou reakciou na barokovú religiozitu, proti ktorej 

postavil racionalizmus, logiku a humanizmus. Osvietenský koncept vychádzal predovšetkým 

z myšlienky, že zmyslové poznanie je bránou ku všetkému skúmaniu. Osvietenstvo rovnako 

stavalo vedomosti na osobnej skúsenosti, empírii. Jeho názov je odvodený od latinského slova 

„clarus“ – jasný, resp. od slova svetlo.3 Základom pre osvietenské skúmanie bolo odmietnutie 

stredovekých a ranonovovekých systémov (platonizmus či aristotelizmus) a verifikácia, ktorá 
                                                 
2 VONDRA, Roman. České země v letech 1705 – 1792. Věk absolutizmu, osvícenství, paruk a třírohých 
klobouků. Praha : Libri, 2010, s. 205. 
3 V anglickom jazyku je to enlightenment, po francúzsky éclaircissement, po nemecky die Aufklärung či po 
maďarsky felvilágosodás. V každom z týchto termínoch sa ukrýva z etymologického hľadiska slovo svetlo. Išlo 
predovšetkým o osvietenie ducha cez rozumové poznanie a jeho oslobodenie od starého systému, ktorý mnohí 
osvietenci spojovali s cirkvou, najmä katolíckou. 
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sa snaží ísť až priamo k prameňom (ad fontes). Myšlienky osvietenstva ovplyvnili najmä traja 

filozofi, ktorí stáli pri zrode troch „barokových“ systémov filozofie. René Descartes bol pri 

zrode racionalistickej karteziánskej filozofie. Benedikt Spinoza zastával panteistický koncept, 

ktorý sa snažil o harmóniu medzi Bohom a prírodou. Najväčší odkaz pre osvietenské princípy 

ale zanechal Wilhelm von Leibniz, ktorý vo svojej náuke predznamenal moderné ponímanie 

vedy. Na Leibniza nadviazal nemecký filozof Christian Wolff, podľa ktorého najlepší možný 

spôsob riadenia sveta je delegovať všetku moc panovníkovi.4 Práve táto myšlienka sa stala 

hlavným ideovým pôvodom konceptu osvietenského absolutizmu. Nepochybne zásadná idea 

pre formovanie osvietenských princípov vychádzala z anglického prostredia, najmä z filozofie 

Thomasa Hobbesa. Ten vyjadril hlboký dešpekt ku schopnostiam a etickým kvalitám človeka 

a ľudstva ako celku. Štát podľa neho svojou represívnou mocou zabraňuje prirodzenej vojne 

všetkých proti všetkým (výrok človek človeku vlkom), ľudskej zlovôli, závisti a sebectvu 

v snahe zlikvidovať každého konkurenta. Preto je pre Hobbesa nutný silný absolutistický štát, 

ktorý vo svojom spise Leviathan predstavuje ako biblickú obludu.5 Rovnako osobitým bol aj 

jeho názor na náboženstvo, ktoré označoval za štátom uznanú poveru.6 K vrcholnému 

rozkvetu dospelo osvietenstvo vo Francúzsku zásluhou filozofa Françoisa Voltaira. Voltaire 

dráždil francúzsky dvor či katolícku cirkev svojimi spismi i názormi, publikoval 

vo francúzskej Encyklopédii vied, umenia a remesiel, ktorá sa stala akousi „bibliou“ 

francúzskeho osvietenstva. 

Druhá polovica 18. storočia v habsburskej monarchii je tradične označovaná za 

epochu „osvietenského absolutizmu“.7 Absolutizmus je charakterizovaný tradične ústredným 

postavením panovníka, hospodárskym a politickým centralizmom, dôležitosťou armády 

a byrokratického aparátu, existenciou dvora a štátnej jednotnej cirkvi.8 Proces centralizácie 

habsburskej monarchie brzdila spočiatku závislosť panovníka od jednotlivých stavovských 
                                                 
4 WOLFF, Christian. Vernünfftige gedanchken von den kräfften des Menschlichen verstandes und ihrem 
richtigen Gebrauche in erkantniss der Wahrheit... Halle : b. v., 1736, 284 s.  
5 HOBBES, Thomas. Leviathan. St. Paul's Churchyard : Printed for Andrew Crooke at the Green Dragon, 1651. 
6 Viac k danej problematike: [cit. 2015-12-11]. Dostupné na internete: <http://www.iep.utm.edu/hobmoral/>. 
7 Do vedeckej terminológie pojem „osvietenský absolutizmus“ zaviedol nemecký historik a ekonóm Wilhelm 
Rocher vo svojom diele Umrissen zur Naturlehre der drei Staatsformen z roku 1847.  Po prvýkrát v ňom rozlíšil 
tri formy absolutizmu – tzv. konfesionálny (Filip II. 1527 – 1598),  dvorský absolutizmus Ľudovíta XIV. 
a osvietenský absolutizmus Fridricha II. BORGSTEDT, Angela. Das Zeitalter der Aufklärung. Darmstadt : 
WBG, 2004, s. 21. 
8 V historiografii sa pojem absolutizmus chápe skôr len ako tendencia smerujúca k uvedenému stavu, ktorá 
nebola nikdy úplne dosiahnutá v žiadnej krajine. Tento termín sa prvýkrát objavil v druhej polovici 19. storočia 
v nemeckej pozitivistickej historiografii u Leopolda von Rankeho. Obsah termínu však bol v priebehu 20. 
storočia v centre polemiky a namietalo sa (napr. Fernand Braudel), že nikdy neboli naplnené jeho základné 
znaky (v habsburskej monarchii si jednotlivé korunné krajiny aj napriek centralizácii uchovali čiastočne svoje 
špecifické postavanie).  Preto sa v súčasnosti chápe len ako súbor teoretických tendencií, ktoré majú smerovať 
k ideálnemu absolutistickému štátu. V západoeurópskej historiografii je tento termín vnímaný prevažne ako 
právno-historický pojem. 
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snemov či nutnosť rekatolizácie, ktorá nechávala otázku podriadenia cirkvi absolutistickému 

štátu v úzadí. Napokon však feudálny štát reprezentovaný absolutizmom ako koncepciou 

panovníckej vlády siahol v záujme svojho posilnenia po pre neho inak neprijateľnej ideológii 

osvietenstva. Jedným zo základných pilierov nového poriadku a smerovania krajiny bola 

myšlienka prospešnosti štátu pre blaho svojich občanov. Panovník sa snažil presadiť 

zjednodušenie správy štátu a jeho centralizáciu. V tomto zmysle je obdobie vlády Márie 

Terézie a jej synov pokračovaním či dokonca vyvrcholením absolutizmu, a nie jeho 

protikladom. Občania štátu sa stali poddanými, priamo zodpovednými svojimi činmi 

panovníkovi ako hlave štátu. Nadobudli nové povinnosti, na druhej strane ich štátna moc 

vzala do istej miery pod svoju ochranu. Nový systém vlády im priniesol teda isté úľavy, 

predovšetkým v oblasti náboženskej tolerancie. Z tohto dôvodu by sa prívlastok 

„osvietenský“ nemal dostávať nad úroveň kľúčového slova „absolutizmus“.9 

Panovníci zvyčajne neboli pôvodcami koncepcií vlády, opierali sa však o poradcov, 

ktorí boli nimi ovplyvnení alebo sa priamo podieľali na ich formulovaní. Učenie teoretikov 

osvietenského absolutizmu vychádzalo z aktívnej úlohy hlavy štátu, prípadne úzkeho okruhu 

osôb v jeho blízkom okolí. Oficiálna štátoveda prevzala novú teóriu prirodzeného práva 

a spoločenskej zmluvy ako základných kameňov osvietenského učenia o štáte a práve. 

V podmienkach habsburského súštátia bola táto teória poňatá inou formou. Charakteristickou 

bola nezrušiteľnosť tzv. spoločenskej zmluvy.10 Poddaní sa zriekli väčšiny svojich práv 

v prospech panovníka, spoliehali sa na panovníkovu „osvietenosť“, dúfajúc, že sa neskončí 

tyraniou. Tento vzťah obyvateľstva k panovníkovi bol na druhej strane vyvážený istou 

formou bezpečnosti, ktorú jednotlivcovi a spoločnosti ako takej zaručoval dobre 

organizovaný a fungujúci štát, ktorého optimálnou formou vládnutia bola absolutistická 

monarchia či osvietenský absolutizmus. Panovnícky majestát bol nedotknuteľným 

a rozširoval sa aj na verejnú moc a samotný štát, pričom sa utváral pojem štátnej suverenity. 

Byť občanom štátu malo byť prirodzeným právom každého jednotlivca. Toto právo sa 

obmedzovalo v prípade, ak narážalo na právo druhého, ale najmä ak išlo o zvrchované práva 

štátu a jeho panovníka. Zvrchovanosť legislatívy štátu nad inými druhmi verejnej moci nebola 

liberalizmom, skôr len akýmsi dôkazom osvietenského inštitucionalizovaného myslenia.11 

                                                 
9 VOCELKA, Karl. Geschichte Österreichs. Kultur – Gesellschaft – Politik. München : HEYNE, 2011, s. 155. 
10 Pojem „spoločenská zmluva“ vystupuje ako politická kategória v osvietenskom období. Ide o postúpenie buď 
väčšej, alebo menšej časti prirodzenej slobody členov spoločnosti verejnej autorite. Zmluvu uzatvárajú 
obyvatelia vedome s cieľom vytvoriť štát a právo. 
11 ČIČAJ, Viliam. Osobnosť a osvietenstvo. In Die Maria-Theresianichen und Josephinischen Reformen und 
ihre Bedeutung für die Entwicklung der Slowakei. Tereziánske a jozefínske reformy a ich význam pre rozvoj 
Slovenska. Bratislava : STIMUL, 1998, s. 61. 
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Pojem „občan“ treba ale chápať v rámci dobovej terminológie a nestotožňovať ho s dnešným 

prípadne liberálnym (buržoáznym) ponímaním. Tento termín podliehal dobovému konceptu 

a predstavoval občana predovšetkým ako poddaného štátu. Stúpla aj morálna zodpovednosť 

panovníka voči štátu a poddaným najmä v ekonomickej rovine. 

Prestavba štátu neznamenala nový začiatok v pravom zmysle osvietenskej koncepcie. 

Pri bližšej analýze vlády a politiky Márie Terézie je jasné, že v mnohom nebola typickou 

„osvietenskou“ panovníčkou. Príkladom toho je aj v literatúre vyzdvihnutý zákaz mučenia. 

Vo väčšine prípadov sa nespomína, že v zákone Nemesis Theresiana (1768) boli 

zaznamenané presné pravidlá a formy mučenia a až neskôr pod vplyvom Josepha von 

Sonnenfels a svojho syna Jozefa, Mária Terézia pristúpila k jeho úplnému odstráneniu.12 

V roku 1773 predložil Sonnenfels cisárovnej spis, v ktorom zamietol neľudské mučenie 

a ktorého odstránenie označil za základný a dôležitý krok doby k tomu, aby sa monarchia 

stala skutočne osvietenským štátom. Mučenie bolo na jeho podnet zrušené v celej monarchii. 

Jeho návrh o zrušení trestu smrti sa však neuskutočnil, pretože Štátna rada ho v roku 1776 

odmietla, a Sonnenfels tak musel počkať na dobu samostatnej vlády Jozefa II. 

S osvietenskými, filozofickými, politickými, sociálnymi, spoločenskými 

a ekonomickými teóriami a názormi je teda do istej miery spojený aj osvietenský 

absolutizmus. Európski monarchovia druhej polovice 18. storočia často načúvali 

osvietenským filozofom, poskytovali im útočisko, prípadne si s nimi aj písali, posudzovali 

a vyjadrovali sa k ich reformným návrhom a vylepšeniam a zároveň sa ich snažili 

zakomponovať do politickej stratégie štátu. Dôvody mali v mnohých smeroch nielen 

politický, ale aj ekonomický charakter. Pri zavádzaní reforiem panovníci prekonávali 

medziiným nielen odpor šľachty či duchovenstva, ale aj zakorenené tradície a predsudky. 

Z týchto dôvodov modernizačné snahy sledujúce predovšetkým absolutistické a centralistické 

snahy boli neraz presadzované v spolupráci s rôznymi vrstvami spoločnosti (buržoáziou, 

prípadne šľachtou), ale ani to neviedlo k uskutočneniu osvietenskej teórie v pravom slova 

zmysle. Vývoj v jednotlivých krajinách bol značne nerovnomerný, a preto mal osvietenský 

absolutizmus aj odlišnú povahu. Hospodárske reformy mali oživiť obchod, zvýšiť 

poľnohospodársku produkciu, odstrániť clá a cechové prežitky a podporiť tak výrobu. 

Sociálne reformy mali zmierniť dovtedy fungujúce staré stredoveké systémy, odstraňovali 

nevoľníctvo, menili trestné zákonníky a pokúšali sa o čiastočné zlepšenie postavenia 

neprivilegovaných vrstiev spoločnosti. Politické reformy smerovali k už spomínanej 

                                                 
12 VOCELKA, ref. 9, s. 156. 
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centralizácii štátu a k podriadeniu cirkvi, rovnako aj šľachty, štátu a k obmedzeniu ich 

hospodárskej a politickej moci. Ďalej to boli ústavodarné reformy a reformy o vzdelávaní 

a školstve. Mnohé reformy boli či museli byť kvôli veľkému odporu šľachty a cirkvi 

odvolané, iné sa udržali dlhšie a boli konfrontované s hospodárskym a politickým vývojom 

monarchie.13 

 
Habsburská monarchia a osvietenský absolutizmus 
 
 Celková politická a ekonomická situácia v habsburskej monarchii v 18. storočí, jej 

postavenie ako európskej mocnosti vysvetľuje, prečo preniká osvietenské myslenie so svojou 

kritickosťou a nekompromisným postojom voči starému poriadku na jej územie neskoršie. 

Nezohrávalo takú úlohu pri spoločenských zmenách ako vo Francúzsku, kde postupný proces 

vyústil až do Francúzskej revolúcie. Napriek tomu bolo toto obdobie v habsburskej ríši 

epochou reforiem a prestavby monarchie. Počiatky bolo možné badať už v čase vojny 

o rakúske dedičstvo, keď vznikla Haus-, Hof- und Staatskanzlei ako centrálny úrad pre 

zahraničnú politiku.14 Historik dejín správy a ústavy Friedrich Walter výstižne 

charakterizoval toto obdobie ako „vonkajšie upratovanie,“15 pretože ešte chýbala jasná 

koncepcia. Veľká reforma štátu začala v roku 1749. Po vojne o rakúske dedičstvo sa Mária 

Terézia sústredila na vnútropolitickú situáciu v krajine. Nová vládna osvietenská koncepcia, 

starosť o blaho poddaného ľudu a myšlienka, že panovník nie je zodpovedný len za seba, ale 

má povinnosti voči štátu, bola charakteristická aj pre predmetnú panovníčku a jej synov. 

Nesformulovala to síce tak ostro ako jej pruský náprotivok Fridrich II. Veľký, ktorý nazval 

sám seba „prvým služobníkom štátu“, ale v jej korešpondencii s deťmi sa objavujú podobné 

myšlienky. Pre vývoj monarchie boli dôležitými štátna reforma a tiež administratívna 

reforma, uskutočnená podľa pruského vzoru s cieľom zvýšiť príjmy. V zmysle štátnej reformy 

sa panovníčka snažila oslabiť vplyv šľachty. Presadila daňovú reformu, kde za základ 

zdanenia poslúžil Tereziánsky kataster.16 Na vyššej úrovni prišlo k reorganizácii správy. 

V roku 1749 vzniklo Directorium in publicis et cameralibus s finančnou a politickou 

právomocou mimo Dvorskej komory. Tento systém sa postupne uplatňoval vo všetkých 

častiach monarchie s výnimkou Uhorska a Nizozemských provincií. 
                                                 
13 HALADA, Ján. Osvítenství – věk rozumu. Praha : SPN, 1984, s. 184.  
14 Celým názvom Kaiserliche Königliche geheime Hof- und Staats-Canzley der auswärtigen Geschäfte. Od roku 
1757 do roku 1793 fungoval úrad pod názvom K.K. geheime Hof- und Staats-Canzley der auswärtigen, 
Niederländischen und Italiänischen Geschäfte. 
15 V origináli ako äußerliches Ordnungmachen. 
16 Tereziánsky kataster je označenie pre dve aktualizácie rustikálneho katastra (čiže súpisov, ktoré mali poddaní 
v dedičnom nájme), uskutočnené v rokoch 1741 – 1748 a 1748 – 1757. [cit. 2014-02-18]. Dostupné na internete: 
<http://web.archive.org/web/19991013010008/www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/3247/terminy.html>. 
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 Prvá fáza reforiem sa odohrávala pod vedením grófa Friedricha Wilhelma von 

Haugwitz a od roku 1760 pod vplyvom grófa Václava Antona von Kaunitz. Sám sa stal 

predsedom Štátnej rady. Pri centralizácii bolo nutné zjednotiť právny systém alebo sa o to 

aspoň pokúsiť. Samozrejme, každá korunná krajina v štruktúre monarchie mala vlastný 

právny systém, ktorý bol v mnohom odlišný od ostatných. Rozdielne práva jednotlivých 

krajín boli zozbierané v tzv. Codex Theresianus z roku 1769. Slúžili ako základ na 

zjednotenie jednotlivých právnych predpisov. V tom istom roku bolo publikované Constitutio 

Criminalis Theresiana, ktoré sa stalo všeobecným trestným poriadkom monarchie 

s výnimkou Uhorska. V zmysle osvietenskej filozofie a úzkeho kruhu svojich poradcov si 

panovníčka vzala pod svoju „ochranu“ poddanské obyvateľstvo, pričom sa mu snažila uľahčiť 

od svojvôle šľachty či cirkevných hodnostárov obmedzením robotnej povinnosti. 

K odstráneniu nevoľníctva došlo však až za panovania jej syna Jozefa II. Vo vzdelávacej 

politike sa pokúšal štát v 18. storočí o obmedzenie vplyvu cirkví, aby tak v zmysle 

osvietenstva vzrástol význam všeobecného vzdelávania. Základom osvietenstva bolo zmeniť 

svet s pomocou vzdelania. Práve v habsburskom súštátí bola školská a vzdelávacia otázka 

počas vlády Márie Terézie vysoko aktuálna. V pozornosti stálo zoštátnenie a sekularizácia 

školského systému, ako aj jeho účelnosť a využitie.17 

 Myšlienky osvietenstva sa nemohli šíriť v Uhorsku či v celej monarchii, ak by 

stúpenci tohto ideového prúdu neboli zastúpení aj na panovníckom dvore. Zásady 

francúzskeho merkantilizmu si osvojil napríklad Ramon de Vilana Perlas, španielsky exulant 

v službe viedenského dvora Karola VI., či Philipp Sinzendorf ako prvý rakúsky dvorský 

kancelár. Merkantilistické zásady v ekonómii zastával predseda Dvorskej komory v rokoch 

1698 – 1703 a 1703 – 1715 Thomas Starhemberg. K najväčším osobnostiam v okolí 

panovníčky Márie Terézie patril Joseph von Sonnenfels, viedenský univerzitný profesor 

práva, ktorý mal na jej vládnutie značný vplyv a stál v pozadí mnohých reforiem. Jeho názory 

sa šírili vďaka značnej publicistickej činnosti – vydával vlastný časopis Der Mann ohne 

Vorurteil (Muž bez predsudku). Veľký ohlas zaznamenávali aj jeho prednášky na Viedenskej 

univerzite. Zasadzoval sa o náboženskú toleranciu a o ukončenie perzekúcií voči Židom.18 

Angažoval sa aj pri zvyšovaní vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. Bol jedným zo strojcov 

tereziánskej reformy školstva z decembra 1776. V ekonomickej oblasti patril Sonnenfels 

k stúpencom tereziánskeho kameralizmu. Reformné zmýšľanie v oblasti štátnej správy 

                                                 
17 VOCELKA, ref. 9, s. 160. 
18 Touto požiadavkou uspel až za Jozefa II. 
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nájdeme v spise Handbuch der inneren Staatsverwaltung.19 Kľúčovým osvietencom, ktorý 

pôsobil na viedenskom dvore, bol aj profesor práv na viedenskom Theresiane a expert na 

hospodárenie Johann Heinrich Gottlob von Justi. Propagoval koncepcie merkantilizmu, 

kameralizmu, fyziokratizmu či populacionizmu. Pevnú úradnícku pozíciu mal už od 40. rokov 

a zasahoval v mnohom do Haugwitzových či Kaunitzových reforiem. K panovníčke mal 

najbližšie však jej osobný lekár Gerhard van Swieten. Prispel predovšetkým k reorganizácii 

viedenskej lekárskej fakulty a radil cisárovnej aj pri reformách univerzitného systému v celej 

monarchii či pri prebudovaní základného školstva. Taktiež sa snažil obmedziť vplyv 

katolíckej cirkvi a jezuitov. V oblasti školstva vynikal Johann Ignaz Felbiger, duchovný 

z rádu augustiniánov, ktorý mal hlavné slovo pri budovaní všeobecného školského poriadku. 

Za propagátora osvietenstva na dvore sa považuje aj samotný cisár František Štefan 

Lotrinský, ktorý ekonomické nadanie a podnikanie preukázal pri racionálnom riadení svojich 

majetkov napríklad v Holíči a Šaštíne. Popri mnohých kameralistoch a fyziokratoch aj on 

radil Márii Terézii, svojej manželke, v ekonomickej oblasti. 

Na území Slovenska sa osvietenstvo uberalo iným spôsobom, než šiel západoeurópsky 

prúd. Sama teoretická koncepcia nebola nová, naopak, väčšinou sa sama opierala o myšlienky 

už známe, aj keď ich sama občas originálnym spôsobom spracovávala.20 Pomaly sa 

rozvíjajúca ekonomická základňa, silná úloha náboženstva a mnohé feudálne prežitky 

negatívne ovplyvnili charakter osvietenských snáh na uhorskom území. Filozoficky bola 

myšlienka materializmu, ateizmu i sociálnej revolúcie odmietnutá, avšak pre neskorší 

osvietenský prúd bol typickým dôraz na osvetu, vzdelanie, vedu a racionálne myslenie.21 

Slovenskí osvietenci študovali prevažne na nemeckých univerzitách, takže aj z toho 

pohľadu mali bližšie k nemeckému než francúzskemu osvietenstvu. Prevažovali medzi nimi 

predovšetkým protestantskí duchovní, pretože mali liberálnejší postoj k náboženstvu než 

katolícky klérus. K predstaviteľom uhorského osvietenstva patril Ján Karlovský (1721 – 

1794), ktorý sa zaoberal najmä etikou a vôľu Božiu stotožňoval s prírodnými zákonmi, ďalej 

Jozef Bencúr (1728 – 1784), Samuel Tešedík (1742 – 1820), Štefan Fábry (1751 – 1817), Ján 

Feješ (1764 – 1823) a Jozef Hajnóczy (1750 – 1795). V slovenskom, respektíve uhorskom 

osvietenstve sa zákonite medzi sebou prelínali progresívne i regresívne názory a postoje, 

ktoré boli odrazom spoločenského vedomia, sociálneho statusu a ekonomických vzťahov 

uhorskej spoločnosti. Osvietenstvo, samozrejme, pokrokovo pôsobilo v zápase proti poverám, 

                                                 
19 SONNENFELS, Joseph. Handbuch der inneren Staatsverwaltung. Wien : J. Camesina und comp., 1798, 518 s. 
20 MŰNZ, Teodor. Filozofia slovenského osvietenstva. Bratislava : SAV, 1961, s. 9. 
21 HALADA, ref. 13, s. 196. 
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zaostalosti a pri zmene tradičného konceptu myslenia. Pripravilo však pôdu a základ pre 

formovanie budúceho „národného obrodenia“ spoločnosti v 19. storočí. 

 
Inovácia a „modernizácia“ monarchie 
 
 Z „moderného“ uhla pohľadu sa vnútorná politika orientovala na posilňovanie štátnej 

správy a tým na oslabenie odbojne zmýšľajúcej šľachty a stavovskej samosprávy. Realizácia 

merkantilistických či kameralistických teórií zodpovedala v hospodárskej oblasti 

centralistickým programom, ktoré mali zo štátu vytvoriť jednotný hospodársky priestor. 

Proklamovaným cieľom sa stala ochrana a riadenie domáceho priemyslu, obchodu a dopravy, 

odstraňovanie vnútroštátnych ciel zákonmi a nariadeniami.22 So zväčšovaním štátnych 

kompetencií a zvyšujúcimi sa nárokmi štátu bolo tiež nutnosťou vymedziť sa voči iným 

štátom a zvýrazniť dôležitosť vonkajšej hranice. Tá viditeľným spôsobom vymedzila sféru 

štátnej moci a stala sa symbolom budovanej štátnej suverenity. Proces premeny „štátnej 

koncepcie“ prebiehal počas celého 18. storočia a ani na jeho konci ešte nebol zavŕšený. 

Na primeranú obranu krajiny bolo treba zriadiť stále vojsko. Dovtedy sa vojsko zvolávalo iba 

v prípade potreby a financovalo sa z príspevkov jednotlivých krajín tvoriacich monarchiu.23 

Z tohto dôvodu bolo nutné zabezpečiť pravidelné príjmy pre štát, čo bolo predpokladom aj 

pre vybudovanie stabilnej a stálej armády. Nevyhnutným bolo získať prehľad o hospodárení 

jednotlivých krajín, ktorý bol charakterizovaný predovšetkým racionálnym konaním 

byrokratického aparátu a dosiahnutím hospodárneho využitia finančných prostriedkov 

pomocou prísnejšej regulácie. Reforma finančnej a daňovej správy sa tak stala východiskom 

pre ďalšiu realizáciu princípov centralizmu. 

 Na základe uvedených princípov došlo k reorganizácii štátnych úradov vo Viedni. 

Podstatnými aspektmi bolo dosiahnutie územného zlúčenia a zabezpečenie jednotlivých 

agend podľa odbornosti. Základným cieľom bolo zjednotenie rakúskych a českých krajín, čiže 

nemeckých dedičných krajín, do jedného silného štátu. Uhorsko, talianske dŕžavy 

a nizozemské provincie si mali ponechať svoju samostatnosť i osobité postavenie na základe 

panovníčkinho sľubu voči stavom. Uhorské záležitosti boli spravované osobitým úradom – 

Uhorskou dvorskou kanceláriou. Toto usporiadanie ostávalo zachovávané až do panovania 

Jozefa II., ktorý sa postavil proti osobitnej pozícii Uhorska či rakúskeho Nizozemska. 

                                                 
22 KUNISCH, Johannes J. Absolutizmus. Europäische Geschichte vom Westfälischen Frieden bis zur Krise des 
Ancien Régime. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1986,  277 s. 
23 HINZE, Otto. Der österriechische und preuβische Beamtenstaat im 17. und 18. Jahrhundert. In HARTUNG, 
Fritz (Hg.). Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte. Leipzig : 
b. m., 1941, s. 343. 
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Prekonal tým koncepciu habsburského štátu svojej matky a rozšíril ju. Directorium in publicis 

et cameralibus (Riaditeľstvo pre administratívne a finančné záležitosti), ktoré vzniklo v roku 

1749, sa ukázalo byť málo efektívnou inštitúciou. Počas druhej reformnej vlny v roku 1761 

bolo Directorium rozdelené. O vnútorné záležitosti sa starala spojená Česko-rakúska dvorská 

kancelária a za finančnú správu zodpovedali tri úrady. Správou príjmov bola poverená 

Dvorská komora (die Hofkammer), za príjem a vyplácanie peňazí bola zodpovedná Generálna 

pokladňa (die Generalkasse) a ako kontrolný úrad pracovala Dvorská účtovná komora (die 

Hofrechnenkammer). Podporu hospodárskych záležitostí a riadenie štátnych prevádzok 

zastrešovala Obchodná rada pre obchod a priemysel (Kommerzienrat für Handel und 

Industrie). Zastrešujúcim orgánom sa stala rakúska Štátna rada (Österreichische Staatsrat), 

ktorá riadila a usmerňovala všetky centrálne úrady, pričom jej pôsobnosť sa vzťahovala na 

rakúske dedičné krajiny. V mnohých prípadoch však slúžila len ako poradný orgán a nemala 

výkonné právomoci.24 Cieľom správnej reformy bolo zlomiť krajinské stavovské daňové 

povoľovacie právo a získať tak väčší vplyv a kompetencie. Zo všeobecných centralizačných 

tendencií, ako aj z reformy správy na strednej a nižšej úrovni bolo až do panovania Jozefa II. 

vyňaté Uhorsko. Existovali však pokusy o intervenciu štátu do daňového sektora aj pred jeho 

vládou. Zásluhou tereziánskych a jozefínskych reforiem sa podarilo prekonať (minimálne 

čiastočne) dualizmus vo vzťahu stavy verzus panovník, pričom s výnimkou úradov nižšieho 

stupňa, šľachtických stolíc, ktoré mali v držbe lokálnu správu aj patrimoniálne súdnictvo, bola 

administratíva v kompetenciách štátu.25 

Téza Michela Foucaulta26 o láske absolutizmu ku geometrii je potvrdená aj na príklade 

habsburskej monarchie. Dvoru totiž kontrolu zabezpečovala pevná organizácia štátnej správy 

a byrokratizácia systematicky budovaná štátom „zhora“.27 Vďaka administratívnym reformám 

sa urýchlil v monarchii i vývoj spoločenských procesov, zosilnené bolo utváranie vzdelaného 

meštianstva. Novovybudovaná administratíva si vyžadovala zastúpenie schopných 
                                                 
24 HOCK, Carl – BIDERMANN, Ignaz. Der Österreichische Staatsrat. 1760 – 1848. Eine geschichtliche Studie. 
Wien : W. Braumüller, 1879, s. 12. 
25 HEINDL, Waltraud. Reform und Moderniesierung unter Maria Theresia und Jospeh II. In Die Maria-
Theresianichen und Josphinischen Reformen und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Slowakei. Tereziánske 
a jozefínske reformy a ich význam pre rozvoj Slovenska. Bratislava : STIMUL, 1998, s. 12. 
26 Michel Foucault (1926 – 1984), reprezentant francúzskej intelektuálnej školy, filozof, historik a teoretik 
kultúry. V jeho poňatí je moc vždy vzťahovým fenoménom, je všadeprítomná, pričom nie je len represívnou, ale 
aj produktívnou. Nie je len atribútom štátu a jeho moci, ale je rešpektovaná, uznávaná a uplatňovaná v rámci 
celej spoločnosti. Pomocou moci pôsobia jedni na druhých. Moc úzko súvisí s vládnutím, ktoré Foucault chápe 
ako spôsob riadenia správania skupín alebo jednotlivcov. Dohľad nad spoločnosťou sa vykonáva rozptýleným 
spôsobom, prostredníctvom medicíny, vzdelávania či sociálnej politiky. Pojem dominancie chápe ako 
asymetrický vzťah k moci, kde rozpätie moci podriadených je limitované v dôsledku moci. Dominancia je podľa 
neho v dejinách nemennou  zložkou, ustálenou v rituáloch a iných procesoch, ktoré udávajú práva a povinnosti. 
ERIBON, Didier. Michel Foucault 1926 – 1984. Praha : Academia, 2002, 382 s. 
27 Bližšie o tom FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha : Dauphin, 2000, 427 s. 
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a vzdelaných ľudí na úradníckych postoch, jednoducho úradnícky aparát dosť skúsený na to, 

aby mohol operovať v rámci zákonov, postupov a administratívnych agend. To si vyžadovalo 

aj nové podmienky pri zamestnávaní úradníkov, predovšetkým sa zdôrazňovalo a vyžadovalo 

akademické, respektíve vyššie vzdelanie. Z tohto dôvodu bolo nutné uskutočniť i reformy 

v oblasti vzdelávania, ale so zameraním na potrebu štátnej služby.28 Preferovalo sa prevažne 

štúdium práv, ktorým bolo podmienené prijatie na vyššie úradnícke posty. Byrokratický 

aparát zložený zo šľachty však štátu už nepostačoval ako jediný zdroj. Stále vo väčšej miere 

prenikalo aj do vyšších až najvyšších postov úradníctvo meštianskeho a roľníckeho pôvodu.29 

Podpory sa mu dostávalo najmä za Jozefa II. Táto byrokratická skupina nadobudla význačný 

praktický a spoločenský význam aj z dôvodu participácie na jozefínskych reformách, i keď 

len v čiastočnej forme. Nebolo teda možné oddeliť spoločenské premeny, administratívne 

reformy a spoločenské procesy v oblasti vzdelávania, pretože spolu úzko súviseli. 

 Po praktickej stránke znamenala táto štátna koncepcia pre „občanov“ racionálnosť, 

rýchlejšie konanie, kontrolu samotných úradov aj väčší pocit ochrany pred svojvôľou 

a pocitom nespravodlivosti. Či bol takýto modernizačný trend skutočne ocenený tými, ktorým 

mal slúžiť, je otázne. Podľa Ogrisa zamýšľaná uniformita, o ktorú usiloval duch absolutizmu 

a merkantilizmu, obrala sociálny poriadok o transparentnosť.30 Viac priestoru získavalo aj 

moderné ponímanie prirodzeného práva s otázkami o oprávnenosti štátnej moci vo forme 

absolutizmu a legitimizácie absolutistického panovníka či postavenia indivídua v kontexte 

mocenských faktorov, čím sa otriasali základy „starej“ koncepcie. Nebolo teda možné, aby 

štát vo vtedajšom, aj keď „modernom“ ponímaní, vystupoval voči poddaným z pozície 

úradníctva a inštitúcií a vyvolával iba pozitívne ohlasy. Blahom štátu a jeho vplyvom na 

„občanov“ a naopak sa zaoberal Joseph von Sonnenfels. V roku 1771 uverejnil spis Über die 

Liebe des Vaterlandes, kde sa venoval práve otázke vlasti, pričom jeho zámerom bolo 

spracovať ju najmä výchovne a štátnopoliticky. Termín vlasť ale v Sonnenfelsovom ponímaní 

nie je konceptom národa, respektíve citovo zafarbeným mýtom z neskoršieho obdobia. 

Definoval ju veľmi prakticky a predovšetkým z ekonomického hľadiska odvodil od 

osvietenskej predstavy pojmu šťastia. Zem alebo krajina31, ako uvádza Sonnenfels, je vlasťou 

vtedy, ak človek má v nej svoje bydlisko, zákony, ktorým sa podriaďuje a v ktorých je 
                                                 
28 HEINDL, Waltraud. Gehorsame Rebellen. Bürokratie und Beamte in Österreich 1780 – 1848. Wien; Köln; 
Graz : Böhlau, 1991, s. 93-134. 
29 Tamže, s. 142-159. 
30 OGRIS, Werner. Zwischen Absolutismus und Rechtsstaat. In PLASCHKA, Richard Georg – 
KLINGENSTEIN, Grete (Hg.). Österreich im Europa der Aufklärung. Kontinuität und Zäsur in Europa zur Zeit 
Maria Theresias und Josephs II. Band I.  Internationales Symposion in Wien 20. – 23. Oktober 1980. Wien : 
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1985, s. 371. 
31 V pôvodnom texte je uvedený termín „das Land“. 
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zakotvená forma vlády, a spoluobyvatelia disponujú rovnakými právami.32 Patriotizmus 

vytvára podľa Sonnenfelsa pocit šťastia, ktorý si človek užíva v krajine, vyvoláva 

„oddanosť“33 a presvedčenie, že práve táto krajina s touto vládou, platným zákonodarstvom 

a občanmi dokáže najlepšie zabezpečiť šťastie pre jednotlivca.34 

Ideálom osvietenského absolutizmu v habsburskej monarchii bol teda štát riadený 

formou centralizmu s „dobrým“ zákonodarstvom a rozumnou oddanosťou všetkých občanov, 

žijúcich v ňom z presvedčenia. Logickým výsledkom, ku ktorému Sonnenfels dospel, bolo, 

že neistote, otrasenej dôvere, ktorú priniesla „nová“ doba, bolo možné čeliť tým, že ponúkne 

a dá jednotlivcovi pevné miesto. Plán politickej premeny v tereziánskom období, konkrétne 

vytvorenie viazanej štátnej moci obmedzujúcej panovníka a jeho právomoci, sa však 

nepodaril. Rovnako reformy justičného systému neprebiehali systematicky.35 Na druhej strane 

bola v roku 1786 v jozefínskom zákonníku uznaná ochrana jednotlivca, hoci panovník 

naďalej ostával jediným zákonodarcom. Procesné právo a procesný poriadok zabezpečovali 

právnu ochranu „občanov“, čo hovoril aj občiansky procesný poriadok z roku 1787. Patent 

o zrušení nevoľníctva z roku 1781 (v Uhorsku 1785) poskytol roľníkom právnu ochranu 

pri žalobách voči zemepánom a trestný zákonník (patent) obmedzoval trestnú právomoc 

zemepanstva. 

 Chápanie štátnej koncepcie Márie Terézie bolo s určitosťou v súlade s tradíciami 

dynastického absolutizmu z Božej milosti. Najvyššou hodnotou bola dynastia predurčená 

vládnuť, a nie štát či vlasť.36 Omnoho bližšie k myšlienkam osvietenstva mali poradcovia 

panovníčky, spomínaní Friedrich Haugwitz, Václav Kaunitz, Joseph von Sonnenfels či 

Gerard van Swieten. Pojmy štát, byrokracia, centralizácia, vymedzenie postavenia štátu 

a občana, panovníka, legitimita panovníckych práv či právna ochrana „občana“, mali pre nich 

väčší význam a viac ovplyvňovali aj ich politickú činnosť ako konanie panovníčky. Radikálny 

postoj zastával Jozef II., ktorý bol za realizáciu všeobecného blaha, vytvorenie racionálneho 

štátu, kodifikáciu spoločenskej zmluvy a práv monarchu. V oblasti súkromného práva bola 

stanovená občianska sloboda v osvietenskom zmysle slova, aj keď nie vo forme politických 

slobôd. V teórii a praxi je nakoniec „občan“ po prvýkrát zadefinovaný v jozefínskom 

občianskom zákonníku z roku 1786, kde mu boli udelené práva i povinnosti. V rámci 

zákonníka boli vymedzení i tzv. neobčania, čiže cudzinci. Pri vytváraní moderného 

                                                 
32 SONNENFELS, Joseph. Über die Liebe des Vaterlandes. Wien : Joseph Kurzbock, 1771, s. 10. 
33 „Die Anhänglichkeit“. 
34 SONNENFELS, ref. 32, s. 13. 
35 OGRIS, ref. 30, s. 372. 
36 Tamže, s. 368. 
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jednotného štátneho modelu s jednotným vzdelávacím, školským systémom a s občanmi, 

ktorí sa identifikovali s jeho územím, v habsburskej ríši v 18. storočí existovali v praktickom 

fungovaní nesmierne ťažkosti. 

 
„Radikalizácia“ reformného konceptu a éra jozefinizmu  
 
 Po smrti Márie Terézie sa ujal vlády v roku 1780 cisár Jozef II. V štátnej politike 

postupoval nekompromisne a seba a výlučne svojej osobe podriadený štátny aparát považoval 

za nositeľov moci v habsburskej monarchii. Reformy presadzoval rozhodne a ohľad nebral 

ani na stavy, cirkev či poddaných. Nezastavil ho ani očividný odpor a nevôľa, preto mnoho 

nariadení po jeho smrti stratilo platnosť. Jeho nástupca Leopold II. sa snažil na rozdiel 

od svojho staršieho brata postupovať konsenzom a nie formou direktív. Reformy sa snažil 

presadzovať jednotne, a preto na rozdiel od tereziánskych reforiem zasiahli i Uhorsko. 

Na historicko-politickú individualitu svätoštefanskej koruny sa Jozef II. na rozdiel od svojej 

matky nepozeral. Nikdy sa nenechal korunovať za uhorského ani českého kráľa. 

Korunovačný obrad mu pripadal ako prežitok, respektíve „stredoveké divadlo“. Ríšsku 

korunováciu podstúpil predovšetkým z dôvodu používania titulu cisár. K poddanskému 

obyvateľstvu tiež pristupoval prísne absolutisticky a všetky opatrenia presadzoval dôsledne 

„zhora“. V záujme štátu presadzoval takú formu politiky, aby sa poddaní cítili spokojní, 

a prosperitu zatiaľ jednoznačne ešte agrárneho štátu sa snažil získať prácou. V počiatkoch 

samostatnej vlády presadil hneď dva kľúčové reformné kroky. Nariadil náboženskú toleranciu 

a zrušil nevoľníctvo. Postupné zmierňovanie represií začalo už na sklonku vlády Márie 

Terézie, avšak oficiálne bolo vyhlásené až za Jozefa II. Dvorské úrady vyhlásili náboženskú 

toleranciu v rôznych jazykoch pre jednotlivé krajiny monarchie. Latinský text Tolerančného 

patentu pre Uhorsko je z 25. októbra 1781. Na základe Tolerančného patentu boli 

zrovnoprávnené tri nekatolícke náboženstvá: luteránstvo (Evanjelická cirkev), kalvinizmus 

(Reformovaná cirkev) a pravoslávie (v unitárnej podobe). Tolerovaná bola i židovská viera. 

Povolenie týchto konfesií ale neznamenalo, že sa stali rovnocennými katolíckej cirkvi, práve 

naopak.37 Motivácia pre Jozefa k vyhláseniu tolerancie pre Židov súvisela predovšetkým 

s ekonomickými záujmami. Osvietenská doktrína prirodzeného práva vytvorila ideu, 

že človek má nescudziteľné právo na pobožnosť podľa vlastného presvedčenia, akokoľvek to 

mohlo byť problematické. To však nevytvorilo myšlienku na akceptáciu inej viery, skôr len 

                                                 
37 Bohoslužby mohli nekatolíci vykonávať iba v súkromí a ich modlitebne nemali status kostolov. Nemohli 
vlastniť nehnuteľnosti, skladať majstrovské skúšky. Definitívne zrovnoprávnenie dosiahli nekatolíci až v roku 
1861. 
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uznanie jej existencie. Tá bola posilnená praktickým zvážením kameralistického učenia, 

že štát by nemal oslabovať sám seba vylúčením skupiny poddaných z ekonomickej aktivity.38 

V apríli 1781 sa dvorské úrady monarchie začali na cisárov príkaz zaoberať otázkou 

zrušenia nevoľníctva. Najprv sa odstránili najponižujúcejšie tresty, akými bolo bitie 

korbáčom, palicou či bičom. Súčasne patent nariadil, aby sa vrchnosť dôsledne venovala 

poddanským sťažnostiam a hlásila ich štátnym úradom. Práve štátne úrady mali poskytnúť 

poddaným záštitu a garanciu práv. V novembri 1781 bol patent vyhlásený v rakúskych 

dedičných krajinách, v roku 1784 nasledovala Halič a v roku 1785 aj Uhorsko. Nariadený bol 

rovnaký limit roboty na tri dni do týždňa a uhorskí poddaní dostali rovnaké civilné práva ako 

napríklad českí pred štyrmi rokmi. Treba však podotknúť, že habsburská moc mala v Uhorsku 

reálne obmedzenia, čo bolo možné pozorovať najmä pri nedodržiavaní týchto opatrení. 

Napriek tomu však vyvolávali odpor a opozíciu. Všade inde počiatočné agrárne reformy 

Jozefa II. odolávali alebo sa ignorovali, avšak do praxe priniesli zlepšenie stavu poddanského 

obyvateľstva, pričom mnohé zmeny začali už v priebehu 70. rokov.39 V praxi to znamenalo, 

že poddaní nepotrebovali pri sobáši súhlas feudálnej vrchnosti,40 smeli slobodne opúšťať 

panstvá a hľadať si obživu inde, či už v poľnohospodárstve, alebo v rámci námezdnej sily 

v manufaktúrach. Zároveň mohli svoje deti posielať na štúdiá či za učňov. Nikto ich nesmel 

nútiť napríklad slúžiť na vrchnostenských dvoroch, mlieť obilie v panských mlynoch, škrobiť 

bielizeň v panských bieliarňach či odoberať zemepanské pivo. 

 Táto reforma však vedome ignorovala hlavný problém robotnej povinnosti poddaných. 

Jozef II. bol rozhodnutý ho napadnúť, no zároveň si prial vyhnúť sa narušeniu štruktúry 

spoločnosti a štátu. Hlavnou otázkou bolo, ako ochrániť príjem z daní a šľachtický výnos. 

Na komorských či bývalých jezuitských panstvách v Českom kráľovstve nebola potrebná 

žiadna kompenzácia. Toto bolo nemožné na šľachtických či cirkevných panstvách, teda 

za predpokladu, ak by sa tzv. raabizácia41 v Českom kráľovstve nerozšírila aj na súkromné 

panstvá v rámci monarchie, čo pravdepodobne aj cisár zamýšľal. Majitelia pôdy by však 
                                                 
38 SCOTT, H. M. Reform in the Habsburg monarchy 1740 – 1790. In SCOTT, H. M. (ed.) Enlightened 
absolutism. Reform and reformers in later Eigteenth – Century Europe. Basingstoke : Macmillan, 1990, s. 168-
169. 
39 Tamže, s. 184. 
40 Žádáme, aby každemu sedlakowi swobodne bylo podle libosty svej do stawu manželského, ačkoli bez 
priwolený pana zemanského wstúpiti, umeny litere se učiti, v kunstoch aneb remeslách se cwičiti a tito všudy 
prowoditi. Patent o zrušení nevoľníctva 1785. In RATKOŠ, Peter – BUTVIN, Jozef – KROPILÁK, Miroslav. 
Naše dejiny v prameňoch. Bratislava : SPN, 1971, s.149. 
41 Raabizácia bola reforma navrhnutá a uskutočnená rakúskym ekonómom a dvorským radcom Márie Terézie 
Franzom Antonom von Raab. Išlo o súbežnú poddanskú a pozemkovú reformu, ktorej cieľom bolo zefektívniť 
poľnohospodársku produkciu a zvýšiť pôrodnosť. Ideou bolo rozdeliť veľkostatky medzi sedliakov. Reformu 
najprv vyskúšali na skonfiškovaných majetkoch jezuitského rádu a komorských panstvách v Českom kráľovstve. 
Zastavená bola v roku 1790. 
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museli dostať masívnu kompenzáciu, ktorú však nedokázal poskytnúť ani prekročený štátny 

rozpočet, ani novooslobodení sedliaci. V roku 1783 cisár tento problém vyriešil. Chcel 

drastickou formou revidovať daňový systém, ktorý by predpokladal jednu daň z pôdy, ktorá 

pripomínala fyziokratický prístup impôt unique.42 Cisárova schéma reformy sa stretla 

s odporom a odhodlanou opozíciou aj v Štátnej rade či v administratíve, čo spomalilo jej 

implementáciu. Avšak oveľa väčší vplyv na zdržanie daňovej reformy mala potreba 

kompilácie nového katastra zahrňujúceho v krajine všetku pôdu, pripravenú tak na následne 

zdanenie. Nedostatok kvalifikovaných zememeračov, byrokratická nečinnosť, ba dokonca 

niekedy i odpor stavov brzdili jeho vytvorenie. V roku 1789 bol Jozefínsky kataster 

(Josephinischer Kataster) dokončený. Vo februári bola radikálna daň a agrárna regulácia 

vyhlásená, ale jej účinnosť bola pozastavená do nasledujúceho novembra. Podstatou 

tzv. reluície (finančnej náhrady) robotných povinností bolo, že sedliak oslobodený od roboty 

by si naďalej udržal 70 % ročného príjmu na podporu svojej rodiny, zlepšenie statku a platieb 

cirkvi či obci. Zvyšných 30 % sa delilo medzi štát ako daň a zemepána ako kompenzácia za 

stratu poddanskej roboty. Konkrétne stanovil Jozef II. pre štát 12 2/9 % ako daň, zatiaľ čo 

peňažné dávky pre šľachtu malo tvoriť 17 7/9 % hrubého výnosu za rok.43 Zmena sa 

aplikovala len na rustikálnej pôde, pričom iba v Českom kráľovstve by profitovala okamžite 

len malá časť. Ale široký aspekt, ktorý opatrenia priniesli, vyvolali priamu obavu stavov o ich 

sociálny status a ekonomickú stabilitu, ústne protesty, ba v Uhorsku napomáhali k rebélii, 

ktorá hrozila na konci roku 1789. Katastrálna revízia vtedy odhalila veľké množstvo dovtedy 

nepriznanej pôdy, čo do budúcna prispelo k navýšeniu celkového objemu daňových odvodov. 

Sám panovník musel zbrzdiť jej účinnosť do jesene 1790 a po jeho smrti ju jeho brat Leopold 

II. odvolal. Napriek tomu sa však pol roka nerobotovalo, čím vzrástla i panovníkova 

popularita. Najkontroverznejšia jozefínska reforma teda nebola úspešná a poddaní v rámci 

celej monarchie si museli počkať až do odstránenia poddanstva v roku 1848.44 Zarytá 

opozícia sa ukázala byť prisilná a robotné práce pretrvali ešte dve ďalšie generácie. Agrárna 

reforma nebola úplným neúspechom. V kontexte konca 18. storočia a prelomu 19. storočia to, 

čo sa podarilo docieliť, bolo skôr dosiahnutie istého stupňa hranice, ako jasná forma 

obmedzenia a v mnohom prekvapujúca. Sedliaci získali väčšiu bezpečnosť pri držbe pôdy, 

zlepšila sa im vymožiteľnosť práva či materiálne podmienky v dôsledku reforiem zo 70. a 80. 

                                                 
42 Jednotná daň je návrh pozemkovej dane ad valorem ako jediného zdroja vládnych (štátnych) príjmov. Bola by 
založená čisto na hodnote pôdy, to znamená bez započítania jej úprav, napríklad stavebných. Je jednotná (jediná) 
a nahradzuje všetky existujúce dane, obzvlášť tie zaťažujúce ekonomickú aktivitu. 
43 SCOTT, ref. 38, s. 185. 
44 VONDRA, ref. 2, s. 123. 
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rokov. Iba v Uhorsku bol odpor úspešný a stav sedliackeho obyvateľstva sa veľmi nezmenil. 

Agrárne reformy a zmena systému Jozefom II. boli jedným z dôvodov nízkej popularity jeho 

administratívy. Administratívna centralizácia vyústila i do rebélie v nizozemských 

provinciách ovládaných habsburským dvorom či v Uhorsku, kde sa k otvorenej nespokojnosti 

schyľovalo v roku 1790. Ako píše historik R. J. W. Evans, politika Jozefa II. a najmä jeho 

presadzovanie nemčiny ako úradného jazyka v celej habsburskej monarchii mohlo tiež 

vyvolať neočakávané následky. Mnohé opatrenia, napríklad predstava ideí o manželstve skôr 

ako o civilnom a nie sakrálnom akte boli na svoju dobu skutočne radikálne a predznamenávali 

vývoj v 19. storočí. 

 K dokonalosti doviedol cisár koncepciu tzv. tereziánskeho febronianizmu.45 

Vychádzal z myšlienky, že cirkev treba podriadiť štátu, aby prestala byť akýmsi druhým 

mocenským centrom krajiny a nemohla tak mariť panovníkove zámery. Mocenskú oporu 

cirkvi tvorili kláštory a z tohto dôvodu cisár vydal patent o ich zrušení. Zrušené boli tie, ktoré 

sa nevenovali vzdelávaniu mládeže, starostlivosti o chorých či sociálne slabých. Majetok 

kláštorov následne pripadol štátu. Reformným krokom sa nevyhla ani štátna správa. V roku 

1782 sa spojila Uhorská a Sedmohradská kancelária a vytvoril sa tak jednotný úrad pre 

krajiny svätoštefanskej koruny. Uhorskú komoru, najvyšší finančný úrad východnej časti 

monarchie, ponechal v činnosti a zlúčil ju s guberniom. Komora zároveň v roku 1784 

presídlila z Prešporku do Budína. Počiatky protodualistického usporiadania reformy 

neodstránili. Kroky, ktoré cisár podnikal voči Uhorsku a zvlášť stavom, boli vnímané 

v negatívnom svetle. Takým príkladom je patent z mája 1784, keď bola nemčina vyhlásená za 

jediný úradný a vyučovací jazyk v Uhorsku. To odporovalo tradícii, pretože úradným 

jazykom bola dovtedy latinčina, ktorá ako keby predstavovala funkciu statu quo v rámci 

multietnického Uhorska. Šľachticom komunikácia v latinčine nerobila veľké ťažkosti, najmä 

tým, ktorí prešli univerzitným vzdelávaním. Nemčina však bola pre politické elity Uhorska 

značným problémom. Patent tak odcudzoval stoličnú správu uhorským stavom z dôvodu 

neznalosti zavádzaného úradného jazyka.46 

                                                 
45 Febronianizmus je osvietenstvom inšpirovaný prúd v rámci katolíckej cirkvi. Silnú pozíciu nadobudol v 18. 
a 19. storočí v Nemecku a habsburskej monarchii. Pápež bol podľa neho podriadený koncilu a nemal právo 
rozhodovať nad ostatnými biskupmi. Jednotlivé „národné“ cirkvi boli podľa febroniánskeho konceptu nezávislé 
a autonómne. 
46 Jazyková reforma bola na sklonku vlády Jozefa II. odvolaná a v stoličnej správe sa opäť používala latinčina, 
a to až do 40. rokov 19. storočia. 
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 K prínosom jozefínskych reforiem patrí i zriadenie cisársko-kráľovskej (c. k.) 

polície.47 K jej prvým úlohám patrila agenda zahŕňajúca „nepriateľov štátu“, čím sa stala 

základom cisárovho represívneho aparátu proti odporcom reforiem, stala sa i inštitúciou, ktorá 

mala dohliadať na vnútornú štátnu bezpečnosť. Označenie „polícia“ malo v minulosti iný 

význam. V prvom, širšom ponímaní išlo o celú verejnú správu, pričom neskôr sa začala 

používať ako výraz pre „dobrú“ verejnú správu. Význam slova „polícia“ sa koncepčne 

posúval v období absolutizmu. Na základe prevládajúceho modelu štátu tej doby mali 

monarchovia legitímnu absolútnu pozíciu moci a hranice správnych úkonov boli určené na 

zvýšenie verejného blaha „občanov“. Obsah pojmu „blahobyt“ či „dobrá polícia“ bol 

definovaný postojom vrchnostenských orgánov.48 Pôsobnosť polície sa až neskôr rozšírila do 

kriminálnej oblasti. 

 Reformnému úsiliu neunikla ani oblasť práva. Najdôležitejšou reformou, ktorú 

panovník ešte stihol presadiť, bol Všeobecný zákonník o zločinoch a trestoch (Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch respektíve Josephinisches Gesetzbuch). Zákonník vstúpil do 

platnosti v roku 1787 a rušil trest smrti. I keď absolútny trest v roku 1795 obnovili za 

velezradu a v roku 1803 všeobecne, tento zákon dokazuje, že úvahy o zrušení trestu smrti 

pochádzajú už z osvietenskej éry. Zákonník bol postavený na princípe nulla poena sine lege, 

čiže bez zákona niet trestu. Jozefov zákonník síce odstránil trest smrti, ale stále postupoval 

v mnohých prípadoch nekompromisne. Za najvážnejšie zločiny zaviedol doživotné väznenie 

v pevnostných žalároch. Istou formou novinky bolo i rozlišovanie medzi kriminálnymi 

a politickými trestami. Táto selekcia svedčila o tom, že politických odporcov reforiem či 

osoby nesúhlasiace s vládnucim trendom cisár považoval za nežiaduce elementy a týmto 

spôsobom sa snažil o ich „prevýchovu“. Inšpiráciou pre tvorbu právnej normy sa stalo dielo 

Caesara Beccaria O zločinoch a trestoch49 z roku 1774. Autor v knihe vystupoval proti 

tyranii, zasadzoval sa o zrušenie trestu smrti a propagoval vzdelanosť, ktorú považoval 

za efektívnu formu prevencie proti zločinnosti.50 Právnici pôsobiaci na cisárskom dvore však 

                                                 
47 Označenie c. k. (cisársko-kráľovský) platilo pre úrady a štátne inštitúcie celej ríše najprv z titulu cisára Svätej 
ríše národa nemeckého a následne Rakúskeho cisárstva (odtiaľ „cisársko-“, teda „kaiserliche“) od roku 1804 až 
do rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867. Druhé písmeno skratky, „k.“, teda „kráľovský“, sa vzťahovalo 
na krajiny svätoštefanskej a svätováclavskej koruny a zvyšných habsburských dŕžav. Po rakúsko-uhorskom 
vyrovnaní sa používaná skratka zmenila na c. a. k. (v nemčine k. u. k), čiže „cisársky a kráľovský“. 
48 VEHÉRVÁRY, János – STANGL, Wolfgang. Menschenrecht und Staatsgewalt. Wien : WUV 
Universitätsverlag, 2000, s. 49. 
49 Dei delitti e delle pene. 
50 Beccariova teória spočívala na troch základných pilieroch: všetci majú podľa neho slobodnú vôľu, jednotlivci 
majú rozum a jednotlivci sú manipulovateľný. Viac o tom: BECCARIA Ceasare. O zločinoch a trestoch. 
Bratislava : Kalligram, 2009, 128 s. 



HISTORIA NOVA  11 

 109

nemohli jeho podnety uplatniť v komplexne predstavenej podobe, ale len veľmi okrajovo 

vzhľadom na stav vtedajšej spoločnosti. 

Od januára 1787 platil prvý diel jednotného občianskeho zákonníka, na ktorom sa 

pracovalo v rokoch 1753 až 1786. Kodifikácia civilného práva ale nebola dovedená do konca, 

a jej dovŕšením sa stal až v roku 1811 Všeobecný občiansky zákonník (Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch), ktorý bol silne ovplyvnený francúzskym občianskym zákonníkom 

Code Civil z roku 1804. Jozefov zákonník bol iný predovšetkým v tom, že neuznával 

stavovské rozdiely. Myšlienka to bola už v období pomaly doznievajúcej stavovskej 

spoločnosti veľmi radikálna. Bol to i jeden z dôvodov, prečo presadenie reformy trvalo tak 

dlho v rakúskej časti monarchie, nieto ešte v Uhorsku. Hoci sa hovorilo o „poddaných štátu“ 

(Staatsuntertanen) a nie o „občanoch“, všetci vrátane cisára mali mať podľa zákonníka isté 

práva i povinnosti. Hoci sa jozefínsku právnu normu nepodarilo v Uhorsku presadiť, predsa sa 

o nej hovorilo na pôde Peštianskej univerzity a v kráľovských akadémiách. Jozefínske 

reformy sa dotkli viac alebo menej každej sféry života spoločnosti. Bolo preto prirodzené, 

že mnohé kroky a opatrenia vyvolávali nespokojnosť s panovníkovým úsilím o zmenu 

pomerov v každej časti monarchie. Na druhej strane si dokázal osvietensky ladenými 

reformami nakloniť časť proreformne zmýšľajúcej uhorskej šľachty a utvárajúcu sa budúcu 

uhorskú inteligenciu. 

Po smrti cisára sa uľavilo nielen katolíckej cirkvi, šľachte v celej monarchii, ale aj 

časti osvietenských mysliteľov, ktorí čelili tlaku zo strany c. k. polície. Oponentov mal cisár 

aj v meštianskych kruhoch či vo vznikajúcich obrodeneckých hnutiach kvôli germanizačnej 

politike, ktorá však nebola motivovaná nacionálne, ale pragmaticky. Na habsburský trón 

nastúpil Jozefov mladší brat, Leopold II. Na rozdiel od Jozefa sa usiloval o konsenzus, 

o zhodu so stavmi či poddanými, o spoločenský zmier a v osvietenskom duchu o „múdre“ 

vládnutie v záujme všetkých.51 Po nástupe na trón začal rušiť tie kroky, ktoré považoval 

za škodlivé. Zrušil daňovú reformu, obnovil jednotlivé snemy, nariadil zrušiť generálne 

semináre. Zabavený kláštorný majetok však odmietol vrátiť, pretože to by v tomto období 

katastrofálne zadlžený štát zruinovalo. Zatiaľ čo rakúske, české a uhorské krajiny zdedil 

automaticky, ríšsky trón bol stále volený. Po absolvovaní voľby sa smel titulovať ríšskym 
                                                 
51 Medzi Jozefom a Leopoldom vládli napäté vzťahy, pričom sa ešte prehĺbili, keď Jozef v roku 1765 prinútil 
brata, aby mu ako dedičstvo po otcovi vydal obsah toskánskej štátnej pokladnice na sanáciu štátneho dlhu 
monarchie. Leopold sa v Toskánsku obklopil talianskymi osvietencami a s ich pomocou vytvoril z Toskánska 
prosperujúci štát. Je potrebné uviesť, že vládol v plnej spolupráci so stavmi, uskutočnil mnohé ekonomické, 
politické, cirkevné aj agrárne reformy. Zavádzal ich citlivo, pričom si ich najprv vyskúšal na menšom území a až 
následne v celej krajine. V roku 1786 zrušil trest smrti, ale tým končí podobnosť s trestným zákonníkom jeho 
brata. Zatiaľ čo Jozef zaviedol termín politický trestný čin, Leopold zrušil trest urážky panovníka. V praxi to 
znamenalo možnosť kritizovať panovníka. 
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cisárom. V Prešporku sa nechal korunovať za uhorského kráľa, čím dal jednoznačne najavo, 

že uznal historicko-politickú individualitu jednotlivých území. Ani Leopold nebol ideálnym 

panovníkom a v roku 1791 v celej monarchii sprísnil cenzúru, aby zabránil šíreniu myšlienok 

z revolučného Francúzska. O rok neskôr cisár predčasne zomrel. Jeho smrťou sa éra 

osvietencov na rakúskom dvore skončila. Následné obdobie poznačené francúzskou 

revolúciou a napoleonskými vojnami odhalilo procesy, ktoré na prelome 18. a 19. storočia 

viedli k zmenám vo svete. Začínala sa utvárať moderná forma nacionalizmu a vzrastať 

nespokojnosť v krajine. 

Na trón nastúpil František II. (v Uhorsku František I.), ktorý sa zapojil do intervencie 

voči Francúzsku. Bol nepriateľom pokroku a osvietenských myšlienok a s týmto cieľom 

vybudoval policajný režim. Jeho vláda bola poznačená absolutizmom a konzervatívnym 

zmýšľaním. Strach zo šírenia revolúcie ochromil viedenský dvor a nový cisár zavrhol 

reformné kroky svojich predchodcov. Zároveň boli bývalí osvietenskí poradcovia odsunutí do 

ústrania, prípadne sa venovali tajným aktivitám. Zmenu politického smeru nemožno 

vymedziť len francúzskym pôsobením, ale aj osobnosťou panovníka. Monarchia sa zúčastnila 

skoro všetkých protifrancúzskych koalícií, pričom porážky spôsobili jej značný úpadok. 

Postupne sa dostala do područia Napoleonovej politiky, čoho dôkazom je i sobáš Františkovej 

dcéry Márie Lujzy s Napoleonom v roku 1810 alebo rakúska účasť na Napoleonovej výprave 

do Ruska v roku 1812. V roku 1804 prijal František II. titul rakúskeho cisára. O rok nato 

zanikla už len formálna Svätá ríša rímska národa nemeckého. Na Viedenskom kongrese, ktorý 

ukončil napoleonské vojny, dokázal knieža Klemens von Metternich, že habsburský dvor by 

rád viedol európsku diplomaciu. 

 
Jozefinizmus a jeho odkaz v 19. storočí 
 
 Otázkou je, akým spôsobom a v akom rozsahu odkaz jozefinizmu ovplyvnil či zmenil 

formovanie svetonázoru a politické názory vznikajúcej „občianskej“ spoločnosti 

v habsburskej monarchii a aký mal potenciál reagovať na sociálno-ekonomické cirkulácie 

v 19. storočí. Podľa historika Fritza Valjavca z hľadiska komplexnosti jozefinizmu 

predstavuje desaťročie vlády Jozefa II. relatívne najslabšie obdobie, ktoré môžeme nazvať 

„jozefínskym“.52 Je to zapríčinené najmä tým, že základy jozefínskeho vývoja začali už 

pred rokom 1780, keď ešte nebol samovládcom. Tieto tvrdenia potvrdzujú i najnovšie 

                                                 
52 VALJAVEC, Fritz. Der Josephinismus als politische und weltanschauliche Strömung. In VALJAVEC, Fritz. 
Ausgewählte Aufsätze. Südeuropäische Arbeiten. Bd. 60. München : Lehmanns Verlag, 1963, s. 307-322. 
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výskumy v oblasti jozefinizmu a jeho následnej pôsobnosti.53 Valjavec tiež zdôrazňuje, 

že radikálnosť, ktorá bola pri reformách prítomná, bola len krátkodobá a pre nasledujúce 

desaťročia pre odkaz jozefinizmu rovnako cudzia ako ideologická rozhodnosť časti 

inteligencie a publicistov v období jeho vlády.54 Významným impulzom pre rozvoj 

jozefinizmu v 19. storočí bola najmä revolúcia vo Francúzsku. V habsburskej monarchii sa dá 

doložiť od polovice 80. rokov 18. storočia proces „spolitizovania“ osvietenstva a jeho ideí. 

Východisko tvorila predovšetkým recepcia reformnej vlny, ktorá od polovice 18. storočia 

monarchiou prechádzala. Horúce diskusie o jozefínskych reformách podporované spočiatku 

uvoľnenejšou cenzúrou viedli aj neprivilegované vrstvy, ako uvádza historik Wangermann, 

„do búrky politickej aktivity“.55 Dokladom sú mnohé politické brožúry či brožúry týkajúce sa 

stavu monarchie. 

Prvým signálom tejto zmeny bola anonymná brožúra Johanna Pezzla Marokkanische 

Briefe z roku 1784, ktorá v prvom náklade kvôli cenzúre nevyšla. Pezzl poznamenal, 

že dovtedy bol všeobecne zaužívaný názor, že osvietenská kritika bola úspešná iba 

pri cirkevných otázkach. „Veľký osvietenský strom“56 mal ešte podľa Pezzla mnoho ďalších 

vetiev.57 Takto mala nasadená kritika rôznych aspektov reformnej politiky Jozefa II. 

spoločných menovateľov a spoločné predpoklady. Podobným spôsobom reagoval i publicista 

Johann Friedel, ktorý kritizoval reformnú prax myšlienky štátneho „blaha“.58 Samozrejme sa 

objavovali viaceré práce podobného typu. Súviselo to predovšetkým s rozmachom brožovanej 

literatúry. Profesor histórie Heinrich Joseph Watteroth sa zaoberal primárne brožúrami 

týkajúcimi sa Tolerančného patentu a problémom, ako zachovať reformy aj do budúcnosti. 

Písal jednoznačne o parlamente a základných zákonoch ako o bezpečnostných 

mechanizmoch, avšak nepožadoval ich zavedenie v habsburskej monarchii. Vzrastajúci 

význam publicistiky priniesol nielen kritický fenomén, ale i formu „osvietenského 

optimizmu“.59 Publicista Johann Jakob Fezer v roku 1785 predstavil model „občianskej 

verejnosti“ (bürgerliche Öffentlichkeit), ktorej záujmom by mala byť potreba kontroly 
                                                 
53 Napríklad: REINALTER, Helmut (Hg.). Der Jozefinizmus. Bedeutung, Einflüsse und Wirkungen. 
Schriftenreihe der Internationalen Forsungsstelle „Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850“. 
Bd. 9. Frankfurt am Main : Peter Lang, 1993; AMMERER, Gerhard – HAAS, Hanns (Hg.). Ambivalenzen 
der Aufklärung. Festschrift für Ernst Wangermann. Wien; München : Oldenbourg, 1997. 
54 VALJAVEC, Fritz. Der Josephinismus. Zur geistigen Entwicklung Österreichs im 18. und 19. Jahrhundert. 
Wien :  Rohrer, 1945, s. 7. 
55 WANGERMANN, Ernst. Von Joseph II. zu den Jakobinerprozessen. Wien : Europa, 1966, s. 15. 
56 Der groβe Baum der Aufklärung. 
57 PEZZL, Johann. Marokkanische Briefe. Frankfurt; Leipzig : Joh. Paul Krausische Buchhdlg, 1784, 255 s. 
58 WANGERMANN, Ernst. Publizistik als Parlamentsersatz bei Staatstheoretikern der josephinischen Ära. 
In BENEDIKT, Michael (Hg.). Verfrängter Humanismus-verzögerte Aufklärung. Österreichische Philosophie 
zur Zeit der Revolution und Restauration (1750-1820). Wien : Turia & Kant, 1992, s. 712. 
59 Tamže, s. 712-713. 
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vlády.60 Rastúci dopyt obyvateľstva po politických informáciách a novinkách, rovnako ako 

pripravenosť vrchnosti tolerovať správy šíriace sa tlačou mali význam pri legitimizačnom 

deficite absolutistickej formy vlády. Na druhej strane tu boli i jozefinisti, ktorí sa snažili 

aplikovať do praxe a sfunkčniť jednotlivé reformy. Patril k nim i Georg Ruzsitska, ktorý zažil 

boj uhorských stavov proti Komisii pri jozefínskej regulácii z vlastného pohľadu. K aktívnym 

jozefinistom patrili i Jozef Hajnóczy či František Verseghi, ktorí sa zasadzovali 

o presadzovanie jozefínskych reforiem v uhorskom prostredí.61 

Hajnóczyho prvá teoreticko-právna práca Myšlienky uhorského vlastenca z roku 1790 

napríklad kolovala vo Viedni pred začatím Uhorského snemu. Obsahovala formulácie 

a vymedzenia pre jasné pravidlá vlády, podmienky výkonu moci a obranu proti zneužívaniu 

moci. Hajnóczy v nej vychádzal z konceptu liberalizmu, ktorého bol v Uhorsku v podstate 

zakladateľom.62 Práca vyšla v nemeckom jazyku, ale už v tomto období považoval maďarčinu 

za tmel štátu. Táto téza vychádzala najmä z presvedčenia a chápania maďarčiny ako štátneho 

jazyka, ktorý mal slúžiť pre potreby centralizovaného a federalizovaného Uhorska hlavne na 

rokovaniach uhorského snemu a na jazykové zjednotenie štátnej správy. Naďalej však 

používal aj latinčinu. V zmysle liberálnejších myšlienok sa obrátil na účastníkov snemu 

spisom Ratio proponendarum in comitiis Hungariae legum.63 Požadoval, aby sa práva 

rozšírili na celé obyvateľstvo Uhorska a aby verejný úrad mohol zastávať každý občan 

nezávisle od svojho pôvodu. Rovnako deklaroval, aby mohol každý občan vlastniť akýkoľvek 

majetok. Uplatňovať sa mala podľa jeho názoru rovnosť pred zákonom a súdy organizovať 

pri otvorených dverách kvôli kontrole. Požadoval od vrchnosti platenie daní, pretože bolo 

neprípustné, aby niekto bez povinností využíval výhody, ktoré mu poskytovala jeho vlasť. 

Anonymne vydal i Dissertattio politico-publica de regiae potestatis in Hungaria limitibus,64 

kde navrhol zákonné obmedzenia pre panovníka a spomenul i právo odporu, pokiaľ sa vladár 

previní voči krajine.65 Reformou verejnej správy, legislatívy a praktizovania občianskych 

slobôd sa zaoberal v spise De commitiis regni Hungariae66 z roku 1791. Sformuloval svoj 

postoj proti dedičným právam, ktoré neboli pre Uhorsko prínosom. Predpokladal potrebu 

                                                 
60 FEZER, Johann Jakob. Wahrscheinlichkeiten von einem unpartheyischen Beobachter entworfen. Philadelphia 
: b. v., 1785, 205 s. 
61 Viac k problematike pozri: KOWALSKÁ, Eva – KANTEK, Karol. Uhorská rapsódia alebo tragický príbeh 
osvietenca Jozefa Hajnóczyho. Bratislava : Veda, 2008, 255s. 
62 CSÁKY, Moritz. Von der Aufklärung zum Liberalismus. Studien zum Frühliberalismus in Ungarn. Wien : 
VÖAW, 1981, s. 74-80. 
63 V preklade Spôsoby predkladania zákonov v uhorskom sneme. 
64 V preklade Pojednanie o obmedzeniach kráľovskej moci voči Uhorsku. 
65 BENDA, Kalmán. A magyar jakobinusok iratai I. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1952, s. 322-341. 
66 V preklade O snemoch uhorského kráľovstva. 
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spolupráce zemanov s nezemanmi a naopak.67 Na práce Hajnóczyho bol upozornený 

i panovník a neskôr aj Uhorská kancelária, čím sa stal objektom sledovania. Na príklade 

konkrétnych prípadov je vidieť, ako veľmi ovplyvňovala politika jozefinizmu svetonázor 

i sociálne väzby a dokázala priviesť jednotlivcov do ťažkých životných kríz, čo sa dozvedáme 

spätne z mnohých výpovedí. Takým prípadom je i spomínaný Jozef Hajnóczy. Emancipácia 

reformného hnutia však nepriniesla len radikalizáciu politických požiadaviek, ale aj istú 

formu „protiosvietenstva“. Predstaviteľom tohto konceptu bol Leopold Alois Hoffmann. 

V oblasti brožovanej literatúry sú známe mnohé jeho texty. Pôsobil ako profesor na univerzite 

v Pešti, kde prednášal o základoch morálky a praktického náboženstva. Týmto sa snažil 

o výchovu verných štátnych občanov a usiloval sa rozšíriť múdru a rozumnú formu 

osvietenstva, ktorá je potrebná v hlave každého človeka.68 Význam osvietenskej kritiky 

vzrástol najmä po vypuknutí Francúzskej revolúcie a mal aj širšie ohlasy. Hoffmannove práce 

si všimol i Leopold II., ktorý ho poveril napísaním spisov proti nacionalisticky orientovanej 

uhorskej šľachte. Tým sa zviditeľnila nepoddajnosť uhorskej aristokracie voči dynastii a celej 

monarchii. V pravidelných politických správach Hoffmann cisára informoval o stave 

v Uhorsku.69 Hoffmann neodmietal osvietenstvo plošne, len upozorňoval na potrebu stanoviť 

isté hranice. S podporou cisára Leopolda II. sa tak podarilo silnejšie ukotviť i konzervatívne 

elementy. Takto sa už krátko po smrti Jozefa II. dostali do povedomia konzervatívne prúdy, 

ktoré v ďalšom vývoji získali v systéme rozhodujúci vplyv, najmä v období do 30. rokov 19. 

storočia. Konzervatívny jozefinizmus so silným pragmatickým smerovaním položil základy 

pre neskorší konzervativizmus v 19. storočí, najmä pri dynastickom princípe, patriotizme či 

sociálnych záujmoch. 

 Po nástupe Františka na trón zmizli nádeje na pokračovanie reformného režimu, lebo 

panovník svojimi intervenčnými vojnami voči Francúzsku dal jasne najavo, že presadzuje 

tradičný spoločenský „poriadok“. Zostrenie konzervatívneho kurzu zmarilo možnosť 

na zlepšenie stavu neprivilegovaných a zároveň i znásobilo politickú slobodu pohybu kléru či 

šľachty.70 Ozbrojená konfrontácia s revolučným Francúzskom mala za následok zostrenie 

cenzúry a zosilnenie policajných opatrení. Osvietenci ako Joseph von Sonnefels tvrdili, že nie 

                                                 
67 BENDA, ref. 65, s. 367-389. 
68 HOFFMANN, Leopold Alois. Über Gottesdienst und Religionslehre der österreichischen Staaten. 
Ein periodisches Werk. Wien : Bei Sebastian Hartl, 1786, 463 s.; HOFFMANN, Leopold Alois. Babel: 
Fragmente über die jetzigen politischen Angelegenheiten in Ungarn. Salzburg; Mayr : b. v., 1790, 102 s; 
HOFFMANN, Leopold Alois. Ninive: Fortgesetzte Fragmente über die dermaligen politischen Angelegenheiten 
in Ungarn. Wien : b. v., 1790,  149 s. 
69 Išlo predovšetkým o HOFFMANN, Babel..., ref. 68; HOFFMANN, Ninive..., ref. 68. 
70 REINALTER, Helmut. Österreich und die Französische Revolution. Wien : Österreichischer Bundesverlag, 
1988, s. 49. 
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osvietenstvo, ale nedostatok osvietenstva je zodpovedný za udalosti vo Francúzsku.71 

Všeobecná cenzúra zavedená v roku 1795 znamenala tvrdé tresty pre radikálny prejav 

osvietencov, akými boli satira, irónia či paródia. V rámci Štátnej rady bola cenzúra 

podriadená výlučne polícii, čo sa definitívne prejavilo v roku 1801, keď bolo zriadené 

Ministerstvo pre policajné záležitosti a cenzúru. Možnosťou inteligencie, ako sa vyhnúť 

prenasledovaniu, bola vtedy iba emigrácia, rezignácia alebo prispôsobenie a kooperácia 

so zložkami štátnej moci. Určité uvoľnenie reakčného kurzu v habsburskej monarchii 

priniesol boj proti Napoleonovi, ktorý ukázal nielen vojenskú, ale i hospodársku slabosť 

krajiny. Pri uvoľnení cenzúry, ktoré trvalo síce pár mesiacov, sa vrátili aj myšlienky 

jozefínskeho odkazu, ktoré bolo cítiť v časopise Franza Xavera Hubera Der Morgenbote 

(v preklade „Ranný posol“). Otvorene sa vyjadroval a odmietal myšlienky Leopolda Aloisa 

Hoffmanna.72 V prvej tretine 19. storočia hovorili o reformných zmenách najmä štátni 

úradníci, pričom v nasledujúcom období tieto tendencie prebralo politicky zaujaté 

meštianstvo.73 Spomínaná spoločnosť očakávala modernizáciu štátu už nie od vlády, ale práve 

od kritickej formy publicistiky, ktorú považovali za adekvátnu opozícii proti reorganizácii 

konzervatívneho štátneho systému. Táto atmosféra sa skôr prikladá tradícii jozefinizmu a nie 

revolučnému entuziazmu, ktorý priniesol rozšírenie liberálnejších myšlienok do monarchie 

najmä po roku 1830.74 

Po krvavom potlačení jakobínskeho hnutia sa objavili u jozefínsky orientovaných 

osvietencov pocity dezilúzie a rozčarovania. K tomu sa pridružil i pocit, že reformy Jozefa II. 

aj napriek svojmu emancipačnému aspektu priviedli monarchiu na pokraj krachu. 

Napoleonské vojny a prebúdzajúci sa nacionalizmus priniesli na začiatku 19. storočia ďalšie 

prehlbujúce sa problémy v rámci habsburskej monarchie. Vonkajší kredit monarchie v oblasti 

zahraničnej politiky pripravili stúpencov jozefinizmu na dlhoročnú akceptáciu formy 

policajného štátu bez výraznejšieho odporu. Konzervatívny prúd bol prítomný už počas 

panovania Jozefa II. najmä však v blízkosti Leopolda Aloisa Hoffmanna, ktorý tvrdil, 

že prehnaná reformná politika škodí monarchii a „nesprávna“ forma osvietenstva je 

„katastrofou“, ktorá spustila revolučnú vlnu vo Francúzsku.75 Postoj Františkovej vlády 

zachovával centralistickú a pevnú formu štátneho konceptu založenú Jozefom II., ale zároveň 
                                                 
71 WANGERMANN, ref. 55, s. 131. 
72 Bližšie o osobnosti Franza Xavera Hubera a jeho časopisu „Morgenbote“ pozri napr. WINTER, Eduard. 
Romantismus, Restauration und Frühliberalismus im österreichischen Vormärz. Wien : Europa, 1968, 304 s. 
73 VALJAVEC, Fritz. Die Entstehung der politischen Strömungen in Deutschland 1770-1815. Kronberg : 
Oldenbourg, 1951, s. 371. 
74 Rettenwander, Matthias. Nachwirkungen des Josephinismus. In REINALTER, Helmut (Hg.). Josephinismus 
als aufgeklärter Absolutizmus. Wien : Bohlau, 2008, s. 344. 
75 Tamže, s. 362. 
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odmietal každé osvietenské reformné hnutie. Jozefinizmus tak stratil hybnú silu pri viere 

v pokrok a zmenu v spoločnosti. Základom Metternichovho systému bol centralistický 

nadnárodný absolutistický štát budovaný Jozefom II. Ten zdedil aj všetky jeho problémy, 

ktoré reformný absolutizmus postihli počas jeho fungovania. Boli to predovšetkým problémy 

národnostného a inštitucionálneho charakteru či nostalgia „občianskej“ spoločnosti 

za tereziánsko-jozefínskym obdobím.76 
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články 
––––––––––––––––––––––– 
 
Castellum Andrášiovcov v Betliari v 18. storočí1 
 
Eva Benková 
 

Za Andrášiovcov prislúchala hornogemerská dedina Betliar (possessio Bethlér/Betlér)2 

pod správu panstva Krásna Hôrka. V roku 1582 získal domínium do dočasného užívania Peter 

Andráši (Andrássy), krásnohorský hradný kapitán. Po niekoľkých záložných zmluvách 

pre Andrášiovcov na Krásnohorské panstvo v nasledujúcom polstoročí udelil nakoniec 

uhorský panovník Ferdinand III. (1625 – 1657) krásnohorské majetky Matejovi II. Andrášimu 

v decembri roku 1642 do dedičného vlastníctva.3 Kvôli veľkým finančným záväzkom sa 

za Mateja II. dostal Betliar popri ďalších gemerských sídlach do zálohu, z ktorého ho 

vykúpila jeho manželka Anna Monokiová. Vo svojom testamente z roku 1651 odkázala 

Betliar svojim dvom synom Mikulášovi I. a Jánovi II. a jednu tunajšiu usadlosť ponechala 

Jurajovi I.4 Jediným majiteľom andrášiovských statkov sa po smrti svojich dvoch bratov stal 

Mikuláš I. 

Keď sa prvého júla roku 1695 uskutočnila prvá deľba rodového imania medzi piatimi 

synmi Mikuláša I., Petrom II., Štefanom I., Jurajom II., Pavlom I. a Matejom III., Betliar 

nebol do nej zahrnutý.5 Pred niekoľkými rokmi publikovaný názor o konfiškácii Betliara 

Ostrihomským arcibiskupstvom v roku 1695 neobstojí.6 Pokiaľ zdrojom citovanej autorky 

bola aj nám známa konskripcia z 3. marca daného roku,7 táto podľa našej mienky vôbec 

nedovoľuje konštatovať zhabanie Betliara. Súpis vyhotovený Pavlom Kišom (Kyss) totiž 

registruje tie arcibiskupské hnuteľnosti a nehnuteľnosti v Gemerskej stolici, ktoré boli cirkvi 

                                                 
1 Príspevok sa zakladá na analýze troch súpisov z rokov 1746 a 1768, ktoré sú uložené v Maďarskom národnom 
archíve vo fonde Urbaria et conscriptiones. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Budapest (ďalej MNL 
OL), E szekció Magyar Kamara Archívuma (ďalej MKA), Urbaria et conscriptiones (ďalej U et C), fascikel 
(ďalej fasc.) 106, číslo (ďalej č.) 39, s. 1-18; fasc. 111, č. 47, s. 4-22, 145-149. 
2 Kurzívou uvádzame slová či slovné spojenia v podobe používanej v štúdii citovaných písomných prameňoch. 
3 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči, fond 
Archív rodu Andrássy z Krásnej Hôrky, I. oddiel, fasc. 8, č. 174.  
4 BARTOŠ, Martin. Andrášiovci zo Szentkirályu. Dejiny a genealógia rodu do r. 1733. (Diplomová práca). 
Bratislava : Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave, 2004, s. 55-60. 
5 V roku 1768 sa o tom poznamenalo, že Betliar bol v roku 1695 akoby v cudzích rukách. ...in divisione qvidem 
non expressae, velut eotum pro manibus alienis existentis, vigore tamen donationis ad dominium Krasznahorka 
pertinentis. MNL OL, MKA, U et C, fasc. 142, č. 38, s. 1-6; BARTOŠ, ref. 4, s. 64. 
6 LÖRINČÍKOVÁ, Silvia. Premeny obce vo svetle archívnych dokumentov. Prínos Andrássyovcov pre Betliar 
a jeho okolie. In Betliarske noviny, Betlerskie noviny 16, 2010, roč. 9, december, s. 8. 
7 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 151, č. 9, s. 1-3. 
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odňaté v prospech eráru.8 V prípade Betliara (rovnako ako aj ďalších dedín – Brzotína, 

Ochtinej, Roštára, Koceľoviec, Vlachova, Gočova, Nižnej Slanej – a mestečiek – Plešivca, 

Štítnika a Dobšinej) išlo konkrétne o skonfiškovanie desiatkov v naturáliách vyberaných 

provízorom arcibiskupstva, namiesto ktorých v minulosti odvádzali takzvané paktáta vo výške 

okolo 160 uhorských zlatých.9 

Betliar nadobudol v roku 1696 Matej III., ktorý pochádzal z druhého manželstva 

Mikuláša I. Andrášiho.10 Ďalším majiteľom Betliara bol brat Mateja III., Pavol I. Betliar bol 

Pavlovi za jeho aktivity v Rákociho povstaní skonfiškovaný v prospech eráru. Vieme o tom 

zo súpisu právneho zástupcu (fiškusa) Gemerskej stolice a súčasne úradníka komory 

v Smolníku Jozefa Pabsta/Pobszta zo 16. marca 1711, v ktorom sa o Betliari okrem iného 

píše, že sa tu nachádza kaštieľ (castellum), ktorý bol toho času ešte nedokončený. V súpise 

z roku 1711 sa doslovne uvádza Hic datur castellum nec dum imperfectionem factum,...11 

Po smrti Pavla I. v roku 1713 sa majiteľkou mala podľa jeho závetu stať jeho manželka 

Kristína Balašová, ktorá Betliar postúpila svojej sestre Alžbete, manželke Jozefa I. Andrášiho 

(ktorý bol synom Pavlovho brata Štefana I.).12 

Vo všeobecnosti sa na základe nepriamych indícií (prestavba hradu Krásna Hôrka 

za Štefana I., jeho údajné presťahovanie sa do Betliara po smrti manželky Žofie Šerédiovej) 

akceptuje, že kaštieľ v Betliari nechal vybudovať/prebudovať Jozefov otec Štefan Andráši.13 

Preto sa domnievame, že otázka majetkového usporiadania a dispozičných práv jednotlivých 

Andrášiovcov k Betliaru, respektíve k samotnému šľachtickému sídlu, v prvej polovici 

18. storočia si vyžaduje ďalší archívny výskum a reinterpretáciu. Zo súpisu (connotatio 

bonorum) z 30. marca 1768, kde vystupuje ako jediný dedič po Štefanovi I. jeho vnuk Karol 

I., sa dá totiž vyrozumieť, že pôvodne Betliar prislúchal Štefanovi I.14 Pokiaľ ale nebude 

prestavba kaštieľa Štefanom I. Andrášim hodnoverne doložená písomnými prameňmi, 
                                                 
8 Consignatio seu confiscatio bonorum tam mobilium, qvam immobilium archiepiscopalium in comitatu 
Gőmőriensi existentium anno 1695 die 3. marty pro parte fisci regy occupatorum. 
9 Item possessiones Berzete, Oktina, Restér, Geczelócz, Oláhpataka, Gócs, Alsó Sajó, Betlér, cum oppidis 
Pelsőcz, Csetnek, et Dobsina, dant decimas, pro qvibus nominae pactatae praedicantes singulorum locorum 
simulsumptim, olim solverunt circiter ungaricales florenos 160 modo vero pactatas non solvunt, et decimas in 
natura colligit provisor archiepiscopalis.  
10 ANDRÁŠI, Ladislav a kol. Štátny archív v Košiciach. Sprievodca po archívnych fondoch. 2. Bratislava : 
Slovenská archívna správa, 1965, Edícia sprievodcov po štátnych archívoch na Slovensku, zväzok 4, s. 16.   
11 Castrum/castellum/fortalicium alebo akokoľvek inak nazvané opevnené šľachtické sídlo sa v Betliari podľa 
nám známych písomných prameňov minimálne od príchodu Andrášiovcov na Krásnu Hôrku až do roku 1711 
nespomína. V nami preštudovanom materiáli sa andrášiovská betliarska nehnuteľnosť uvádza ako castellum, 
residentia. MNL OL, MKA, U et C, fasc. 6, č. 80, s. 23. 
12 BARTOŠ, ref. 3, s. 69. 
13 POLLA, Belo – VINDIŠ, Imrich. Východoslovenské hrady a kaštiele. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo, 1966, s. 57; ORŠULOVÁ, Jana. Heraldická výzdoba okien kaštieľa v Betliari. In Zborník 
Slovenského národného múzea, História, 1996, roč. 36, s. 24, 26. 
14 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 142, č. 38, s. 1-6. 
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pre 18. storočie môžeme bližšie charakterizovať faktický stav nehnuteľnosti a vlastnícke 

práva k nej určiť najskôr na základe súpisu z roku 1746. Formulovanie niektorých položiek 

a uvedené množstvá stavebného materiálu v súpise naznačujú, že v čase jeho spísania v máji 

roku 1746 stavebné práce ešte stále prebiehali. Preto predpokladáme, že rekonštrukcia 

kaštieľa v prvej polovici 18. storočia sa minimálne finalizovala za Jozefa I. Andrášiho, ak ju 

vôbec aj sám Jozef neinicioval. 

Jadro betliarskeho kaštieľa tvorí gotický hrádok, ktorý vystavali Bubekovci 

pravdepodobne v polovici 15. storočia (podľa Zdeňka Gardavského cca 1441 – 1451)15 

a neskôr k nemu podľa Gardavského interpretácie pristavali aj tri nárožné veže. Dodatočnými 

renesančnými prístavbami v 16. storočí bol areál rozšírený o severný trakt.16 Až do konca 18. 

 storočia a najmä 19. storočia, keď kaštieľ prešiel zásadnými architektonickými úpravami 

(vrátane zásahov do dispozície), mali predchádzajúce stavebné aktivity Andrášiovcov skôr 

charakter renovácie a týkali sa najskôr interiérových priestorov. 

Keď po smrti Jozefa I. Andrášiho prevzal poručníctvo nad jeho synmi brat František I. 

Andráši,17 z nariadenia generálnej kongregácie Gemerskej stolice boli 20. mája v roku 1746 

do Betliara delegovaní slúžny Michal Godefridus de Bikser/Godefrieds de Bickserh (možno 

dnešná súčasť obce Vyšné Valice) a prísažný Ján Gothard Mumhart, aby prezreli a ohodnotili 

tunajší kaštieľ (castellum seu residentiam) po zosnulom Jozefovi Andrášim, opísaný ako 

veľmi elegantný a držaný v dobrom stave (satis elegantem et in bono statu existentem 

habitam). Rezidencia sa nachádzala na hornom konci dediny situovaná v severnom smere na 

Spiš. František I. v dokumente vystupuje ako tútor Karola I. a Jozefa II. 

V máji roku 1746 konskriptori poznamenali, že pri prehliadke kaštieľa a všetkých 

budov k nemu prislúchajúcich im boli svojimi odbornými radami nápomocní remeselníci – 

murári Tomáš Rusnák (Rusznák) a Valentín Spernik, tesári Ján Časár (Csaszar), Ján Holoko 

a Michal Taškovský (Taskovszky), stolári Ondrej Čierny (Fekete) a Matej Mlynár (Miller), 

zámočníci Ján Paulik (Paulik) a Peter Čangar (Csangar), kováči Juraj Penger a Michal 

Smetana (Szmetana), sklenár Ferdinand Šincel (Sinczel) a hrnčiari Štefan Magda a Ján 

Valentín (Valentini).18 

                                                 
15 V ďalšej fáze nášho výskumu sa budeme podrobne venovať záverom z výskumu Zdeňka Gardavského. Archív 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava, T 2475/A – C; T 2475/I, II, III, IV, V/a – b, VI/a, b, c, 
VII. 
16 GYÖRGY, Tibor – KUSÁK, Dalibor. Krásna Hôrka a Betliar. Martin : Osveta, 1985, s. 50-52; 
TIHÁNYIOVÁ, Monika. Betliar v 14. – 16. storočí. In ŠOMŠÁK, Ján a kol. Betliar. Monografia. Betliar : 
Obecný úrad Betliar, 2014, s. 29. 
17 LÖRINČÍKOVÁ, Silvia. Zemepanské rody a kaštieľ. In ŠOMŠÁK, ref. 16, s. 59. 
18 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 106, č. 39, s. 1. 



HISTORIA NOVA  11 

 120

O kaštieli sa ďalšie informácie dozvedáme zo súpisu a ohodnotenia Krásnohorského 

a Štítnického panstva vo vlastníctve Karola I. Andrášiho, datovaného v Košiciach 28. aprílom 

1768. Okrem príslušných pasáží v tomto urbári, ktorý je písaný v latinčine, je k nemu 

priložený i ďalší osobitný zoznam s ocenením kaštieľa a jeho prináležitostí v nemeckom 

jazyku, ktorý zrejme ako podkladový materiál pre potreby konskripcie vyhotovili murárski 

majstri Anton Reicewski zo Smolníka a Sebastián Nahmer z Rožňavy, tesár Jozef Keller 

zo Smolníka, a Rožňavčania Martin Barayxa a Juraj Belicky, obaja tesárski majstri, stolársky 

majster Ján Gärtner, zámočnícky majster Juraj Jungvürth, majster sklár Ferdinand Schintzl 

a hrnčiarsky majster Ondrej Vandrak.19 

 Súpisy z rokov 1746 a 1768 umožňujú utvoriť si pomerne dobrú predstavu o tom, ako 

vyzeral betliarsky kaštieľ a ďalšie zemepanské nehnuteľnosti v jeho bezprostrednej blízkosti, 

respektíve v intraviláne Betliara okolo polovice 18. storočia.20 Kým v súčasnosti je kaštieľ 

vďaka definitívnej prestavbe z konca 19. storočia, koordinovanej Emanuelom I. Andrášim, 

v Betliari trojetážovou blokovou stavbou, v nami sledovanom období sa na kaštieľom 

zastavanej ploche rozprestierala nielen samostatná dvojpodlažná dvojkrídlová rezidencia 

Andrášiovcov s centrálnym vstupným klenutým átriom/predsieňou s dvomi oknami, 

ale i ďalšie hospodárske budovy. Vonkajšie steny kaštieľa a zvyšných prístavieb vymedzovali 

priestor šľachtického sídla a spolu s hradobným múrom dostavaným v nechránených častiach 

po obvode areálu slúžili na fortifikačný účel. Okružný múr siahal vrátane základov do výšky 

piatich siah. Do kaštieľa sa vchádzalo z juhu. Tento hlavný vstup architektonicky zdôrazňoval 

kamenný portál dekorovaný figúrami erbov. Drevo dvojitej brány bolo napustené červenou 

farbou. Opevnený objekt sprístupňoval ešte vedľajší vchod s umelecky upraveným portálom, 

ktorý bol súčasťou severozápadného hradobného múru. Táto druhá brána bola zabezpečená 

závorami. 

Zo súpisu z roku 1768 poznáme dokonca rozmery kaštieľa. Átrium/predsieň s dĺžkou 

piatich siah (9,5 m)21 a šírkou troch siah (5,7 m) ohraničoval po pravej strane (stojac čelom 

k priečeliu dnešného kaštieľa) trakt s dvomi miestnosťami o šírke 3,5 siahy (6,65 m) a o dĺžke 

prednej päť siah (9,5 m) a zadnej 2,5 siahy (4,75 m), po ľavej strane trakt so šírkou 3,5 siahy 

(6,65 m) a s dĺžkou 7,5 siahy (14,25 m) bol rozdelený na dve rovnaké miestnosti. Za klenutou 

pozdĺžnou predsieňou/átriom bolo voľné priestranstvo – čestné nádvorie so šírkou 3 (5,7 m) 
                                                 
19 MNL OL, MKA, U et C, fasc. 111, č. 47, s. 149. 
20 Súpis a ohodnotenie z roku 1768 podrobne opisuje aj ďalšie súčasti andrášiovského alódia v extraviláne 
Betliara (mlyny, hámre atď.). K nim pozri aj súpis/ohodnotenie andrášiovských panstiev z 12. februára roku 
1775 (Aestimatio bonorum dominy Krasznahorka et alterius Csetnek). MNL OL, MKA, U et C, fasc. 189, č. 5, 
s. 1-5. 
21 1 siaha bola cca 1,9 m. 
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a dĺžkou 2,5 siahy (4,75 m). Vo vonkajších štyroch opevnených rohoch – nárožiach kaštieľa 

sa nachádzali malé izby so štvorcovým pôdorysom. Severné, respektíve severozápadné 

nárožie sa využívalo ako žalár na trestanie previnilých poddaných. Z dolného átria viedlo 

schodisko do ďalšieho na prvom poschodí, z ktorého sa po drevených schodoch vchádzalo 

do podkrovia a odtiaľ po schodoch z drevených dosák sa vystupovalo do nadstavaného 

letného altánu s drevenou kolorovanou podlahou v podobe veže s ôsmimi oknami po obvode 

(vždy jeden pár okien bol natočený na jednu svetovú stranu), cez ktoré prenikali slnečné lúče. 

Toto a ďalšia položka v nemecky písanom zozname z roku 1768 značí, že kaštieľ mal 

(opticky) vcelku päť kupolovito/kužeľovito zakončených vežičiek s plechovými makovicami. 

Z hľadiska stavu budovy v roku 1768 je dôležité uviesť, že múry na prízemí i poschodí boli 

zo severnej strany popraskané a spolu so strechou si vyžadovali kvôli starobylosti reparáciu. 

V súpise z roku 1768 sa vôbec objavuje niekoľko poznamenaní o zlom stave interiérových 

súčastí rezidencie, predovšetkým dvier. 

Zo (severo)východnej strany sa kaštieľ pripájal k nádvoriu s hospodárskymi budovami 

prostredníctvom zastrešeného, priechodného a zaklenutého prízemného prístavku (altánov 

či otvorenej chodby). Táto časť, štyri veže a zvyšná strecha kaštieľa boli pokryté dreveným 

šindľom vyrobeným z červeného smreka. Podľa staršieho súpisu z roku 1746 mali 

Andrášiovci vo svojej betliarskej rezidencii tiež kaplnku s dvomi oknami a dokonca tajnú 

komnatu s tromi dverami. Konskriptori v roku 1768 zaevidovali dva záchody – latríny. 

Obytné miestnosti rezidencie mali podlahy buď z pálených tehál, alebo dosák z červeného 

smreka či duba. Súčasťou izieb boli kachľové pece, ktoré sa registrovali výlučne ako výrobky 

hrnčiarov. Podľa súpisu z roku 1768 boli jedny kachle sčasti zo železa. Izby na prízemí boli 

zaklenuté. Na poschodí okrem jednej zaklenutej miestnosti (slávnostnej reprezentačnej siene, 

súčasťou mobiliária ktorej bola skriňa na poháre/pohárnik) boli vo zvyšných troch drevené 

štukované stropy. Okná na kaštieli mali drevené rámy a sklenú výplň a dopĺňali ich aj 

okenice. 

K rezidencii prislúchal na (severo)východnej strane trakt s izbou pre služobníctvo 

(s rozmermi 3 x 3,25 siahy, 5,7 m x 6,18 m), pekárňou (2,5 x 3,25 siahy, 4,75 m x 6,18 m), 

kuchyňou (3 x 3,25 siahy) a ešte jednou izbou (3 x 3,25 siahy), pričom všetky izby boli 

zaklenuté a s podlahami z pálených tehál. Je pravdepodobné, že táto budova bola nadstavaná. 

V kuchyni popri peci na pečenie služobníci využívali i pec sporákového typu s kovovou 

platňou na varenie. V pekárni mali okrem jednej bežnej almary k dispozícii aj v múre 

vstavanú skriňu. Na nádvorí medzi touto budovou a kaštieľom sa nachádzal aj kurník 

pre hydinu. Oproti bolo situované stavanie o šírke 3,5 siahy (6,65 m) a celkovej dĺžke 11,5 



HISTORIA NOVA  11 

 122

siahy (21,85 m) so stenami z kameňov a so šindľovou celistvou strechou a nasledovnou 

dispozíciou – voziareň s miestom pre štyri vozy, izba pre vozataja a maštaľ pre 18 koní. 

Budova bola v roku 1768 poškodená trhlinami a vyžadovala si opravu. Tieto informácie sú 

z mladšieho prameňa, ale v roku 1746 a v nemeckom súpise z roku 1768 sa v tejto budove 

spomínali ešte komory, respektíve komora. V rámci opevneného areálu sa nachádzali ešte dve 

ovocné záhradky, jedna s vysadenými dulami a druhá s krami liesky. Koncom 60. rokov 

z nich Andrášiovci nemali žiaden úžitok a ich kultivácii sa nevenovala pozornosť. 

Zo súpisov sa dozvedáme tiež údaje o dverách, okenných rámoch, okeniciach 

a sklených výplniach okien, zábradliach na schodiskách a v altánoch, komínoch (vieme 

napríklad, že v roku 1746 mali Andrášiovci vybudovaný bližšie nešpecifikovaný taliansky typ 

komína), mrežiach, kovaniach na oknách a dverách. 

Na ochranu areálu kaštieľa mala podľa údajov z roku 1746 slúžiť murovaná vodná 

priekopa/akvadukt (ductus aqvae superteraneus in conservationem resididentialis aedificy 

muro solidatus).22 Blízko tohto komplexu bol rybník dlhý 14 siah (26,6 m) a široký 9 siah 

(13,5 m), určený na chov korytnačiek a ohradený kolovým/latkovým plotom. Prekročením 

potoka, ktorý pri kaštieli pretekal umelo vybudovaným murovaným kanálom (spomínaným 

akvaduktom) a vlieval sa do rybníka, sa dalo dostať ku kamennej pivnici, kde bolo 

uschovaných v roku 1768 okolo 100 prázdnych sudov. Táto pivnica bola hlboká dve siahy 

(3,8 m), 10 siah (19 m) dlhá a 5 siah (9,5 m) široká a zastrešená šindľovou strechou. O niečo 

vyššie vpravo sa nachádzala ľadovňa, ktorá bola vyhĺbená do zeme, zaklenutá a so strechou 

pokrytou šindľami. Chránená bola zvonku okružným múrom. Panstvo ďalej disponovalo 

kapustniskom s rozlohou šiestich bratislavských meríc. Táto kapustná záhrada bola ohradená 

plotom z prútia, už značne zdevastovaným. Severným smerom od kaštieľa stála drevená 

budova pozostávajúca z átria/pitvora a izby po obidvoch stranách dvora. Jednu obýval panský 

fiškál a druhú architekt/tesár. Južne boli dve drevené komôrky potreté hlinou a so strechou 

zo slamy. V roku 1768 už boli takmer deštruované, a hoci boli na opravu zaobstarané laty, 

k zlepšeniu neprišlo, ale aspoň sa tu vybudovala nová drevená voziareň pre tri vozy 

so šindľovou strechou. Na tomto pozemku bolo na pažiti vystavaných aj päť ku kaštieľu 

prináležiacich domčekov. Zo západnej strany kaštieľa stál majer. V rámci ohradenia bola 

z južnej strany šindľová strieška, ktorá chránila 24 včelích úľov. Blízko bol trávnik obohnaný 

krovím. Vlastný majer mal z východnej strany tri maštale, vystavané z dreva a prútia 

pomazaného hlinou, so slamennou strechou. Chovali sa v ňom dojnice a teľatá. 

                                                 
22 Nasledujúce informácie čerpáme zo súpisov z roku 1768, prípadne ich dopĺňame záznamami z roku 1746, 
pričom toto zdôrazňujeme.  
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Pre služobníka tu bola postavená komôrka. Celková dĺžka týchto už zastaraných stavaní bola 

13 siah (24,7 m). V susedstve majera smerom na sever býval v drevenom dome majerník. 

Budova bola dlhá 12 siah (22,8 m) a pozostávala z dvoch izieb, átria/pitvora a komory. 

V 60. rokoch si opravu vyžadovala šindľová strecha. Oproti maštaliam boli chlievy, taktiež 

v nevyhovujúcom stave. Povyše majera bola oplotená lúka, 35 siah (66,5 m) široká 

a rovnako 35 siah dlhá. V tomto areáli stáli dve stodoly/sýpky, každá o rozmeroch 5 x 10 siah 

(9,5 m x 19 m). Severne od majera bol ovocný sad so šírkou 31 siah (58,9 m) a dĺžkou 68 siah 

(129,2 m). Zo staršieho súpisu vieme, že nad potokom bola zaiste pre rekreáciu Andrášiovcov 

vybudovaná filagória. Okrem toho sa v blízkosti rybníka spomína locus piramidum alebo 

Kegl Stadt, čo bola zrejme nejaká stavba kužeľovitého tvaru. 

K andrášiovskému statku v Betliari patrili aj jatka a výčap, situované priamo v dedine. 

Okrem nich sa v súpise z roku 1746 spomínal pivovar, respektíve sladovňa. 

V roku 1768 si kaštieľ v Betliari a jeho prináležitosti vyžadovali generálnu opravu, 

čo jasne dokladajú obe v tom roku vyhotovené písomnosti. Rekonštrukcia za Leopolda I. 

Andrášiho koncom 18. storočia nebola preto iba snahou o modernizáciu kaštieľa podľa 

vtedajších architektonických trendov, ale sanáciu si vyžadoval faktický stav nehnuteľnosti, 

ktorý sa zaiste v nasledujúcom období po roku 1768 ešte zhoršil. 

 
Záver 
 

Interpretácia stavebného vývoja kaštieľa Andrášiovcov v Betliari pred prestavbou 

na konci 18. storočia sa zakladá na výskume Zdeňka Gardavského zo 70. rokov 20. storočia. 

V Maďarskom národnom archíve v Budapešti sú uložené a vďaka digitalizácii archívnych 

zbierok prostredníctvom internetového portálu Hungaricana dostupné tri písomné súpisy 

z rokov 1746 a 1768, ktoré neboli dosiaľ vo vedeckej literatúre adekvátne reflektované. Podľa 

tohto pramenného materiálu bol kaštieľ (castellum) dvojpodlažnou budovou (prízemie a jedno 

poschodie) so štyrmi vežami ukončenými plechovými makovicami. Z južnej strany sa cez 

kamenný portál s dvojitou drevenou bránou vstupovalo do zaklenutého átria s rozmermi 3 x 5 

siah (5,7 m x 9,5 m) a ďalej sa prechádzalo na čestné nádvorie. Po oboch stranách átria boli 

dve obytné miestnosti, vpravo predná s rozmermi 3,5 x 5 siah (6,65 m x 9,5 m) a zadná 3,5 x 

2,5 siah (6,65 m x 4,75 m), vľavo dve s rozmermi 3,5 x 3,75 (6,65 m x 7,13 m). Zo spodného 

átria viedlo schodisko do predsiene na prvom poschodí a odtiaľ sa drevenými schodmi 

pokračovalo do podkrovia, odkiaľ sa vystupovalo na letnú terasu vystavanú na spôsob veže 

s ôsmimi oknami. Izby na prvej etáži kopírovali veľkosť tých na prízemí. Jediná miestnosť 

so zaklenutým stropom na prvom poschodí slúžila ako reprezentačná sála. V nárožiach 
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kaštieľa boli izbičky, pričom tá na severozápadnej, resp. severnej strane bola využívaná ako 

žalár. V súpise z roku 1746 bola zaevidovaná tiež kaplnka a tajná komnata. Strechu kaštieľa 

pokrývali šindle z červeného smreka. Podlahy v miestnostiach boli vyhotovené buď 

z pálených tehál, alebo drevených dosák z duba či červeného smreka. Okrem troch izieb 

na prvom poschodí so štukovanými stropmi boli zvyšné zaklenuté. Súpisy dokumentujú 

okrem iného aj všetky okná (rámy, sklenenú výplň a okenice), dvere, kovania. Ku kaštieľu 

bola pristavaná otvorená zaklenutá chodba. Zo severovýchodnej strany sa pripájali ku kaštieľu 

hospodárske budovy, ktoré spolu s kaštieľom a dvomi ovocnými sadmi (jeden s vysadenými 

dulami, druhý lieskami) tvorili jeden komplex. Vzniknutý priestor medzi jednotlivými 

stavaniami bol po obvode areálu zabezpečený hradbovým múrom, ktorý spolu so základmi 

meral až 5 siah. Okrem hlavného vstupu sa na pozemok pristupovalo bočnou bránou, 

lokovanou v severozápadnej časti fortifikácie. Blízko kaštieľa bol rybník na chov korytnačiek, 

murovaná vodná priekopa, cez ktorú pretekal potok napájajúci spomenutú vodnú plochu. 

Na rekreáciu sa využívala filagória nad potokom. Zaujímavosťou je zmienka asi o nejakej 

kužeľovitej, bližšie neidentifikovanej stavbe (locus piramidum, Kegl Stadt). Ďalej sa 

v súpisoch uvádzajú ľadovňa, pivnica, kapustnisko, majer, stodoly/sýpky, včelie úle, domčeky 

so stenami z mazanej hliny a slamennými strechami, veľký ovocný sad, lúka a ďalšie 

náležitosti kaštieľa situované priamo v dedine Betliar alebo v jej extraviláne. 

  

Výber z prameňov 
 
1. Ohodnotenie kaštieľa a jeho prináležitostí z 25. mája roku 1746 
    v celkovej hodnote 16 831 rýnskych zlatých a päť denárov 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Budapest, E szekció Magyar Kamara 
Archívuma, Urbaria et conscriptiones, fascikel 106, číslo 39, s. 1-18. 
 
Murariorum labor cum materialibus 
Muri in statu pristino externe considerati in circumferentia totius residentiae org. nro. 270 
a fo. 8/r. fo. 2160 
Item muri interne considerati org. nro. 62 a r. fo. 8/r. fo. 496 
Superaedificatorum vero ejusdem residentiae tam internorum, qvam externorum orgiae nro. 
165 cum incrustatione a r. f. 10/r. fo. 1 750  
Item incrustatio in muros status pristini applicata demptis orgys fundamento positis nro. 54 
ab orgys 216 facit/r. f. 244 x. f. 48 
Item internae fornices orgyae nro. 136 a r. f. 8/r. f. 1 088 
Item praeter fornicum laborem stucaturae nro. 4 a rh. fnis. 50/r. f. 200 
Item caminus laboris formae italicae/r. f. 24  
Item ad ingressum residentiae porta lapide solido et insigniorum figuris exstructa et munita/r. 
f. 30 
Item camini nro. 4/r. f. 80 
Item gradus residentiae/r. f. 30 
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Item necessaria pro formacibus substancula 5/r. f. 20 
Item tegulis exustis expositum padimentum org. nro. 26 a r. fnis. 3/r. f. 78 
Item residentia adjacens aedificium ex culina, duobus cubiculis et domo pistorea constans, et 
exsfructum org. cum fornicibus nro. 189 a r. fnis. 10/r. f. 1 890 
Item ibidem camini nro. 2/r. f. 40 
Item ibidem expositum tegulis padimentum org. 18 a rh. fnis. 3/r. f. 54 
Item fornix pistoria cum foco et duobus substaculis fornicum/r. f. 28 
Item aedificium dispensae, comoditas currulis, cubiculum aurigarum, et stabulum org. nro. 
168 a fnis. 10/r. f. 
1 680 
Item in dispensa padimentum tegulis exustis expositum org. nro. 15 a r. fnis. 3/r. f. 45 
Item in cubiculo praerecensito substaculum fornacis/r. f. 4 
Item ibidem caminus nro. 1/r. f. 10 
Item cinctura residentiae muro solidata org. nro. 156 a r. fnis. 6/r. f. 936 
Item porta cincturae residentionalis artificialiter exstructa/r. f. 110 
Item cellarium ex orgys 98 a r. fnis. 10/r. f. 980 
Item in parte muro solidatus hortus org. nro. 24 a r. fnis. 2/r. f. 48 
Item ibidem supra portam duae statuae/r. f. 10 
Item conservatorium glaciale org. 35 a r. f. 3/r. f. 105 
Item ductus aqvae superteraneus in conservationem resididentialis aedificy muro solidatus, 
org. nro. 42 a rh. fnis. 2/r. f. 84 
 
Fabrorum lignariorum materialia  
Pro stucaturis et alys necessitatibus trabes ex abietibus nro. 400 a x. f. 30/r. f. 200 
Tigni nro. 100 paria sing. a x. f. 24/r. f. 40 
Tigilla nro. 400 a x. f. 2 ½/r. f. 16 x. f. 40 
Asseres nro. 300 a x. f. 6/r. f. 30 
Clavi tigillares nro. 1 200 a x. f.12/r. f. 2 x. f. 24 
Clavi tignor. nro. 100 a x. f. 1 ½/r. f. 2 x. f. 30  
Tibulati clavi 100 a x f. 3/r. f. 5 
Scandulae ex rubra pinu nro. 40 000 a r f. 5/r. f. 2 000 
Claviculi scandulacei pro scandulis ex rubra pinu confectis 100 000 a r. f. 1/ r. f. 1 
Tractus culinae et reliqvarum comoditatum super aedificia/r. f. 250 
Dispensae et stabulorum tractus/r. f. 300 
Cellary tectum/r. f. 80 
Locus piramidum et canalis per qvem rivulus in piscinam defluit/r. f. 16 
Supra fluvium erecta filagoria/r. f. 30 
Domus crematoria/r. f. 16 
Oenopolium ex duobus cubiculis constans/r. f. 100 
Allodium cum horreis et cincturis et portis et intra cincturam conservatorium glaciale ad 
allodium spectans/r. f. 600 
Pro fabro et textore duae domus cum appertinentys et porticum ad aenopolium spect. cum 
duabus portis, et macellum cum aenopolio annexum/r. f. 400 
Mola cum urbis appertinentys eorundem labor/r. f. 1210 x. f. 42 
 
Arculariorum labor et pretium materialium 
Fenestralia 27 a r. fnis. 2/r. f. 54 
8 coloratae fenestrar. tabulae/r. f. 8 
Item 17 albae fenestrar. tabulae/r. f. 7 x. f. 20 
Septem ianude a r. fnis. 8 x. f. 20/r. f. 58 x. f. 20 



HISTORIA NOVA  11 

 126

Capellae ianua una/r. f. 4 x. f. 10 
Armarium seu pocillatorium palatio existens habitum/r. f. 20 x. f. 50 
In superiori aestivali cubiculo ad formam turris erecta 8 fenestralia cum totidem fenestrar. 
tabulis/r. f. 30 
4 ordinariae ianuae/r. f. 5 
Superius padimentum coloratum ibidem in aestivali cubiculo/r. f. 12 x. f. 30 
Item ianua cum ligneis cratibus/r. f. 2 x. f. 30 
Asseres ex rubra pinu 355 pro padimentis aplicati a x. f. 9/r. f. 53 x. f. 15 
Clavi pro padimentis 2 840 a x. f.12/r. f. 5 x. f. 42 
Pro omnibus padimentis labor arculariorum/r. f. 41 x. f. 40 
In superiori contignatione ligneae crates/r. f. 3 x. f. 20 
Item pro 4 gradibus/r. f. 20 
In inferiori tractu fenestralia 6 cum 6 tabulis/r. f. 13 x. f. 24 
Fenestralia 4 sine tabulis a rh. f. 1 x. f. 40/r. f. 6 x. f. 40 
Fenestralia 13 cum tabulis a rh. flnis. 2 x. f. 14/r. f. 29 x. f. 20 
Item fenestralia 6 sine tabulis/r. f. 10 
Sub gradibus in dispensa theca scandularia/ r. f. 3 x. f. 20 
Ianuae 8 a rh. fnis. 2 x. f. 50/ r. f. 22 x. f. 40 
Ianuae residentiae/ r. f. 5 x. f. 50 
In stabulis 3 ianuae 3 fenestrae, in dispensa 1 ianua 2 fenestrae, et ibidem papilli/r. f. 7 x. f. 
10 
In cubiculo culinae 2 fenestrae 1 ianua/r. f. 2 x. f. 30 
In culina 1 armarium una ianua 1 mensa et 1 tabula fenestrae/r. f. 2 x. f. 30 
In eidem annexo cubiculo 1 ianua/r. f. 1 x. f. 40 
Asseres pro filagoria supra rivulum erecta aplicati una cum labore/r. f. 10 
In cellarys ianuae/r. f. 3 
In pistoria unum armarium, 1 ianua, et 1 fenestra/r. f. 1 x. f. 40 
Ibidem almarium in muro exstructum/x. f. 25 
In toto aedificio 10 papilli/r. f. 1 x. f. 40 
In domo arcularia 6 fenestrae cum duabus tabulis/r. f. 3 x. f. 30 
Qvatuor ianuae/r. f. 4 x. f. 30 
Ibidem superius et inferius padimentum castelli/r. f. 10 
Major porta colore rubro tincta/r. f. 4 x. f. 12 
 
Fabrorum serariorum labor et materialia in superiori contignatione 
Pro 8 ianuarum seris et earundem accessorys a 5 f./r. f. 40 
Pro 35 fenestralium labore a r. fnis. 3 x. f. 20/r. f. 116 x. f. 40  
Ibidem pro totium tabularum labore a x. f. 30/r. f. 17 x. f. 30 
Pro pocillatory labore in palatio existentis/r. f. 5 x. f. 50 
Pro labore 3 ianuarum loci secreti/r. f. 2 x. f. 30 
Pro labore duarum ianuarum ex ligneis cratibus existentibus/x. f. 50 
Pro labore duarum ianuarum superioris contignationis gradus/x. f. 50 
In inferiori contignatione 
Pro labore residentionalis portae/r. f. 5 x. f. 50 
Pro labore ianuae camerae penes culinam existentis/x. f. 50 
Item pro labore in 4 cubiculis existentium 4 ianuarum/r. f. 4 x. f. 10 
Item ex alia parte pro labore 3 ianuarum in tribus cubiculis existentium/r. f. 3 x. f. 20 
Pro 23 fenestrorum labore a x. f. 45/r. f. 17 x. f. 15 
Item in culina totus labor 1/r. f. 4 x. f. 10 
In dispensa et stabulis totus labor/r. f. 1 x. f. 40 
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In cubiculis arculary et textoris portarum et fenestrarum labor/r. f. 5 
 
Fabrorum ferrariorum 
Pro 27 cratum labore a 2 f. 15x./r. f. 60 x. f. 45 
Item ferramenta labore incluso in parte tam ad residentiam, qvam ad residentiae hortos 
spectantia/r. f. 6 
Item in comoditate curruli/r. f. 1 x. f. 51 
Item ad gradus portae ferramentorum labor/x. f. 30 
Item labor et ferramenta in tribus cellary portis/r. f. 2 x. f. 45 
In allodiali commoditate et qvidem  
In portis horrei duabus duplicatis ferramentis et labore/r. f. 3 x. f. 36 
In alia porta ad accesum horrei, item in porta allodialis areae/r. f. 1 x. f. 18 
In educillo Bethliriensi labor et ferramenta 2 portarum et accessiorum/r. f. 2 
In domo fabri 4 portarum labor et ferramenta/r. f. 1 x. f. 36 
 
Vitreariorum 
In contignatione superiori 
Ex una parte majores fenestrae 7 praestantioris vitri magnis tabulis a rh. fnis. 3/r. f. 21 
In eadem parte alterius cubiculi fenestrae 4 ejusdem a r. fnis. 3/r. f. 12  
Item ordinary vitri cum parvis circulis fenestrae/r. f. 2 x. f. 39 
Item ibidem 4 fenestrae boni vitri/r. f. 11 x. f. 24 
Ex alia parte 7 magnae praestantioris vitri a rf. fnis. 3/r. f. 21 
Item in capella 2 fenestrae/r. f. 5 x. f. 24 
Item duae fenestrae tabulis minores/r. f. 4 x. f. 24 
Item ibidem 8 fenestrae vitreis tabulis/r. f. 21 x. f. 54 
In inferiori comoditate 
Ex una parte universim 23 fenestrae cum accessorys huis parvis circulis/r. f. 39 x. f. 36 
Ex alia parte fenestrae ordinary vitri/r. f. 3 x. f. 30 
Item in comoditate fabri simplicis vitri fenestrae/r. f. 1 
 
Figulorum labor et materialium pretium 
In superiori contignatione pro fornace in palatio erecta/r. f. 15 
In 2. cubiculo pro majori fornacae/r. f. 6 x. f. 40 
In 3. cubiculo pro fornace aliqvantum majori/r. f. 7 x. f. 30 
In 4. adhuc illa etiam majori/r. f. 8 x. f. 20 
In inferiori contignatione 
In 1. cubiculo pro fornace/r. f. 6 x. f. 40 
In 2. cubiculo/r. f. 5 
In 3. cubiculo/r. f. 3 x. f. 20 
Cubiculo penes culinam situato pro fornace ibidem extructa/r. f. 5 x. f. 50 
Cubiculo 2. ex alia parte culinae/r. f. 5 x. f. 50 
Cubiculo aurigaruum pro fornace/r. f. 3 x. f. 20 
Cubiculo hortulani/r. f. 1 x. f. 50 
Allodiali cubiculo/x. f. 50 
Domo crematoria/r. f. 1 x. f. 24 
Aenopolio/r. f. 2 x. f. 50 
Domo fabri/r. f. 3 x. f. 20 
Domo arculary/r. f. 4 x. f. 10 
Domo textoris/r. f. 5 x. f. 10 
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Extraxtus summarius 
Murariorum r. f. 12 224 x. f. 48 
Fabrorum lignariorum r. f. 3 599 x. f. 36 
Arculariorum r. f. 470 x. f. 20 
Fabrorum serariorum r. f. 226 x. f. 25 
Fabrorum ferrariorum r. f. 80 x. f. 21 
Vitriariorum r. f. 143 x. f. 51  
Figulorum r. f. 86 x. f. 04  
Summa summarum r. f. 16 831 x. f. 05 
 
2. Ohodnotenie kaštieľa a jeho prináležitostí z roku 1768 
    v celkovej sume 9 434 rýnskych zlatých a 45 denárov 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Budapest, E szekció Magyar Kamara 
Archívuma, Urbaria et conscriptiones, fascikel 111, číslo 47, s. 145-149. 
 
Schatzungs Uberschlag 
Uber das in Betler befindige Castel. samt allen darzu gehőrigen Gebeutern als.  
 
Erstlich die Ring oder Haupt Maueren welche samt Fundament in der Hőhe 5 Cl. betragt Cla. 
260, Preiβ 5 r. f., 1 300 r. f.  
Die inwendige Scheid-Mauren betragen Cla. 125, Preiβ 5 r. f., 625 r. f. 
Die Feuer und Camin Maueren betragen Cla. 12, Preiβ 5 r. f., 60 r. f. 
Die mitlere Altanen betraget Cla. 56, Preiβ 5 r. f., 280 r. f. 
Die Gewelbung darinnen betragen Cla. 129, Preiβ 5 r. f., 645 r. f. 
Die Ziegel Pflasterung betragt, 30 r. f. 
Die Ofenfűβe 5 Stuck, Preiβ 5 r. f., 15 r. f. 5 xr. 
Daβ Fundament ausgraben betragt, 45 r. f. xr. 30 
Zwey salva venia Abtrit(?webcher) betragen Cla. 32, Preiβ 4, 128 r. f.  
Daβ Portal samt den Vapen, 30 r. f. 
Die Stiegen biβ auf dem Saal, 15 r. f. 
Die vier Verstoketor Decken betragen, 204 r. f. 
Zwey Rauchfäng betragen, 44 r. f. 
Zum Ancker eisen 10 Ctu., Preiβ 6 r. f., 60 r. f.  
 
Zimmermans Arbeit 
Das darauf befinliche Dach samt denen vier wie auch mitlere Altanen, 360 r. f. 
Die Tib. Bőden auf denen Versteketorten Zimern betragen, 86 r. f. 
Item acht Thier-Stőcke, Preiβ 1 r. f. 30 xr., 12 r. f. 
Die obere Stiegen vom Saal biβ unters Dach, 6 r. f. 
Item eine Breter Stiegen in der Altanen, 6 r. f. 
Item fűnf blechene Knőpf auf den Cupelen, 22 r. f 40 xr. 
 
Tischler Arbeit  
Erstlich Aicht ordinare Fuβ-bőden, 168 r. f. 
Item in dem Taffelzimmer Fuβ-boden sambt der Lamperin, 170 r. f. 
Item ein funirter Schenck Kasten, 40 r. f. 
Item in unteren Stock acht schlechte Thieren, Preiβ 2 r. f., 16 r. f. 
Item neun Thieren mit gantze Futer, Preiβ 10, 90 r. f. 
Die dopelte Haupt-Thier, 10 r. f. 
Das Gelender an der Stiegen betragt, 16 r. f. 
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Item 23 Fenster-Stock in untern Stock, Preiβ 1 r. f., 23 r. f. 
Item in obern Stock 27 Fenster Rohm, Preiβ 2 r. f., 54 r. f. 
Item 21 Salu Fenster, Preiβ 3 r. f. 30 xr., 73 r. f., 30 xr. 
Item 16 baar Fenster Laden, Preiβ 30 xr., 8 r. f. 
In der Altanen ein Fuβboden samt der Deck, 30 r. f.  
Item in der Altanen ein Gelender, 2 r. f. 18 xr.  
 
Schloβer Arbeit 
Erstlich 26 Gatter in untern Stock, Preiβ 3 r. f., 78 r. f. 
Item acht schlechte Thieren Beschläg, Preiβ 2 r. f. 25 xr., 11 r. f. 20 xr. 
Zur Haupt Thier gehőrige Schlosser Arbeit, 8 r. f. 
Item 23 Fenster Beschläg, Preiβ xr. 45 
Item neun Thieren Beschläg in obern Stock, Preiβ 4 r. f. 30 xr, 40 r. f. 30 xr. 
Zum Schenkasten gehőrigen Schloser Arbeit, 6 r. f. 
Item 27 Fenster Beschläg, Preiβ 2 r. f., 54 r. f. 
Item 21 Schalu Fenster Beschläf, Preiβ 4 r. f, 84 r. f. 
Item 16 paar Fensterladen-Beschläg, Preiβ xr. 27, 7 r. f., 12 xr. 
 
Glaβer Arbeit  
Erstlin in Vorhaus 2 neue Fenster, 2 r. f. 56 xr. 
Item 22 ½ Fenster Stock, Preiβ 1 r. f. 30 xr., 33 r. f., 45 xr. 
Item in oberen Stock 27 Fenster mit Tafeln, Preiβ 3 r. f., 81 r. f. 
Item in der Kuchel Gebey die Fenster betragen, 9 r. f., 26 xr. 
Item in den Stalungs Gebey die Fenster betragen, 1 r. f., 36 xr. 
Item 3 vom Drot gestrickte Gatter, r. f. 6 
 
Tőpfer Arbeit  
Erstlich in untern Stock 3 Őfen, 32 r. f. 
Item einen Ofen in Tafel Zimmer mit der Zughőr, 200 r. f. 
Item ein Ofen welchen daβ unter Theil von Eisen, 62 r. f. 20 xr. 
Item ein groser Ofen, 27 r. f. 
Item in dem Kuchel Gebey 3 Őfen, 13 r. f. 
Item in der Stallung ein Ofen, 4 r. f. 
 
Kuchel Gebeyde 
Erstlich die Mauer betragt samt Gewőlbung, Cla. 160, Preiβ 5 r. f., 800 r. f. 
Das Camin, 15 r. f. 
Der Back Ofen und Wind Ofen, 15 r. f. 
Das Dach darauf, 145 r. f. 
 
Stallungs Gebeyde 
Die Mauren betragen, Cla. 114, Preiβ 4 r. f., 30 xr., 513 r. f. 
Das Dach darauf betragt, 162 r. f. 
Item in der Speiβ Kammer daβ Ziegl Pflaster, 10 r. f., 18 xr. 
Item der Rauchfang, 11 r. f. 
 
Mit Schloβer und Tischler 
Betragen mit aller Arbeit, 35 r. f. 30 xr. 
Die Ring Mauren samt Anzug betragen, Cla. 156, Preiβ 4 r. f., 624 r. f. 
Das darinen stehende Portal betragt, 70 r. f. 
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Der darzu gehőrige Keller samt den Dach, 676 r. f. 
Die Eis Grube samt Dach und ausgraben, 200 r. f. 30 xr. 
Das alte Haus unweit der Eis Gruben betragen, 170 r. f. 
Das fiscalische Haus suma sumarum, 220 r. f. 
Item ein Waagen Schopfen, 80 r. f. 
Item bey der Garten Thier 2 Pfeiler betragen, 18 r. f.  
Die Plancken um de Garten, 136 r. f. 
Der darbey stehende Teuch samt auswerfen, 119 r. f. 
Item eine Kegl-Stadt, 15 r. f. 
Respective ein Heuer Stall, 7 r. f., 9 xr. 
Der Schillkröten Teich, 126 r. f.  
 
Summa summarum 9434 r. f., 45 xr.  
 
3. Vybrané pasáže zo súpisu a ohodnotenia panstiev 
    Krásna Hôrka a Štítnik zo dňa 28. apríla v roku 1768 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Budapest, E szekció Magyar Kamara 
Archívuma, Urbaria et conscriptiones, fascikel 111, číslo 47, s. 3-9. 
 
Integra possessio Betlér in eodem comitatu Gömöriensi 
In qva dominy propria 
 
1. Castellum duarum contignationum in ampla, et partim aedificys, partim muro, hoc tamen 
nonnullis in locis reparationis indigo, per totum cincta area erectum, cujus omnes infra 
commemorandae commoditates inferiores fornicatae sunt. Et qvidem atrium fornice orgyas 5 
longo, 3 lato terminatum; ad dextram atry sunt cubicula duo; anterius org. 5, posterius 2 ½ 
longum, utrumqve 3 ½ latum. Ad sinistram cubicula totidem capacitatis qvidem cum 
praedictis aeqvalis; nisi qvod haec in duas aeqvales partes divisa sint. Omnia fenestris 
utcunqve bonis, fornacibusqve provisa, et aperibus constrata.  
2. In superiori contignatione atrio inferiori incumbit aliud simile, cujus utramqve partem, 
paris cum inferioribus cubiculis longitudinis, ac latitudinis cubilia occupant, hoc solo 
discrimine, qvod praeter cubicellum, fornici inferiori incumbens /: qvod solum fornicatum est 
:/ reliqva podium ligneum, caemento incrustatum, vulgo stokaturam, habeant. 
Singuli hujus castelli anguli, qvadratis totidem cubicellis provisi sunt; sub qvorum uno 
septentrionem respiciente carcer, plectendis deliqventium subditorum excessibus destinatus 
reperitur. 
Ex atrio contignationis hujus per gradus ligneos ad solarium muratum, et in qvadrum 
constructum ascenditur; qvod binis in singulas solis regiones fenestris, et lucem, et autae 
communicationem liberaliter admittit. 
Muri castelli hujus aliqvot in locis, in superiori aeqvae, ac inferiori contignatione, praecipue 
septentrionem versus notabiliter hiant, et reparationem una cum tecto, jam nonnihil vetustate 
deteriorato exposcunt; caeterum portae, et earum serae item fenestrae, praeter duas, qvae 
plane desunt, in statu commodo reperiuntur.  
3. Sub ipsum ingressum, qvi a meridie est, ad dextram occurti non longe a porta stabuletum 
pro altilibus. Penes qvod orientem versus cubiculum familiae fornicatum 3 orgyarum 
longitudinis; pistrina contigua duarum, et mediae; culina trium, cubiculum culinare itidem 
trium org. longitudinis, latitudinis vero 3 ¼ org. sunt, fornice desuper munita.  
4. Ab opposito memoratorum aedificiorum occurrit aedificium muratum, scandulis tectum, 
commoditatum seqventium: Dispensa 3 ½ org. lata, totidem longa: Currule quatuor curruum 
recipiendorum capax; aurigarum cubicellum, ac stabulum 18 eqvis sufficiens. Hujus totius 
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aedificy lapidei muri, qvi tamen fornicati non sunt, nonnullis in locis rimas exhibent, adeoqve 
reparatione egent; tectum caetera scandulare commodum est.  
Intra cincturam castelli, in circumferentia sunt exigui duo hortuli, aliqvot solum arboribus 
pomorum cotoneorum, et arbustis corylorum insiti, nullius fere utilitatis, adeoqve nec ullius 
considerationis. 
Praeter has commoditates pertinent adhuc ad castellum seqventia; et qvidem: 
5. In contignitate praespecificatarum commoditatum, extra tamen cincturam earum habetur 
piscina testudinaria, sepimento assericeo munita, org. 14 longa, 9 lata, in qva actu, ut 
refertur, testudines exstant.  
6. Trans exiguum praeterfluentem rivulum, e regione castelli, muratum fornicatum, et 
lapidibus stratum cellarium habetur, 100 circiter vasorum ordinariorum capax: org. 10 
longum, 5 latum, et duas altum: sub cujus tecto scandulati bono vacua vasa actu 
conservantur. 
Paulo supra, dextram versus fossa glacialis fornicata, et muro in rotundum constructa 
reperitur, scandulis tecta. Huic adjacet cauletum, sex metretatum posoniensium frumenti 
capax, sepimentis virgulteis potiori parte ruinatis, adeoqve aestimatione indignis 
circumdatum; in qvo ex consitis arboribus anno mediocri siccorum fructuum media metreta, 
dum cinctura reparabitur, prosperati poterit: addita utilitate e caulibus una promanare 
qveunte /:dempto laborum pretio:/annue inferre valens circiter 4 r. f. 
7. Septentrionem versus exstat aedificium ligneum, ea atrio, et duobus utrinque cubiculis 
constans, in qvorum uno actu fiscalis, in altero arcularius dominy habitat. Huic advicinantur 
meridiem versus camerulae duae ligneae luto plasmatae, et stramine tectae, jam ruinae 
proxima, et pro reponendis duntaxat asseribus hic et nunc applicatae; nullius itaqve 
considerationis. Ad latus tamen hujus novum currule ligneum scandulis tectum, trium 
curruum capax reperitur. 
8. Sunt in hoc eodem terreno domunculae dominales ad castellum pertinentes qvinqve, in 
cespite aedificatae. Unam earum actu textor inhabitat, cujus antiqvam structuram a dominio 
15 fnis. emit, et novum aedificium suis sumptibus erga refusionem, pro casu redemptionis sibi 
praestandam superstruxit: qvarum proventus in conscriptione colonorum exponitur... 
Una praeter has domunculas vetusto stramineo tecto provisa, et inqvilino destituta per 
dominium reponendis floribus applicatur. In altera, utut actu inhabitata cellarium est 
dominale, montem versus effossum, et nulla ex parte muratum, conservandis duntaxat per 
hyemem oleribus deserviens.  
Cuncta haec aedificia per ad id convocatos necessarios opifices ... aestimata sunt 9434 f. 75 d. 
9. Ex occidentali castelli parte occurrit allodium dominale, cujus sepimentis applicatum est 
meridiei obversum scandulare tectulum, contegendis 24 apum alvearibus deserviens; actu 
nonnisi alveatia 12, qvorum unum passim qvatuor f. comparatur, continens, qvae constant 
insimul 48 r. f.  
Penes illud cespes exigunt est, vilibus virgultis circumseptus, qvi vix aestimabilis esse 
censetur ultra 1 r. f.  
Allodium ipsum ex parte orientali tria habet stabula, lignis, et virgultis compacta, ac luto 
plasmata, stramine tecta, mulgendis vaccis, et educandis vitulis deservientia cum adjuncta 
una exigua camerula; qvorum jam per totum vetustorum aedificiorum longitudo ad 13 orgyas 
se extendit. 
In contignitate septentrionem versus est habitatio allodiatoris lignea, org. in longum 12 ex 
duobus cubiculis, qvorum unum collapsum, alterum adhuc habitabile est, atrio, et camerula 
consistens sub scandulari, pluribus in locis reparationem exposcete tecto. 
Ab opposita stabulorum parte sunt harae, et loca, recipiendis adversus aeris intemperiem 
pecoribus idonea sub tectis stramineis ruinosis. Haec aedificia omnia per totum exigui valoris 
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sunt; in qvibus nil, nisi vetustorum, ac potiori parte putridorum lignorum valor considerari 
posset, novo alioqvin allodio, pro casu continuandae allodiaturae erigendo. 
10. Supra allodium in plaga 35 org. longa, et totidem lata, nonnisi pro falcando ad 
mulgendas vaccas gramine, et vitulorum pascuo deserviente, ac sepimentis jam vetustis per 
totum cincta, sunt horrea duo lignea, sub tectio scandularibus bonis, singillatim 5 org. lata, et 
10 longa, capacia crucum frumenti harum partium, singulam a manipulis 20 computando 
nro. 200. Horrea autem haec, una cum aedificiorum allodiaturae, et plaga paulo ante 
commemoratae valore, per opifices respective aestimata sunt 250 r. f. ... 
13. Supra allodium septentrionem versus, asseribus cinctus org. in longum 68, in latum 31 
fructiferis arboribus, potiore tamen parte prunis consitus exstat hortus, ubi sex tabulae pro 
oleribus reperiuntur. In extremitate cespes est intra cincturam, hactenus incultus, ad 
hortensem nihilominus necessitatem applicabilis. Ex horto hoc anno annum pensante, et 
dempto laborum pretio annue prosperari possunt 35 r. f. 
14. Intra pagum reperitur macellum dominale cum domuncula; ex atrio cubiculo, et 
camerula, ac duobus stabulis, his stramine, illis autem commoditatibus scandulis tectis 
constans, per dominium exstructum, et hactenus conservatum. A qvibus omnibus cum macelli 
beneficio lanio partim labore opificy, partim in parata solvit annuos. 
15. In extremitate possessionis ad viam regiam, Rosnavia in Scepusium ducentem educillum 
est dominale, in qvo atrium, duo cubicula, et camerula, omnia extreme desolata. Inferius 
cellarium 12 vasorum ordinariorum capax, non tamen fornicatum, undeqvaqve ruinatum, 
atqve adeo vix alicujus usus est...  
Educillum hoc ob sui desolationem, et cellary defectum necessario dirui, aliudqve novum 
aedificari debebit, praesertim cum jam currule novum muratum 12 ½ org. longum, 8 latum, 
recenter e fundamentis, cum novo scandulari tecto sit erectum, qvod per juratos opifices 
aestimatum est fnis. 844... 
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Castellum of the Andrássys in Betliar in the 18th Century 
 
An interpretation of the construction development of Andrássy manor house before the reconstruction 
at the end of the 18th century had mainly been based on the research of Zdeněk Gardavský from the 
1970s. In the Hungarian National Archives, however, there are to be found three inventories from 
1746 and 1768. The content of this material have not been reflected adequately in the historical 
literature. According to these sources, the manor house had two floors (the ground floor and the first 
floor) and four towers. Main entrance with stone gate and wooden exterior double door was on the 
southern side. It led to a vaulted atrium (5,7 m by 9,5 m) and to a court of honour. On each side of the 
atrium, there were two rooms (on the right – first 6,65 m by 9,5 m, following 6,65 m by 4,75 m, on the 
left – two identical rooms 6,65 m by 7,13 m). The staircase led from the atrium to a hall on the first 
floor. There were four rooms (one with vaults, three more with stucco ceiling). From here, the wooden 
staircase continued to the loft and from there it led into the terrace (a part of the tower with eight 
windows). In a north-west, a prison was located. The inventory from 1746 included one chapel and a 
secret room, too. Shingles on the roof were from red spruce. The floor in the rooms was made either of 
wood (red spruce/oak tree) or burnt bricks. The inventories also contain detailed descriptions of the 
whole manor house's area and the allodial buildings in the village of Betliar. 
 
Keywords: manor house (castellum), Betliar, Andrássy family 
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podujatia & správy 
––––––––––––––––––––––– 
 
Konferencia Historické aspekty vytvárania pojmu slovenského územia 
Bratislava, 29. október 2015 
 
Dominik Blanár 
 
Dňa 29. októbra 2015 sa na pôde Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 
uskutočnila jednodňová vedecká konferencia s názvom Historické aspekty vytvárania pojmu 
slovenského územia. Hlavné zameranie podujatia smerovalo k objasneniu aspektov genézy 
a historického vývoja (9. – 20. storočie) tohto pojmu v súvislosti s prírodnými, kultúrnymi, 
sociálnymi, hospodárskymi a politickými činiteľmi. Celkovo vystúpilo 13 historikov z radov 
mladšej, strednej a staršej generácie, patriacich nielen k hostiteľskej, ale aj k ďalším 
slovenským akademickým a univerzitným inštitúciám. 
Konferenciu svojím príspevkom otvoril Mgr. Pavol Makyna, PhD., ktorý 
z interdisciplinárneho hľadiska analyzoval pojem kultúrna krajina. Rozobral predovšetkým 
základné činitele a javy vplývajúce na formovanie krajiny ako predmetu ďalšieho 
špecifického skúmania. Problematike Nitravy a Moravy ako dvoch slovenských kniežatstiev 
v 9. storočí sa venoval PhDr. Peter Mulík, PhD. Hovoril najmä o problematike Nitrianskeho 
kniežatstva, jeho špecifikách a kontinuite v pred- a po-veľkomoravskom období. Prof. PhDr. 
Július Bartl, CSc. sa vo svojej prednáške Územie Slovenska v najstarších prameňoch zameral 
na problematiku formovania hraníc, etnicity a symboliky dvojkríža. Na základe početných, aj 
keď len torzovitých pramenných zmienok, dospel k jednoznačnému záveru, teda genéze 
a postupnému vývoju tohto pojmu už od čias stredoveku. Prof. Mgr. Martin Homza, Dr. sa 
z pohľadu Nitrianskeho údelného kniežatstva zaoberal bitkou pri Mogyoróde (14. 3. 1074). 
Tu totiž nitrianski Arpádovci, ovplyvnení aj miestnou svätoplukovskou tradíciou, v osobe 
kniežaťa Gejzu I. (Magnus) a Ladislava zvíťazili nad kráľom Šalamúnom, a následne prebrali 
a konsolidovali panovnícku moc v Uhorsku. Výsledkom tejto konsolidácie však paradoxne 
bolo zrušenie autonómneho postavenia, a tým aj postupná strata významu spomínaného 
kniežatstva, situovaného na slovenskom území. Nasledujúci príspevok Mgr. Moniky 
Tihányiovej, PhD. reflektoval pojem Matúšovej zeme (Terra Mathei) ako rozsiahlej 
autonómnej územnej domény oligarchu Matúša Čáka Trenčianskeho. Tento obraz 
slovenského územia sa totiž stal súčasťou nielen nasledujúcej stredovekej, ale aj novovekej 
historickej pamäte. Prvý blok konferencie zakončil prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. analýzou 
pojmu územia Slovenska vo svetle Kostnickej kroniky Ulricha von Richentala zo začiatku 
15. storočia. Na základe kronikárových zmienok o slovenských krajoch (Windischen Landen, 
Windenland) v rámci Uhorského kráľovstva jednoznačne vyvodil viacero záverov. Jednak to 
bol dôkaz dobového identifikovania a chápania slovenského územia ako teritoriálne 
vymedzenej, osobitnej časti Uhorska, ale aj potvrdenie vtedajšej existencie Slovákov na tomto 
konkrétnom teritóriu. 
 Poobedňajší blok konferencie otvoril príspevok doc. PhDr. Miroslava Kamenického, 
CSc. o zmienkach pojmu slovenského územia v cestopisnej literatúre 17. a 18. storočia. 
V nemeckých a rakúskych cestopisoch bolo identifikované predovšetkým ako Land der 
Slowaken. Najväčšiu pozornosť autor venoval cestopisu s príznačným názvom Poznámky 
o zemi Slovákov (1785) od Gottfrieda von Rotenstein. Okrem iného upozornil aj 
na skutočnosť používania pojmu Slováky už od konca 15. storočia. Ďalší rečník, doc. Mgr. 
Pavol Matula, PhD. predstavil poľské pohľady na Slovensko (Słowaczyzna) a Slovákov 
na konci 19. storočia, ktoré boli determinované zväčša ich vlastným vnímaním pohraničných 
území Kysúc, Oravy a Spiša. Konečným konštatovaním autora bol vcelku kladný pohľad 
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Poliakov na naše územie. K cestopisným prácam, tentoraz slovenskej proveniencie obdobia 
romantizmu, sa vo svojom príspevku vrátil Mgr. Rastislav Molda, PhD. Charakterizoval ich 
v súvislosti s orientáciou na prírodu a dominujúce horstvá pozitívnym až idealistickým 
opisom vlastného národa a krajiny. 
 Jediný zahraničný účastník Mgr. Michal Pehr, PhD. (Brno) sa zameral na 
problematiku vzniku krajinského zriadenia v rámci prvej ČSR. Došlo tu k historicky prvému 
vymedzeniu slovenského územia de jure, konkrétne zákonom č. 125/1927 Zb., ktorým sa 
Slovenská krajina zadefinovala už ako samostatný administratívny celok s vlastnou 
krajinskou správou. Na toto vystúpenie nadviazal prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. vo svojom 
prehľadovom príspevku Vývoj pojmu slovenského územia v 20. storočí. Toto skúmané 
obdobie bolo pritom okrem iného ovplyvnené aj početnými zmenami štátnych celkov a s tým 
súvisiacich hraníc. Autor si danú problematiku všímal zvlášť v súvislosti s tzv. viedenskou 
arbitrážou, vyhlásením slovenskej autonómie a nakoniec aj samostatnosti Slovenska. 
Osobitne upozornil na prvé stotožnenie okliešteného slovenského územia so svojou vlastnou 
štátnosťou. Posledné veľké zmeny determinoval rokom 1945, predstavujúcim viac-menej 
definitívne vymedzenie územia Slovenska a jeho hraníc pretrvávajúce až do súčasnosti. 
 Nasledujúci príspevok PhDr. Anny Bockovej, PhD. predstavoval analýzu obrazov 
slovenského územia a jeho vymedzení v slovenských, československých a maďarských 
učebniciach dejepisu. Posledné konferenčné vystúpenie patrilo PhDr. Márii Tonkovej, CSc. 
a jej príspevku Územie Slovinska a vytváranie juhoslovanských hraníc 1918 – spory 
o legitimitu. Autorka v ňom priblížila nielen problémy s vymedzením územia Slovinska 
po prvej svetovej vojne, ale aj paralely historického vývoja územnej legitimity Slovenska 
a Slovinska v moderných dejinách. 
 Konferenciu svojím záverečným zhodnotením ukončil jej organizátor prof. PhDr. 
Róbert Letz, PhD., ktorý zhodnotil jej výsledky, prínos, ako aj ďalšie tendencie výskumu tejto 
problematiky do budúcna. 
 Konferencia aj napriek tomu, že tematicky a chronologicky nepokrývala celú 
predmetnú problematiku, bola určite nesporným prínosom aj k poznaniu slovenského 
historického vedomia v spojitosti s naším územím od najstarších čias až po dnešok. Určite 
výraznou bola absencia plánovaného vystúpenia jedného z najvýznamnejších slovenských 
medievalistov (92-ročného) prof. PhDr. Richarda Marsinu, CSc. s príspevkom Vplyv cirkevnej 
správy na formovanie pojmu slovenského územia v ranom stredoveku. K dotvoreniu lepšieho 
dejinného obrazu o problematike by určite prispelo aj ohlásené vystúpenie doc. PhDr. Ivana 
Mrvu, CSc. s referátom Slowakei, Slovakia, Tot ország, Tot vilajet. Slovensko ako historicko-
geografický pojem v novoveku. Rovnako chýbal aj plánovaný príspevok Mgr. Miriam 
Viršinskej, PhD. s témou Ján Kollár a jeho predstavy o slovenskom území. 
 Priebeh konferencie sa niesol v duchu živej a erudovanej diskusie k jednotlivým 
príspevkom a ďalším zaujímavým témam. Na druhej strane, ako je častým zvykom 
pri podobných vedeckých podujatiach, konferencia sa konala len v komornej atmosfére 
samotných vystupujúcich účastníkov. Pozitívnou správou je plánované vydanie kolektívnej 
monografie, ktorá túto problematiku priblíži širšej odbornej, ale aj laickej verejnosti, a tým 
možno vzbudí aj väčší záujem o jej ďalší výskum. 
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Správa zo študijného pobytu na Univerzite Karlovej v Prahe,  
29. september 2015 – 12. február 2016 
 
Romana Štangová 
 

Prostredníctvom programu LLP/Erasmus autorka tejto správy v zimnom semestri 
2015/2016 uskutočnila svoj študijno-výskumný pobyt v Prahe, ktorého hlavným motivačným 
prvkom bolo preskúmanie možností výskumu a následný výskum, potrebný pre vypracovanie 
záverečnej dizertačnej práce. 

Môj doktorandský výskum sa zameriava na univerzitné vzdelávanie študentov 
z územia Uhorska v stredoveku, konkrétne sa orientuje na univerzity v stredoeurópskom 
priestore. Už z miesta vybraného pre študijno-výskumný pobyt vyplýva, že som sa chcela 
venovať predovšetkým uhorským študentom, ktorí si za svoj univerzitný cieľ vybrali Prahu. 
Výskum primárne prebiehal v troch inštitúciách – v Archíve Univerzity Karlovej (Archiv 
Univerzity Karlovy), v Českej národnej knižnici (Národní knihovna České republiky) 
a v Knižnici Českej akadémie vied (Knihovna Akademie věd České republiky). 

Slovenská historiografia sa vybranou témou zaoberala predovšetkým v osobe 
Branislava Varsika, ktorý prácou Slováci na Pražskej univerzite do konca stredoveku obhájil 
svoj doktorský titul a započal tak kariéru uznávaného slovenského historika. Práca však tento 
rok oslavuje už 90 rokov od svojho vydania (vyšla v roku 1926), a preto by si niektoré 
tvrdenia a závery istotne zaslúžili overenie, či aktualizáciu. Okrem B. Varsika sa historici 
témou zaoberali len veľmi okrajovo, pričom nehovorím len o historikoch slovenských, ale 
rovnako aj českých, či maďarských.1 

Jednou z hlavných príčin tohto stavu je nepochybne slabá pramenná základňa. Počas 
búrlivých období českých dejín (husitské vojny, tridsaťročná vojna, nacistická okupácia) 
Pražská univerzita stagnovala, jej činnosť bola obmedzená, či dokonca niekedy na určitý čas 
úplne zanikla. Kvôli tomu dnes na rozdiel od univerzít vo Viedni či v Krakove nemáme pre 
Prahu zachované originálne univerzitné matriky, ktoré sú azda najcennejším typom 
dokumentu pre univerzitného historika. Čiastočne sa vďaka edíciám z 19. storočia zachovala 
len matrika Právnickej univerzity a Kniha dekanov Filozofickej fakulty. Posledné faksimile 
týchto dokumentov boli zrejme nenávratne stratené počas nacistickej okupácie, takže ich 
modernej edície sa už nedočkáme. 

Napriek tomu som považovala za hodné pozrieť sa bližšie na túto problematiku, 
a predovšetkým skúmať ju nielen zo slovenského, ale z celouhorského hľadiska. K tomu som 
si však najskôr potrebovala naštudovať všeobecné dejiny Karlovej univerzity v stredoveku, 
ktoré sú naozaj jedinečné, komplikované a mali obrovský vplyv nielen na České kráľovstvo, 
ale aj na okolité krajiny.2 Najbohatší materiál má nepochybne Knižnica Archívu Univerzity 
Karlovej. Ide najmä o mnohé, na Slovensku nedostupné práce Františka Šmahela a rovnako 

                                                 
1 Spomedzi slovenských historikov treba spomenúť Petra Ratkoša, ktorý sa pražským študentom okrajovo 
venuje vo svojej štúdii Husitské revolučné hnutie a Slovensko (RATKOŠ, Peter. Husitské revolučné hnutie 
a Slovensko. In Historický časopis, 1953, roč. 1, č. 1, s. 26-41). Za českých historikov treba uviesť Františka 
Kavku a Františka Šmahela. (KAVKA, František. Slovenští studenti na pražské universitě v 15. a 16. století. 
In HOLOTÍK, Ľudovít (ed.). Humanizmus a renesancia na Slovensku. Bratislava : SAV, 1967, s. 137-147; 
ŠMAHEL, František. Pražské universitní studentstvo v předrevolučním období 1399-1419. Praha : Academia, 
1967, 92 s.) Z maďarskej historiografie sú mi známe len práce Pétera Haraszti Szabóa, ktorý sa zaoberá 
predovšetkým po-univerzitnými kariérami študentov na kráľovských dvoroch. (napr. HARASZTI SZABÓ, 
Péter. A prágai egyetem hallgatói Luxemburgi Zsigmond magyar királyi udvarában. In GÁL, Judit et al. (eds.). 
Micae Mediaevales V. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Budapest : 
ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2016, s. 69-90.) 
2 Hovorím samozrejme o konflikte okolo viklefizmu a učení Jána Husa, ktorý na univerzite pôsobil značnú časť 
svojho života. 
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periodikum Historia Universitatis Carolinae Pragensis, ktoré dvakrát ročne vychádza už od 
roku 1960 a obsahuje naozaj hodnotné príspevky k dejinám univerzity. Z archívnych 
materiálov sa tu nachádza dôležitý listinný fond Univerzity Karlovej (1355 – 1960), ktorý je 
však najnovšie dostupný aj v zdigitalizovanej verzii online, prostredníctvom projektu 
Monasterium.3 

Staršie slovenské a české výskumy, ktoré sa na danú problematiku pozerali najmä skrz 
vtedajší pohľad česko-slovenskej spolupráce, zvykli túto spoluprácu hľadať aj v období 
stredoveku. Mám na mysli najmä obdobie prenikania viklefizmu do Prahy a následné 
sformulovanie a šírenie učenia Jána Husa. Z naštudovaných materiálov sa mi však nepodarilo 
preukázať ani jeden prípad študenta z územia dnešného Slovenska, ktorý by sa vrátil späť 
domov a pokúšal sa nejakým spôsobom šíriť doma husitské myšlienky. Ján Hus mal 
nepochybne stúpencov aj z radov hornouhorských študentov, v pár prípadoch dokonca 
poznáme aj ich mená – títo konkrétni však zostali pôsobiť v Českom kráľovstve a do Uhorska 
sa už nevrátili. Iná situácia však bola na územiach južného Uhorska, kde navrátivší sa študenti 
naozaj pôsobili v zmysle Husovho učenia a ich pôsobenie dokonca musel vyšetrovať 
inkvizítor vyslaný pápežom. Ak sa teda niekde v Uhorsku prejavil vplyv Husovho učenia 
prostredníctvom pražských študentov, nebolo to v jeho severnej, ale v južnej časti, vzdialenej 
od „spanilých jázd“ českých husitov. Juhouhorskí stúpenci Husa napokon skončili 
v Moldavsku, kde sa im vraj podarilo preložiť Bibliu do maďarčiny.4 Vidíme teda, že 
jazyková príbuznosť Čechov a Slovákov nemusela pri šírení husitských myšlienok hrať takú 
významnú úlohu, aká jej v historiografii zvykla byť pripisovaná.5 

Celkovo hodnotím svoj pobyt na Karlovej univerzite kladne, bádanie mi ponúklo nový 
pohľad na skúmanú problematiku a otvorilo mi nové možnosti interpretácie tohto 
významného aspektu kultúrnych dejín Uhorska. 
 

                                                 
3 Archiv Univerzity Karlovy. Fond Listiny 1355-1960. Dostupné na internete: <http://monasterium.net/mom/CZ-
UKP/AUKP/fond> [30-08-2016] 
4 TOLDY, Ferenc (ed.). Blasii de Zalka et continuatorum eius Cronica Fratrum Minorum de observantia 
provinciae Boznae et Hungariae. In Analecta monumentorum Hungariae historica. Pest : [v.n.], 1860, s. 240. 
5 Pre podrobnejšie informácie pozri: ŠTANGOVÁ, Romana. Students from the Kingdom of Hungary at Prague 
Universities up to 1419. In MEDEA, 2015/2016, roč. 17, č. 1, [v tlači]. 
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anotácie 
––––––––––––––––––––––– 
 
HRBEK, Jiří. Evropa a absolutismus v 17. a 18. století. 
Praha : Triton, 2012, 202 s. , ISBN: 978-80-7387-601-2 
 
Lukáš Bujko (anot.) 
 

Práca z ruky českého historika Jiřího Hrbeka zachytáva problematiku dejín Európy 17. 
– 18. storočia a absolutizmu. Doktor Jiří Hrbek študoval na Filozofickej Fakulte Karlovej 
univerzity v Prahe v odbore história – politológia, kde v roku 2011 získal doktorát. V súčasnej 
dobe pracuje ako vedecký pracovník Historického ústavu AV. Svoju vedeckú dráhu zasvätil 
výskumu dejín panovníckeho majestátu a šľachty v 17. a 18. storočí, politickej teórie v ranom 
novoveku a dvorskej spoločnosti raného novoveku. Publikoval viacero vedeckých štúdií 
v odborných časopisoch. Je autorom monografií České barokní korunovace (2010), Evropa 
a absolutismus v 17. a 18. století (2012) a Barokní Valdštejnové v Čechách (2013). 

Kniha Evropa a absolutismus v 17. a 18. století prináša čitateľovi predovšetkým 
rozbor dejín európskej monarchie a všetky dôležité okamihy, v rámci ktorých panovník 
zasiahol do dejín svojej krajiny. Venuje sa aj otázke absolutizmu a jeho uplatnenia sa 
v európskych krajinách 17. až 18. storočia. Základnú dejovú líniu tvorí popis fenoménu 
absolutizmus uskutočnenom na príklade Francúzska, Svätej ríše rímskej a Habsburskej 
monarchie. Doplnená je informáciami o umení, filozofii a náboženstve v danom historickom 
období. Na obálke knihy je znázornený zámok vo Versailles. Kniha je prehľadne rozdelená. 
Má sedem kapitol, na ktoré nadväzujú jednotlivé podkapitoly. 

Dielo začína kapitolou Absolutismus – vymezení pojmu na úvod, v ktorej autor 
približuje pohľad historiografie a historickej obce, súčasnej i minulej na otázku absolutizmu, 
snaží sa ohraničiť jeho používanie a v stručnosti predstavuje obsah knižnej publikácie. 

Nasleduje druhá kapitola Evropa bojujících státu (medzinárodní politika v letech 1648 
– 1789). Táto obsahuje štyri podkapitoly Doba vestfálského a pyrenejského míru (1648-
1659), Doba francouzské dominance na evropském kontinentu (1659 – 1713/1714), Doba 
rozděleného vlivu (1713/1714 – 1763) a Konec starých časů: Evropa 1763 – 1789. Kapitola je 
venovaná medzinárodnej politike európskych štátov zo zreteľom na západnú Európu v rokoch 
1648 až 1789. Zachytáva dôležité politické udalosti, ktoré sa v tom čase v Európe odohrali. 

Jadro celej práce predstavuje tretia kapitola Spoločenské pilíře absolutistického státu 
(vnitřní politika a sociálni struktura v letech 1648 – 1789. Pozostáva z troch podkapitol 
Francie, Habsburská monarchie a Svatá říše římská. Autor v nej rozoberá domácu politickú 
scénu, sociálnu štruktúru a dejiny Francúzska, Svätej ríše rímskej a Habsburskej monarchie 
s dôrazom na 17. a 18. storočie. V rámci týchto troch krajín sa zároveň snaží čo najlepšie 
zachytiť a ozrejmiť uplatnenie absolutizmu v danej krajine a postavenie absolutistického 
vládcu. Kapitola pozostáva aj z obrazovej prílohy najvýznamnejších umeleckých diel danej 
doby. 

Monografia pokračuje štvrtou kapitolou Kultura myšlení absolutistické Evropy. Skladá 
sa z troch podkapitol Náboženství ve stínu panovnického absolutismu, Osvícenství a proměny 
evropského myšlení v 17. a 18. století, Evropské umnění medzi barokem a klasicismem. 
Prináša informácie o náboženstve, umení a zmýšľaní Európy v 17. a 18. storočí. 

Poslednú časť tvorí piata kapitola Závěr (absolutismus a vznik moderního státu). 
Za vzor absolutistického štátu a absolutistického panovníka považuje autor publikácie Dánsko 
a dánskeho kráľa 17. a 18. storočia. V ďalšej časti opisuje charakteristické znaky 
absolutistického štátu a vznik moderného štátu z absolutistickej formy vlády. 
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Knihu uzatvára šiesta kapitola Chronologie nejdůležitejších událostí (1648 – 1789) 
a siedma kapitola Bibliografie rozšiřující literatury, ktorá obsahuje podkapitoly Přehledové 
práce v češtině, Monografieke konkrétním tématům (v češtine) a Cizojazyčná literatura. 

Anotovaná monografia predstavuje veľmi zaujímavé čítanie, týkajúce sa oblasti 
novovekej Európy a absolutizmu. Preto túto publikáciu možno odporučiť všetkým, ktorí sa 
zaujímajú o históriu Európy 17. a 18. storočia a problematiku „absolutizmu“. 
 
 
 
HABAJ, Michal – LUKAČKA, Ján – SEGEŠ, Vladimír – MRVA, Ivan – PETRANSKÝ, 
Ivan A. – HRNKO, Anton. Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť. 
Bratislava : Perfekt, 2015, 551 s., ISBN: 978-80-8046-730-2 
 
Júlia Bankó (anot.) 
 

Publikácia Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť je dielom autorského kolektívu 
odborníkov – historikov, ktorí sa venujú rôznym obdobiam a oblastiam našich dejín 
a prinášajú svoj pohľad na historické dianie. Na slovenskom knižnom trhu sa už objavilo 
niekoľko vydavateľstvom Perfekt vydaných kníh o dejinách Slovenska, avšak táto publikácia 
z roku 2015 je jednou z najkomplexnejších populárno-vedeckých prác. Autori sa podujali 
na neľahkú úlohu – zosumarizovať poznatky, ktorými disponujeme od doby kamennej 
až po najnovšie dejiny. 

Rozčlenenie textu je inovatívne, autori upustili od zaužívaného členenia publikácií 
podobného charakteru na dejiny politické, hospodárske, kultúrne a pod. Predkladaná 
publikácia je rozdelená do niekoľkých celkov, ktoré sa venujú jednotlivým obdobiam 
slovenských dejín komplexne. Autori jednotlivých pasáží spracovali práve tie obdobia, 
ktorým sa venujú aj v rámci svojej vedeckej práce. Publikácia je členená na nasledujúce 
väčšie celky s názvami Územie Slovenska do 5. storočia, Slovensko vo včasnom a vrcholnom 
stredoveku (623 – 1387), Slovensko v neskorom stredoveku (1387 – 1526), Slovensko 
v období raného novoveku (1526 – 1711), Doba stability a rozvoja (1711 – 1792), V tieni 
európskych revolúcií a nastupujúcej maďarizácie (1792 – 1848), V ústrety novému veku 
(1848 – 1918), Slovensko v Československu (1918 – 1939, Prvý slovenský štát (1939 – 1945), 
Hra na demokraciu (1945 – 1948), Stalinizmus a roky po ňom (1948 – 1960), Podoby 
socializmu (1960 – 1989), Koniec Česko-Slovenska a obnovenie slovenskej štátnej 
samostatnosti a Cesta Slovenska do 21. storočia. Každý väčší celok je ďalej členený 
na menšie – chronologicky alebo tematicky zamerané jednotky. 

Najväčší priestor sa v publikácii poskytol novším a najnovším – moderným dejinám. 
V závere nechýba chronologický prehľad, výberový menný register a zoznam použitej 
a odporúčanej literatúry. Kniha je bohato ilustrovaná. 

Text publikácie je písaný populárne, no predsa s potrebnou dávkou vedeckosti, čoho 
garantom je samotné zloženie autorského kolektívu. Aj vďaka tomu je obsah prístupný širokej 
čitateľskej verejnosti, poskytuje relevantné informácie nielen študentom, ale aj laikom 
zaujímajúcim sa o naše dejiny. Jednotlivé časti nesú rukopis svojich autorov, ich pohľad 
a názor na historické dianie, čo publikáciu neochudobňuje, naopak čitateľovi sprostredkuje 
rôznorodosť nazerania na jednotlivé historické obdobia, témy. Niektoré témy, ako uvádza 
v závere aj jeden z recenzentov, sú obšírnejšie (konkrétne obdobie od roku 1526 do zániku 
habsburskej monarchie). 

Na publikácii oceňujem samotné zloženie autorského kolektívu, prehľadnosť, 
čitateľnosť, inovatívne členenie príspevkov a zároveň ich odbornosť. To, čo v úvode píše 
jeden z autorov a teda, že „Cieľom pri zostavovaní tejto knihy nebolo podať vyčerpávajúcu 
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analýzu zložitých procesov a premien, [...] a odhaľovať intímne zákutia politického, 
hospodárskeho a sociálneho vývoja. Chceli sme sprístupniť celú šírku slovenských dejín 
pútavou formou...“, sa autorom nepochybne podarilo. Publikácia Slovenské dejiny od úsvitu 
po súčasnosť je nepochybne prínosná tak pre študentov historických a príbuzných odborov, 
ako aj pre laickú verejnosť zaujímajúcu sa o naše národné dejiny. Odporúčali by sme ju nielen 
ako učebnicu na získanie základných vedomostí, ale aj ako pútavé čítanie o dejinách. 
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výťahy z úspešne obhájených dizertačných prác 
––––––––––––––––––––––– 
 
K cirkevnej správe na hornej Nitre 
 
Eva Benková 
 
 
Názov dizertačnej práce: Horná Nitra v stredoveku (vývoj cirkevnej správy) 
 
Doktorand: Mgr. Marek Púčik 
 
Pracovisko: Katedra slovenských dejín FiF UK 
 
Dátum obhajoby: 27. 06. 2016 
 
Školiteľ: prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. 
 
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc., PhDr. Miriam Hlavačková, PhD. 
 
 Rekonštrukcia vývoja stredovekej miestnej cirkevnej správy v súvislosti s 
vlastníckymi a sídelnými pomermi sa na príklade oblasti severného Ponitria, pre 
zjednodušenie stotožneného predovšetkým s terajším Prievidzským okresom, stala 
predmetnom dizertačnej práce s názvom „Horná Nitra v stredoveku (vývoj cirkevnej 
správy)“. Územná správa cirkvi osobitne na najnižšej úrovni totiž stála na územnosprávnych 
obvodoch – tzv. farnostiach – okolo kresťanských chrámov – tzv. kostolov –, ktoré budovali 
miestni ľudia pre svoje duchovné potreby. Téma sa pre svoj značný rozsah vyvinula v 
samostatnú prácu z prvotne zamýšľanej dizertácie o vývoji sídelných a vlastníckych pomerov 
v uvedenej oblasti pod názvom „Horná Nitra v stredoveku (vývoj osídlenia a vlastníckych 
pomerov)“. Tam mala pôvodne tvoriť kapitolu o vzťahu osídlenia a cirkevnej správy v oblasti. 
To si však vyžadovalo najprv vôbec preskúmať postup vznikania i zanikania tamojších 
cirkevnosprávnych jednotiek v sledovanom období. 
 V úvodných častiach práce sa podáva stručný náčrt zakladania kostolov a farností na 
širšom území dnešného Slovenska, ďalej prehľad doterajšieho bádania priamo k severnému 
Ponitriu a napokon prehľad základných prameňov k výskumu, a to tak písomných (osobitne 
súpisov), ako aj archeologických, umenovedných, jazykovedných a sfragistických, z použitia 
ktorých vyplynul interdisciplinárny prístup ku skúmaniu. V nasledujúcich kapitolách sa 
samotný vývoj cirkevnej správy na hornej Nitre predstavuje chronologicky od čias 
kristianizácie územia až do konca stredoveku. Vývoj tamojšej organizácie cirkvi dopĺňa 
kapitola o zaniknutom miestnom Kláštore sv. Kríža pri Prievidzi a tzv. zbožných fundáciách.  
 Vo veľkomoravskom období (9. storočie) sa pre neprítomnosť priamych dokladov iba 
predpokladá jestvovanie kostolov vo vtedajších domnelých strediskách oblasti (Bojnice, 
Vyšehrad) a vzhľadom na starobylé pomenovanie možno tiež v hornonitrianskej „zemi 
Kostoľany“ (chotár dnešných Zemianskych Kostolian a Kamenca pod Vtáčnikom). 
Preukázateľne vznikali prvé cirkevnosprávne jednotky na hornej Nitre v 11. a 12. storočí. Išlo 
predovšetkým o farnosti v tamojších strediskách, a to sídlach veľmožov (Bojnice, Vyšehrad), 
kráľovskej správy (Oslany) a strážnych jednotiek (Hradište). Už vtedy sa však vyskytujú aj 
asi zemepanské kostoly mimo strediskových sídiel (Chalmová, azda tiež *Horné Kostoľany – 
dnes Kamenec pod Vtáčnikom). V nasledujúcom, 13. storočí už stál (mariánsky) kostol v 
Prievidzi ako hospodárskom stredisku oblasti a na isté obdobie aj sídle novozaloženého 
hradného panstva. Neskorší Diviackovci si po odsťahovaní sa z Vyšehradu, niekdajšieho 
opevneného veľmožského sídla, dali postaviť „rodový“ kostol na svojom novom sídelnom 
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majetku (Diviaky nad Nitricou). Na zlepšenie dostupnosti obradov boli vybudované kostoly 
na dolnom toku Nitrice (Skačany namiesto Hradišťa), na strednom toku Nitrice (Horné 
Vestenice), medzi staršími dedinami v strede Prievidzskej kotliny (filiálka? Kabianka) i v 
Handlovskej kotline (Ráztočno). V prvej polovici 14. storočia vznikali kostoly predovšetkým 
v novozaložených osadách (Nemecké, dnes Nitrianske Pravno, bojnické filiálky Cach – dnes 
Malinová – a Poruba) a doosídlených starších sídlach (Nováky, Prievidza – mestský Kostol 
sv. Bartolomeja) podľa zvyklostí prichádzajúcich nemeckých hostí. V súvislosti s rozpadom 
Prievidzskej hradskej farnosti po strate významu Prievidzského hradu sa farsky osamostatnili 
dediny Handlovskej kotliny (Chrenovec, dnes súčasť obce Chrenovec-Brusno). Na hornom 
toku Nitrice si príslušníci Folkmarovej (veľkobošianskej) vetvy Diviackovcov zriadili farský 
kostol výlučne na správu svojich tamojších majetkov (farnosť Kostolná Ves). V druhej 
polovici 14. storočia až prvej polovici 15. storočia sa stavali kostoly naďalej v 
novozaložených (Handlová, Gajdel – dnes Kľačno) a doosídlených dedinách (Koš, Brezany – 
dnes súčasť obce Nedožery-Brezany –, filiálky Sebedražie a možno aj Kocurany). Od 
polovice 15. storočia do konca stredoveku sa zakladali nové kostoly, všetko filiálneho rázu, 
zrejme v ľudnatejších starších dedinách (Čereňany, Lúčka – dnes Cigeľ –, azda v tom istom 
období aj Lazany, Bystričany). Do cirkevnej správy nepatril kostol v jedinom stredovekom 
kláštore na severnom Ponitrí: v celestínskom, neskôr karmelitánskom Kláštore sv. Kríža pri 
Prievidzi, ktorý bol založený majiteľom Bojnického panstva Leustachom z Jelšavy v roku 
1395/1396 pred odchodom na križiacku výpravu proti Osmanom. Na zvyšovanie počtu 
duchovenstva v rámci miestnej cirkevnej – farskej – správy a na jeho hmotné zabezpečovanie 
kladne vplývali zbožné fundácie, ktoré zriaďovali zámožní jednotlivci: predovšetkým 
šľachtici, ale od 15. storočia aj prievidzskí, nemeckopravnianski a bojnickí mešťania. 
 Podľa zistení teda  kostoly vznikali na hornej Nitre do konca 14. storočia spočiatku 
najmä pri významnejších sídlach a na podnet tamojších veľmožov, resp. šľachticov ako 
stavebníkov. Išlo predovšetkým o farské chrámy. Od začiatku 14. storočia si vzhľadom na 
zvyklosti prichádzajúcich nemeckých osadníkov začalo budovať kostoly miestne 
obyvateľstvo v nových osadách či doosídlených dedinách. Postavenie farských chrámov 
dostali kostoly najmä v novozaložených osadách na území niekdajšej Prievidzskej hradskej 
farnosti a po vyrovnaní sa s bojnickým farárom aj niektoré ľudnatejšie novozaložené osady na 
území Bojnickej hradskej farnosti. Šľachtici zakladali farské kostoly so správnymi obvodmi v 
zásade v rozsahu svojich majetkov. Cirkevnú organizáciu v oblasti dotváral Kláštor sv. Kríža 
pri Prievidzi, ktorý však nebol súčasťou cirkevnej územnej správy. Oltárnictva a ďalšie 
zbožné fundácie, zriaďované zámožnejšími jednotlivcami (hradní páni, zemania, mešťania) na 
slúženie zádušných omší, umožňovali vytvárať nové miesta pre kaplánov, resp. zvyšovať 
príťažlivosť dovtedajších farárskych miest. Tým prispievali k zvyšovaniu počtu duchovných a 
nepriamo i k zlepšovaniu dostupnosti duchovnej starostlivosti pre obyvateľstvo. Kostol, 
miesto kresťanského kultu, sa tak do konca stredoveku stal na severnom Ponitrí základnou 
vybavenosťou každého mesta či mestečka a každej ľudnatejšej alebo hospodársky 
rozvinutejšej dediny.  
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O fenoméne historickej pamäti na príklade vnímania T. G. Masaryka 
 
Zuzana Hajachová 
 
 
Názov dizertačnej práce: K formovaniu historickej pamäte na Slovensku v 1. polovici 20. storočia (Na príklade 
vnímania osobnosti prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka) 
 
Doktorandka: Mgr. Zuzana Hajachová 
 
Pracovisko: Katedra slovenských dejín FiF UK 
 
Dátum obhajoby: 25. 08. 2016 
 
Školiteľ: prof. PhDr. Roman Holec, CSc. 
 
Oponenti: prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., PhDr. Peter Zelenák, CSc., Mgr. Peter Macho, PhD. 
 
 Dizertačná práca „K formovaniu historickej pamäte na Slovensku v 1. polovici 20. 
storočia“ je pokusom o hlbšie preskúmanie interdisciplinárnej a bohatej témy historickej 
pamäte. Motiváciou pre jej výber bolo uvedomenie si jej vplyvu na jednotlivca  i na 
spoločnosť, ale i jej doposiaľ u nás nedostatočné spracovanie, najmä s ohľadom na osobu 
prezidenta Masaryka a jeho symbolického stotožňovania s prvou republikou a jej ideálmi na 
Slovensku. 
 Práca je rozdelená do piatich kapitol, pričom prvé dve ponúkajú teoretický úvod a 
vymedzenie termínov a pojmov, ktoré s témou súvisia. Pre historickú pamäť je 
charakteristické odlišné vnímanie bádateľmi rôznych vedných odborov, je predmetom 
skúmania historikov, ale i etnológov a sociológov, okrajovo i náboženských historikov či 
filozofov. K výpočtu  súvisiacich fenoménov treba pripísať i teórie mýtov, symbolov, 
obrazov, organickou súčasťou historickej pamäte sú však aj rituály, tradície, zvyky, oslavy a 
legendy. Nové vymedzovanie „oficiálnej“ minulosti, pestovanie mýtov a ich typicky masová 
akceptácia umožňujú využiť či zneužiť politickú moc na účelové zaobchádzanie s kolektívnou 
historickou pamäťou. 
 Tretia kapitola sa venuje na Slovensku málo zmapovanému fenoménu osláv 
Masarykových narodenín počas existencie ČSR. Počas 17-ročného obdobia zastávania 
prezidentského úradu prebiehali s pečaťou spontánnosti a familiárnosti ako rituál, ktorý sa v 
medzivojnovom období stal jedným z nástrojov národnej a štátnej identifikácie s prvou 
republikou. Práca čerpá z domácich a zahraničných monografií, zborníkov vydaných k 
oslavám, z dobovej tlače a jubilejných publikácií. Výsledkom skúmania je, že oslavy 
Masarykových narodenín mali vďaka jeho všeobecnej popularite ako prezidenta – 
Osloboditeľa a povesti mravnej integrity charakter integračných, pre republiku pozitívnych 
rituálov a ich význam a prejavy so zvyšujúcim sa vekom prezidenta rástli. Masarykovo meno 
sa stalo symbolom republiky a hodnôt, ideálov, ktoré boli pri jej vzniku vyhlasované: 
demokratickosť, rovnosť, sloboda, vysoké mravné hodnoty, súdržnosť, tolerancia, kultúrna 
vyspelosť, občianska uvedomelosť. Jeho imidž moderného „tatíčka“, pochádzajúceho z ľudu, 
vytváral kontrapunkt k bývalej monarchii a jej staručkému mocnárovi Františkovi Jozefovi I. 
Oslavné rituály po Masarykovej smrti strácajú na intenzite a na Slovensku sa už nikdy 
nezopakovali. Boli výnimočné svojou náplňou, formou, rozsahom a mierou spontánnosti a 
počas existencie prvej republiky sa nestretli s väčšími organizovanými prejavmi odporu. 
 Štvrtá kapitola práce je pokusom o rozbor premenlivosti pamäte a reflektovania 
aktuálneho politického vplyvu pri jej formovaní na príklade približne sedemdesiatich učebníc 
dejepisu (a iných didaktických materiálov) z obdobia medzi školskými rokmi 1918/1919 a 



HISTORIA NOVA  11 

 144

1945/46. Okrem obsahu je analyzovaná aj ich forma vzhľadom na vek cieľovej skupiny 
žiakov. Rozbor prebiehal po troch líniách – 1. obraz Masaryka vo všetkých jeho rolách a 
identitách (politik, filozof, prezident, diplomat zahraničného odboja, morálny vzor), 2. obraz 
ČSR v súvislosti so snahou vytvoriť dojem kontinuity (medzivojnové učebnice) alebo 
diskontinuity (učebnice z obdobia druhej svetovej vojny) v spoločnej histórii Čechov a 
Slovákov, a napokon 3. spájanie Masarykovho mena, jeho hodnotenie a porovnávanie s 
významnými slovenskými osobnosťami (a so slovenským prostredím a myslením) na 
stránkach učebníc. Výsledkom výskumu bolo okrem iného zistenie, že čisto slovenských 
učebníc, vydávaných na Slovensku slovenskými autormi pre slovenské deti bolo len veľmi 
málo. Pri komparácii medzivojnových učebníc s tými z obdobia druhej svetovej vojny a po 
nej nastal veľký posun v tom, ako je prerozprávaný národný príbeh. Masaryk sa z dobrotivého 
tatíčka, hrdinu odboja, vodcu légií, uznávaného vzdelanca a morálnej autority stáva 
nechápavým čechoslovakistom, naivným politikom, zradným signatárom Pittsburgskej dohody 
(vo vybraných učebniciach po roku 1950 až do 1986 sa pozornosť venuje predovšetkým jeho 
buržoáznemu pôvodu a kritizuje sa jeho odbojová činnosť ako naivné prehliadanie 
imperialistických záujmov Dohodových mocností na vzniku ČSR). Posun z krajne pozitívnej 
role v národnom príbehu do podstatne negatívnejšej, prípadne k úplnému vytesneniu zo 
slovenskej pamäte v druhej polovici 20. storočia je zaujímavým príkladom selektívnosti a 
pružnosti historickej pamäte. Podobné zmeny možno sledovať na prehnanej snahe autorov 
medzivojnových učebníc dejepisu vykresliť československý národ ako odpradávna spojený 
(rozdeľovaný len násilím zvonka, ale nie nezhodami vnútri zväzku) a vo svojom bratstve, 
zvykoch a kultúre jednotný, kým učebnice z obdobia druhej svetovej vojny zdôrazňujú úlohu 
Slovákov v dejinnom príbehu. 
 Piata kapitola je pokusom o zhrnutie a vyvodenie vlastných záverov či a prečo 
Masaryk patrí (alebo nepatrí) do panteónu osobností slovenskej historickej pamäte. Prekážkou 
pre jeho prijatie sa zdá byť Masarykov nesúhlas s doktrínou katolicizmu, verejné hlásanie 
nedôvery v rusofilskú orientáciu niektorých národovcov, kritika filozofie marxizmu, či 
postavenie ideológa politického čechoslovakizmu. Jeho miesto v slovenskej pamäti obsadili 
iné osobnosti – Milan Rastislav Štefánik, Andrej Hlinka, Jozef Tiso, Alexander Dubček a iní. 
Ich životné postoje boli pre slovenskú verejnosť pochopiteľnejšie a vedeli sa s nimi ľahšie 
identifikovať. Časté nevšímanie si Masarykovej role v slovenských dejinách v historickej 
pamäti súčasnej spoločnosti však pravdepodobne vyplýva z neznalosti faktov o ňom a z 
nedostatočnej základne  komemoračných rituálov a miest pamätí, ktoré by jej ho pravidelne 
pripomínali. 
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Etnogenéza Slovanov ako multidisciplinárny problém 
 
Adam Mesiarkin 
 
 
Názov dizertačnej práce: Etnogenéza Slovanov a slovanská identita v stredoveku 
 
Doktorand: Mgr. Adam Mesiarkin 
 
Pracovisko: Katedra slovenských dejín FiF UK 
 
Dátum obhajoby: 25. 08. 2016 
 
Školiteľ: prof. Mgr. Martin Homza, Dr. 
 
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD., PhDr. Peter Podolan, PhD. 
 
 Dizertačná práca sa venuje analýze historického fenoménu etnogenézy Slovanov 
a identity Slovanov v stredoveku. Vychádza z potreby aktualizácie témy a potreby reakcie na 
stav, v ktorom sa nachádza diskusia na problematiku uvedenú v titule práce. Cieľom je 
sumarizácia doterajšieho výskumu a navrhnutie teoretického a metodologického modelu. 
Tieto dva ciele odráža štruktúra dizertačnej práce v prvých dvoch kapitolách. Časti záverečnej 
kapitoly sa venujú etnogenéze Slovanov očami stredoveku a teda prvým učeným 
konštrukciám spoločných slovanských dejín.  
 Etnogenéza Slovanov predstavuje multidisciplinárnu otázku, ktorá prakticky 
zamestnáva historické vedy po storočia. Podstatnou časťou textu je preto prehľad evolúcie 
témy vo vedeckej literatúre. Kapitola zvýrazňuje slabé aj silné stránky jednotlivých 
teoretických konceptov a paradoxy, ktoré vystupujú pri bližšom pohľade do starších textov. 
Postupom desaťročí či dokonca storočí sa menil prevažujúci (v literatúre najrozšírenejší) 
koncept etnogenézy Slovanov. Od prelomu 19. a 20. storočia sa začína meniť paradigma 
lingvistiky (Slovanov prevažne ako členov veľkej jazykovej skupiny, teda etnogenézy a 
migrácie Slovanov pozorovateľnej ako evolúcie a šírenia jazyka) na paradigmu archeológie 
(Slovanov ako reprezentantov ľudí jednej, alebo viacerých podobných archeologických 
kultúr, čiže etnogenézy a migrácie Slovanov ako určenia najstaršieho jadra prvkov týchto 
materiálnych kultúr a stopovanie ich šírenia). Na vývoji otázky a diskusie točiacej sa okolo 
nej je vidieť vyformovanie sa základných osí myšlienok (pravlasť, migrácia) a tiež viacerých 
modelov riešenia (skupina autochtónnych a alochtónnych názorov). Kapitola ukazuje, že aj 
keď začína k slovu prichádzať postupne archeológia (poľské a české autochtonistické reakcie, 
povojnový autochtonizmus a koncepcie východnej pravlasti), výsledky výskumu 
jazykovedcov dlho zostávali predstupňom pre hľadanie pôvodnej pravlasti a dokumentáciu 
slovanskej migrácie archeologickými metódami. To sa však postupne menilo stále silnejším 
dôrazom na archeologickú rekonštrukciu a argumentáciu. Záver prvej kapitoly uzatvára 
chronologický prehľad prác nedávnymi publikáciami. 
 Predmetom druhej kapitoly je vlastný model etnogenézy Slovanov. V prvom rade ide 
o moment presunu problematiky etnogenézy od konceptov pravlasti, veľkej migrácie a 
pravekej genézy veľkého slovanského etnika do realistickejšieho rámca. Prvá podkapitola 
preto umiestňuje etnogenézu Slovanov do historickej doby takzvaného sťahovania národov a 
venuje sa polemike okolo termínov „etnicita“ a „etnogenéza“. Text reaguje na povojnovú 
redefiníciu etnicity v antropológii a uvedenie nových teoretických východísk do výskumu 
včasnostredovekých etnogenéz. Mechanizmus vzniku kmeňa je v aktuálnom diskurze 
opisovaný ako situačný konštrukt, respektíve ako racionálno-politické rozhodnutie. Spojivom 
identity skupiny sa stáva pamäť zachytená v historickom a „etnogonickom“ príbehu. 
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Barbarské skupiny pomenovávané rímskymi autormi sú tak „konštantne meniacimi sa“ 
inštitúciami, ktorých drží dokope myšlienka spoločného pôvodu, udržiavaná racionálnou 
manipuláciou „organizačných“ zložiek spoločnosti – „jadrom tradície“ (tzv. Traditionskern). 
Ďalšia podkapitola pojednáva o dejinách etnonymu Slovanov, jeho význame v duchovnej a 
myšlienkovej rovine barbarského spoločenstva a jeho možnej lingvistickej, etymologickej, 
sémantickej rekonštrukcii. Práca predkladá hypotézu o tom, že meno Slovania, Sclavini, 
Σκλαβηνοί, ktoré sprostredkovali byzantskí autori bolo pôvodne menom jednej skupiny a 
neskôr prešlo vďaka intelektuálnym a ideologickým determinantom na viacero spoločenstiev, 
až do podoby, v akej je chápané dodnes. Tretia podkapitola druhej kapitoly sa venuje 
umiestneniu mena a jeho reprezentantov na historickú mapu a do konkrétnych historických 
udalostí. Ide teda o kapitolu, ktorá sa venuje lokalizácii prvých správ o Slovanoch, analýze 
informácií Jordana, Prokopia, Pseudo-Kaisarea, Theofylakta Simokattu, Jána z Efezu, a iných. 
Najstaršie územie Slovanov lokalizuje podkapitola na územie starej rímskej Dácie, barbarskej 
Gepidie, konkrétne do dnešného Valašska a jeho nižších územných celkov Olténie a neskôr 
Munténie. Podkapitola zvýrazňuje niektoré (prehliadané) detaily z opisov Jordana, Prokopia, 
alebo opomínaný opis Jána z Efezu. V záverečnej podkapitole hlavnej druhej kapitoly sa 
pojednáva o úlohe slovanských vodcov, ktorí redistribúciou koristi udržiavajú kmeňovú 
realitu. Velitelia útokov Slovanov, archontes a ich „nahí vojaci“ sa priamo podieľali na 
vytváraní Stammestadition. Slovanskí jazdci využili voľný priestor pre rozpínanie svojich 
ambícií pomocou vojenskej dominancie a v druhom rade zo symbolického kapitálu. „Stali sa“ 
Slovanmi na dunajskej hranici, keď vodcovia Sklavenoi organizovali lúpežné výpravy proti 
Rimanom a rokovali o spojenectvách s Totilom, Gepidmi, Avarmi a inými.  
 Tretia – záverečná kapitola pracuje s nadstavbou na rekonštruovanom fakte 
etnogenézy Slovanov. Pracuje s realitou mena Slovanov, zapísaného do vedomosti a poznania 
stredoveku. Prechádza chronologicky za sebou nasledujúce správy Pavla Diakona, Fredegara 
alebo Zázraky svätého Demetera, a snaží sa analyzovať a zladiť princípy etnografických 
konštruktov, vonkajšieho pomenovávania aj vlastnej identifikácie Slovanov. Kapitola sa snaží 
predstaviť viacero súbežných historických determinantov, ktoré stoja za tým, že Slovanov 
skutočne nachádzame stále na väčšom území a na záver komentuje prvé konštrukcie dejín 
Slovanov. Konkrétne ide o spis Bavorský geograf a správu arabského Herodota, Al-
Masúdiho, či menej známu správu Hišáma Al-Kalbího. Súčasťou prvej podkapitoly tretej 
kapitoly je analýza skutočnej formulácie „slovanstva“ v textoch misie svätých Konštantína a 
Metoda. Záverečná časť práce, druhá podkapitola tretej kapitoly sa venuje ďalším 
kompozíciám dejín Slovanov, ktoré odrážajú intelektuálny a duchovný vývoj stredovekého 
písomníctva, v rámci ktorého má svoje pevné miesto príbeh o spoločných koreňoch Slovanov. 
Stredoveké naračné pramene (12. až 15. storočia) odzrkadľujú transformáciu slovanskej 
identity do širokého, duchovného a jazykového konceptu slovanských národov. Predstavujú 
svoju verziu etnogenézy a prvoradé miesto v analýze má pochopiteľne Povesť dávnych liet a 
jej jafetovská a náboženská konštrukcia spoločných slovanských dejín. Čitateľný je tu jasný 
vplyv formulácie slovanskej identity ako identity jazykovej, ktorá je však až sekundárnou po 
kresťanskej paradigme koreňov Rusi a všetkých Slovanov. Motívy ďalších kroník sú neraz 
výsledkom prelínania sa motívov mocenských (prenos moci z regnum Sclavorum, vlády 
Vandalov), motívov biblického putovania (Kronika Dzierzwy, Dalimil), ktoré opodstatňujú 
genealógiu a príbuznosť Slovanov navzájom jazykovou blízkosťou. Najvýraznejšou formou je 
príbeh o bratoch eponymoch Lechovi, Čechovi a Rusovi (Veľkopoľská kronika, Kronika 
Pulkavu, Ján Dlugoš). Opodstatnením tejto rodinnej príbuznosti je jazyková blízkosť 
jednotlivých skupín. Kroniky tak definujú slovanskú identitu v takom obsahu, ako je chápaná 
všeobecne aj dnes. 
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miscellanea 
––––––––––––––––––––––– 
 
Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2012 – 2016 
 
Eva Benková 
 
Poznámka 
 
Pri zostavovaní zoznamu sme kvôli ľahšej orientácii v tabuľke využili záznam s vybranými 
bibliografickými údajmi. Celý bibliografický odkaz bude nasledovný:  
ÁDÁM, Attila. Koniec prvej svetovej vojny a maďarská spoločnosť na Slovensku. 
(Bakalárska práca). Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2012, 36 s. 
 
Zoznam bol vytvorený podľa informácií dostupných v Akademickom informačnom systéme 
AiS2 v rámci sekcie Administrácia záverečných prác a následne porovnaný s online 
databázou Akademickej knižnice UK1. Nadväzuje na zoznam zachytávajúci práce z rokov 
2008 – 2012.2 Pri udaní rozdielneho počtu strán v anotácii práce v systéme AiS2 a zázname 
Akademickej knižnice UK v rámci Súborného online katalógu UK akceptujeme rozsah práce 
uvedenej bakalarantom/bakalarantkou v systéme AiS2. Fyzické exempláre bakalárskych prác 
sú deponované v Akademickej knižnici UK. Ich dostupnosť v tlačenej podobe na prezenčné 
štúdium a elektronickej verzii prostredníctvom Súborného online katalógu UK je podmienená 
autorskými právami vymedzenými v licenčných zmluvách a môže sa líšiť. 
 
Priezvisko a meno Názov práce Rozsah
2012 
ÁDÁM Attila Koniec prvej svetovej vojny a maďarská spoločnosť  

na Slovensku 
30 s. 

ALMÁSY Filip Husiti na Slovensku v konfrontácii so stredovekými 
mestami 

48 s. 

BARÁTH Gábor Andrej Hadík, vojenský veliteľ v kontexte doby 47 s. 
BELIANSKÝ Peter Bitka na rieke Slaná 39 s. 
BENKA Peter Rád augustiniánov na východnom Slovensku v stredoveku 50 s. 

BOLEDOVIČOVÁ 
Veronika 

Bezpriem a Vesprém 41 s. 

EGLYOVÁ Dominika Lednické panstvo do polovice 16. storočia  58 s. 
FÁBRY Martin Vládne vyhlásenie Jozefa Tisu z februára 1939 38 s. 
GATIALOVÁ Eva Ženská národná rada v 1. ČSR 39 s. 
HORÁKOVÁ Andrea Justícia v stredovekej Bratislave zo zreteľom na ženy 45 s. 

                                                 
1 Súborný online katalóg UK. Dostupné na internete: <http://alis.uniba.sk:8088/search/query?theme=Katalog>.   
2 MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Zoznam bakalárskych prác  obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej 
fakulty Univerzity  Komenského v rokoch 2006 – 2011. In Štúdie k jubileu Jána Kollára.  Historia nova 5. 
[online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 259-262. Dostupné na 
internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino5.pdf> 
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KANYITUROVÁ 
Andrea 

Diskusia o politických procesoch v dobovej tlači  
počas komunistického režimu v Československu v období 
pokusu o reformu roku 1968 

60 s. 

KARNAJOVÁ 
Ľuboslava  

Ladislav Holdoš v päťdesiatych rokoch 20. storočia 49 s. 

KARVAŠ Martin Vývoj slovenského futbalu v podmienkach ČSR  
v medzivojnovom období 

20 s. 

KOSÁROVÁ 
Szimonetta 

Kráľovná Alžbeta v historickej pamäti – paralely  
a protiklady  

50 s. 

KRISTEĽ Martin Obrana banských miest proti Osmanom 42 s. 
MALÝ Ivan Destalinizácia 31 s. 
MERTUŠ Jozef Vzťahy medzi Viedňou a Bratislavou v stredoveku 49 s. 
NANIŠTOVÁ Nikola Denník Smena v 50. a 60. rokoch 20. storočia 36 s. 
ONDRUŠ Marek  Dejiny Starého hradu a Starohradského panstva  

do polovice 16. storočia 
44 s. 

PECINOVÁ Lucia Klement Gottwald a špecifická cesta k socializmu 45 s. 
PODSKOČOVÁ 
Zuzana 

Ateistická propaganda KSČ na Slovensku v 50. rokoch 
20. storočia 

39 s. 

POLAČIKOVÁ 
Veronika 

Belo IV. a Rakúsko   40 s. 

PUTEROVÁ Tatiana  Vláda Ladislava IV. Kumánskeho a jej dôsledky  
na pomery v Uhorsku  

40 s. 

RUSŇÁKOVÁ Miriam Problémy činohry SND očami Janka Borodáča v rokoch 
1920 – 1945  

46 s. 

SOLČANSKÁ Martina Národné aktivity Janka Kráľa 51 s. 
SZENCZIOVÁ Gabriela Tatársky vpád a jeho dôsledky 38 s. 
SZUDA Krisztina Eszter Ľudovít I. Veľký a stredoveké mestá na Slovensku 46 s. 
ŠPÁNIK Samuel Belo III. a jeho nástup na uhorský trón  40 s. 
ŠPROCHOVÁ Terézia Ženy v slovenskom národnom hnutí 50 s. 
ŠTEFKO Lukáš Záloh 13 spišských miest po Moháč 43 s. 
ŠVÁRNA Nikola Takzvaný Homolov puč 47 s. 
UHLÁRIKOVÁ Mária Bohuš Ujček ako redaktor a publicista 41 s. 
ŽIAK Andrej Bojnické hradné panstvo v stredoveku 64 s. 
2013 
CSIBA Balázs  Stredoveké osídlenie západnej časti Žitného ostrova 51 s. 

ČOPOVÁ Žofia Národné aktivity Sama Chalupku 43 s. 
DUBRAVCOVÁ Soňa Hrad a panstvo Gýmeš do konca stredoveku 36 s. 
GONDÁROVÁ Daniela Synovia Bela IV.  45 s. 
HOLIŠ Juraj Žilinská dohoda r. 1610 – zavŕšenie emancipácie 

evanjelickej cirkvi na Slovensku  
54 s. 

HRANCOVÁ Hana Práce, povinnosti a "služby" poddaných v pred- a po- 
tereziánskej reforme (komparácia) 

47 s. 

HYLANDEROVÁ 
Susann 

Inocent III. a Uhorsko v rokoch 1198 – 1205  47 s. 

CHALUPOVÁ Zuzana Nitriansky hrad 43 s. 
JÁCHIM Lukáš Gelnica v stredoveku  52 s.  
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JANCOVÁ Petra Proces kolektivizácie v okrese Považská Bystrica  38 s. 
KADLICOVÁ Miriama Hlavné témy normalizačnej propagandy 68 s. 
KANĎÁROVÁ 
Alexandra 

Osvietenská vláda Jozefa II. a začiatky 
národnobuditeľských tendencií na Slovensku 

42 s. 

LAJTOVÁ Marta Spory o podobu trojjedinej ústavy v 80. rokoch 20. 
storočia 

48 s. 

LANCZ Tomáš Analýza dialógu medzi Židmi a Konštantínom v Živote 
Konštantína  

39 s. 

LITAVSKÝ Michal Počiatky ideologického boja KSČ proti cirkvi  
a náboženstvu po februári 1948 

43 s. 

MADER Adam Svätoplukovia v slovanských dejinách 41 s. 
PAGÁČOVÁ Radka Dobová tlač o novembri 1989 pri jeho okrúhlych 

výročiach  
43 s. 

POMPA Daniel Národné aktivity Karola Kuzmányho 47 s. 
PUCHALOVÁ Tatiana Hrad a jeho okolie – Spišský hrad 47 s. 
ŠTEFKOVÁ Zlata Hlinkova cesta do Paríža 44 s. 
TAMAŠKOVIČOVÁ 
Lucia 

Slovenské národné hnutie a otázka spisovného jazyka 
(kon. 18. st. – 1. pol. 19. st.) 

49 s. 

VEPYOVÁ Simona Šintavský hrad a panstvo 55 s. 
2014 
BENČURÍKOVÁ 
Martina 

Hana Gregorová a ženská otázka 51 s. 

ČUKAŠ Ivan Tatársky vpád v listinách 39 s. 
DEMKO Rastislav Náboženské reformy Jozefa II. a ich recepcia  

v slovenskom národnom hnutí 
82 s. 

DEMKOVÁ Lucia Korunovácie Maximiliána II. za českého a uhorského 
kráľa vo svetle prameňov 

59 s. 

DUBORSZKY Attila Oslobodenie Budína z roku 1686 v kontexte 
protiosmanskej ofenzívy  

53 s. 

KOVÁČIK Peter Florián Tománek, život a dielo 53 s. 
LELOVICSOVÁ Beata  K počiatkom rodu Bokša na východnom Slovensku 48 s. 
MATIJOVÁ Ľubica Bardejovské školstvo v prvej polovici 16. storočia  36 s. 
NÉMETHOVÁ Zuzana Formovanie nižšej šľachty v severných pohraničných 

komitátoch Uhorského kráľovstva 
49 s. 

NEUMANN Martin Vypovedacia schopnosť stredovekých kalendárií  
na príklade spišského misála 

58 s. 

ONUFEROVÁ Mária Prešovské evanjelické Kollégium v kontexte doby  47 s. 
RIŠKOVÁ Michaela Trnavská univerzita ako vyústenie rekatolizačných snáh 

Petra Pázmaňa 
39 s. 

STAŇOVÁ Alexandra Bitka pri Moháči 35 s. 
ŠENKÁROVÁ Monika Bratislavská zmluva z roku 1515 v kontexte sobášnej 

politiky Habsburgovcov 
43 s. 

ŠUMICHRAST Adam Vývoj hodnotenia režimu prvej Slovenskej republiky  
v slovenskej historiografii po roku 1989 
 
 
 

72 s. 
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2015 
FIRBASOVÁ Monika Príčiny a dôsledky zmien vybraných štruktúr obyvateľstva 

vybranej mestskej časti Bratislavy v medzivojnovom 
období  

38 s. 

HRUBOVČÁKOVÁ 
Veronika 

Ján Smrek – slovenský bohém 43 s. 

KONCZOVÁ Michaela Pomoháčsky Prešporok a Pálffyovci v 16. a 17. storočí 46 s. 

KURUCÁR Daniel Lietavský hrad a panstvo 45 s. 
LABANCOVÁ Ivana Františkánske kázne na Spiši 47 s. 
LENČÁK Ján Karpatsko-duklianska operácia s dôrazom na okres 

Svidník 
46 s. 

MICSINSZKÁ Gabriela János Eszterházy 32 s. 
PALKO Jakub Zahraničná politika Matúša Čáka Trenčianskeho 43 s. 
SKÝVA Marek Ideológia slovenského národného hnutia a Slovenskje 

národňje novini (1845 – 1848) 
60 s. 

ŠTEPKOVÁ Ľubica Obraz žien v stredovekých uhorských naračných 
prameňoch 

44 s. 

ULICKÁ Lucia Jozef Tiso v rokoch 1944 – 1945 45 s. 
ZÁHORCOVÁ 
Veronika 

Kultúrno-intelektuálny život v Uhorsku za vlády Mateja 
Korvína 

40 s. 

2016 
BARNINOVÁ Mária Hrad a hradné panstvo Uhrovec 45 s. 
LACA Peter Percepcia kórejskej vojny v tlačových orgánoch 

Československa  
70 s. 

ONDÍKOVÁ Lucia Vzťah kráľovskej moci a stredoslovenských banských 
miest v neskorom stredoveku 

47 s. 

PERIGNÁTHOVÁ Jana Rod Tököliovcov a mesto Kežmarok 42 s. 
PLIŠKOVÁ Paulína Obyvateľstvo v Michalovciach v 18. storočia 54 s. 
VALUŠKOVÁ Martina Osídľovanie stredného Pohronia v stredoveku 38 s. 
VRABCOVÁ Zuzana Sobáše a sobášna politika Habsburgovcov na prelome 

stredoveku a novoveku 
49 s. 

ZORKOVSKÁ Anna Dejiny pivovarníctva na Slovensku do konca 18. storočia 37 s.  

 
 
 
https://fphil.uniba.sk/historia_nova 
 
BENKOVÁ, Eva. Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2012 – 2016. In Priezory do dejín. Historia nova 11. 
[online] Bratislava : Stimul, 2016, s. 147-150. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino11.pdf> 
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Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2012 – 2016 
 
Eva Benková 
 
Poznámka 
 
Pri zostavovaní zoznamu sme kvôli ľahšej orientácii v tabuľke využili záznam s vybranými 
bibliografickými údajmi. Celý bibliografický odkaz bude nasledovný: 
ADAMOVIČ, Viktor. Česko-haličské konflikty za vlády Daniela Romanoviča za pohľadu 
zahraničnej politiky Bela IV. (Diplomová práca). Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského, 2012, 70 s. 
 
Zoznam bol vytvorený podľa informácií dostupných v Akademickom informačnom systéme 
AiS2 v rámci sekcie Administrácia záverečných prác a následne porovnaný s online 
databázou Akademickej knižnice UK1. Nadväzuje na zoznamy prác zachytávajúce roky 1924 
– 1962 a 2006 – 2011.2 Pri udaní rozdielneho počtu strán v anotácii práce v systéme AiS2 
a zázname Akademickej knižnice UK v rámci Súborného online katalógu UK akceptujeme 
rozsah práce uvedenej diplomantom/diplomantkou v systéme AiS2. Fyzické exempláre 
bakalárskych prác sú deponované v Akademickej knižnici UK. Ich dostupnosť v tlačenej 
podobe na prezenčné štúdium a elektronickej verzii prostredníctvom Súborného online 
katalógu UK je podmienená autorskými právami vymedzenými v licenčných zmluvách 
a môže sa líšiť. 
 
Priezvisko a meno Názov práce Rozsah 
2012 
ADAMOVIČ Viktor  Česko-haličské konflikty za vlády Daniela 

Romanoviča za pohľadu zahraničnej politiky Bela 
IV. 

70 s. 

BARTEKOVÁ Jitka Andechs-Meranovci a Uhorsko 77 s. 
BIELIK Jakub Považská Bystrica v období Slovenskej republiky 

1939 – 1945 
108 s. 

DOMBI Ladislav  Údelné knieža Štefan z rodu Anjou v dejinách 
Slavónska, Chorvátska a Dalmácie 

90 s. 

GLOSOVÁ Martina Každodenný život slovenských umelcov v Prahe, 
Bratislave a Paríži (1918 – 1938) 

80 s. 

HERUCOVÁ Angelika Návšteva Štefana V. v Krakove v kontexte a 
komparáciách  

62 s. 

                                                 
1 Súborný online katalóg UK. Dostupné na internete: <http://alis.uniba.sk:8088/search/query?theme=Katalog>. 
2 PODOLAN, Peter. Zoznam dizertačných prác v odbore História, sekcia Československé dejiny obhájených na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962. In Štúdie (ne)dávnych čias. Historia nova 8. 
[online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 124-126. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino8.pdf>; PODOLAN, Peter. Zoznam 
diplomových prác v odbore História, sekcia Československé dejiny obhájených na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962. In Štúdie z histórie. Historia nova 9. [online] Bratislava : 
STIMUL, 2015, s. 180-185. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf>; BENKOVÁ, Eva. Zoznam 
diplomových prác obhájených na  Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v rokoch 2006 – 2011. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5.  [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 
263-267. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino5.pdf > 
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HIDEGHÉTY Tomáš Export vín z Uhorska v 19. storočí. Obchodovanie s 
uhorskými vínami od čias vlády Jozefa II. až po 
medzinárodnú výstavu v Londýne v roku 1862 

80 s. 

HOMOĽA Tomáš Ľudia Bela IV. 66 s. 
HUTYROVÁ Tatiana Campus Zagrebiensis a Stolica desiatich spišských 

kopijníkov: Porovnanie 
71 s. 

KLIKA Matej Pribinovo pôsobenie v Dolnej Panónii (Zadunajsku) 
v kontexte budovania karolínskej pohraničnej 
organizácie 

116 s. 

KRAJČÍR Lukáš Emil Stodola a samospráva Slovenska (1919 – 
1929) Koncepcie, predstavy a diskusie 

173 s. 

KRAJČOVÁ Katarína  Obraz inteligencie a šľachty v slovenskej literatúre 
19. storočia  

106 s. 

NAGAJOVÁ Pavla Dejiny židovskej komunity v stredovekej Bratislave 
vo svetle latinských prameňov 

101 s. 

PETRUSOVÁ Kamila Hegel a Štúrovci 62 s. 
PINKOVSKÁ Lucia Politický profil Jozefa Siváka do roku 1938 89 s. 
PODOBA Martin Predvolebné súboje HSĽS a slovenských 

agrárnikov v rokoch 1929 a 1935 na stránkach 
Slováka a Slovenského denníka 

62 s. 

PRISENŽŇÁKOVÁ Lucia Námestovo v období 1. Slovenskej republiky (1939 
– 1945) 

86 s. 

SANDTNER Peter Ženské rehoľné komunity v okrese Pezinok v 
rokoch 1940 – 1968 

132 s. 

SOLÁR Andrej Svätec a spoločnosť v stredoveku (Osobitný pohľad 
na územie Slovenska) 

80 s. 

ŠPILKA Jozef Politický portrét Rudolfa Strechaja 118 s. 
ŠROBÁROVÁ Gabriela Politicko-hospodársky vývoj v Slovenskom štáte na 

príklade Lovinobaňa v rokoch 1939 – 1944 
59 s. 

ŠUGROVÁ Ľubica  Slúžky ako sociálny fenomén v "dlhom 19. storočí" 
na pozadí umeleckej literatúry 

69 s. 

2013 
AUGUSTÍN Lukáš Vojenská kariéra Štefana Jurecha 59 s. 
BALOGOVÁ Alžbeta Národnostná otázka v slovensko-maďarských 

polemikách obdobia dualizmu 
83 s. 

BOROVSKÁ Marta Vysokoškoláci na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 107 s. 
BRONICKÁ Michaela Politický profil Jozefa Tisa v rokoch 1918 – 1938 79 s. 
DEMJANIČ Pavol Židia očami slovenskej spoločnosti v prvej polovici 

19. storočia 
69 s. 

DRÁPAL Ľuboš Habáni na juhozápadnom Slovensku (na Záhorí) 68 s. 
FERENCZYOVÁ Klaudia Kossuth a Štúr – paralely a protiklady 72 s. 
HAJDUŠEK Lukáš Súdy na Slovensku po roku 1918 55 s. 
HATALOVÁ Ivana Vinohradníctvo poddaných na panstvách Červený 

Kameň, Pezinok a Svätý Jur v druhej polovici 16. 
storočia 

97 s. 

KOVÁCSOVÁ Veronika Osobnostný profil Tida J. Gašpara do roku 1945 87 s. 
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KUNŠTEKOVÁ Zuzana Mestské elity v Modre od roku 1848/1849 do 
začiatku 20. storočia 

82 s. 

LABURDA Marek Mesto Vysoké Tatry – vznik a vývoj  65 s.  
LEGERSKÁ Nikola Hedviga Poľská a jej vzťah k Uhorsku 90 s. 
LICHVÁROVÁ Mária Vysokoškoláci v 60. rokoch 20. storočia 78 s. 
MALÍK Jakub Prví Arpádovci na uhorskom tróne: cirkevná 

politika a kristianizácia 
84 s. 

MAROVÁ Lucia Spoločensko-kultúrny život Rožňavy v období 1. 
ČSR 

78 s. 

MAZÁNOVÁ Stanislava Bratia v službách národa (život a aktivity Júliusa a 
Rudolfa Markovičovcov) 

66 s. 

MORAVČÍKOVÁ Lucia Uhorsko-české vzťahy v rokoch 1246 – 1270 57 s. 
NEU Martin História juda na Slovensku v kontexte štátnych 

zásahov do telovýchovy a športu v 20. storočí  
96 s. 

OBOŇA František Prejavy nacionalizmu poslancov HSĽS v rokoch 
1929 – 1938 

93 s. 

REJKO Martin Padákoví strelci 1942 – 1945 73 s. 
SMOLKOVÁ Alžbeta Slávnosti v spoločenskom živote prvej polovice 19. 

storočia 
98 s. 

ŠEVČÍK Miroslav Habsburská monarchia v slovenskej historickej 
pamäti po roku 1918 

73 s. 

ŠIMÁŠKOVÁ Jana Národ, strana a štát v ideológii Jozefa Tisu v 
rokoch 1939 – 1945 

69 s. 

ŠTANGOVÁ Romana Možnosti vzdelávania študentov zo Slovenska na 
stredovekých univerzitách 

56 s. 

ŠTRBÁKOVÁ Ľubica Svätopluk Lotrinský 53 s. 
ŠUBJAKOVÁ Beáta  Slovenská a česká karikatúra v 50. a 60. rokoch 20. 

storočia na stránkach časopisov Roháč a Dikobraz 
110 s. 

TURČEKOVÁ Lucia Generácia Juraja Palkoviča a Bohuslava Tablica 63 s. 
UHLIAR Samuel Vzťahy medzi HSĽS a Poľskom v medzivojnovom 

období  
71 s. 

VAČKOVÁ Simona Politický profil Dr. Jozefa Budaya (1920 – 1939) 78 s. 
VANEK Peter Rýchla divízia na východnom fronte v roku 1942 70 s. 
VARGOVÁ Slavomíra Typológia kňaza na príklade slovenskej beletrie 

obdobia dualizmu 
61 s. 

2014 
ÁDÁM Attila Česko-slovenský odboj vo svetle maďarskej tlače  

v rokoch 1917 – 1918 
57 s. 

ALMÁSY Filip Voľba Ferdinanda I. za uhorského a chorvátskeho 
kráľa 

81 s. 

BARÁTH Gábor Od Mníchovskej dohody k Viedenskej arbitráži: 
komparácia slovenskej a maďarskej dobovej tlače 

93 s. 

BELIANSKÝ Peter Vojenské konfrontácie medzi kresťanmi a 
Mongolmi. Vzájomné porovnanie 

59 s. 

BENKA Peter Slovaciká so vzťahom k mestu Bardejov (v rokoch 
1681 – 1781) 

84 s. 
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BOKROŠ Michal Bytová výstavba v meste Pezinok v období 1950 – 
1970  

89 s. 

BOROVÁ Zuzana Socialistický obchod v šesťdesiatych rokoch 20. 
storočia 

70 s. 

DŽURŇÁKOVÁ Katarína K menej známym aspektom husitských vpádov na 
Spiš  

68 s. 

EGLYOVÁ Dominika  Dejiny stredovekých hradov Lednica, Vršatec, Súča 103 s. 
FÁBRY Martin Vývoj Tisovej politickej koncepcie v období 

autonómie 
84 s. 

GATIALOVÁ Eva Nová žena – ideály a realita v medzivojnovom 
období  

85 s. 

HADBAVNÁ Katarína Prvé vyznanie viery z r. 1549 v kontexte vývinu 
evanjelickej cirkvi na východnom Slovensku  

81 s. 

HORÁKOVÁ Andrea Uhorsko očami francúzskych rytierov v 1. polovici 
15. storočia 

55 s. 

HUDEC Samuel Zoborský kláštor v stredoveku 68 s. 
KRISTEĽ Martin Obrana banských miest v epoche osmanskej hrozby 56 s. 
MALÝ Ivan Postavenie spoločenských vied v komunistickom 

režime s akcentom na historiografiu (1948 – 1968) 
81 s. 

MERTUŠ Jozef Osídlenie Liptova v stredoveku 113 s. 
ONDRUŠ Marek  Podoby korupcie v komunistickom režime 73 s. 
ORLAYOVÁ Katarína Obraz Ruska a Rusov v slovenskej spoločnosti 

národného obrodenia 
67 s. 

PETRÁŠOVÁ Renata Počiatky slovenského úradu pre záležitosti cirkvi  84 s. 
PODMANICKÁ Jana Problém životného prostredia na stránkach časopisu 

Obzor (1863 – 1886) 
65 s. 

PODSKOČOVÁ Zuzana Fenomén ateizmu na Slovensku v 60. rokoch 20. 
storočia 

58 s. 

POLAČIKOVÁ Veronika Východobalkánska politika Ondreja II. 79 s. 
SOLČANSKÁ Martin Život študentov na Slovensku v prvej polovici 19. 

storočia 
67 s. 

SZENCZIOVÁ Gabriela  Žitný ostrov v politickom a ekonomickom kontexte 
poslednej štvrtiny 19. storočia  

64 s. 

SZUDA Krisztina Eszter Slovenská menšina v Maďarsku v medzivojnovom 
období  

87 s. 

ŠPÁNIK Samuel Nástup na trón Bela III., Ondreja III. a Karola 
Róberta - historická komparácia 

62 s. 

ŠPROCHOVÁ Terézia  Ženy slovenského národného obrodenia 94 s. 
ŠTEFKO Lukáš Dejiny Slovenska v diele poľského kronikára Jána 

Dlugoša v období 15. storočia  
55 s. 

VLADO Lukáš Mytologizácia Andreja Hlinku ľudáckou 
propagandou v rokoch 1938 – 1945  

67 s. 

VRBINÁROVÁ Martina Ivan Markovič na prahu politickej kariéry (1909 – 
1920) 

68 s. 

ŽIAK Andrej Bojnické hradné panstvo do pol. 17. st. 104 s. 
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2015 
BÁNOCZKÁ Kristína Socio-kultúrny vplyv Prahy na vybraných 

slovenských umelcov v období 1. ČSR 
72 s. 

BELÁČEK Matej Komparácia transformačných zmien v slovenskej 
spoločnosti po roku 1948 a 1989  

67 s. 

BOLEDOVIČOVÁ Veronika Atentát Feliciána Zacha 66 s. 
CSIBA Balázs Osídlenie západnej časti Žitného ostrova v 

stredoveku 
69 s. 

GONDÁROVÁ Daniela Belo IV. a jeho synovia 73 s. 
HOLIŠ Juraj Cestopisné práce Štúrovskej generácie 95 s. 
HRABOVSKÝ Peter Charakteristika a typologie středověkých tvrzí  

na uzemí Čech, Moravy a Slovenska 
59 s. 

HRANCOVÁ Hana Politický profil Štefana Onderču v rokoch  
1920 – 1937 

75 s. 

HYLANDEROVÁ Susann Inocent III. a Uhorsko 75 s. 
JÁCHIM Lukáš Páni z Jakloviec v 13. a 14. storočí  56 s. 
JANCOVÁ Petra Proces kolektivizácie na Považí 47 s. 
KADLICOVÁ Miriama Postavenie ženy – matky v období normalizácie 123 s. 
LANCZ Tomáš Analýza dialógu medzi Židmi a Konštantínom  

v Živote Konštantína 
69 s. 

LITAVSKÝ Michal Strana slovenskej obrody v podmienkach 
komunistického režimu do začiatku normalizácie 

118 s. 

MADER Adam Mená Mojmírovcov v slovanských dejinách 52 s. 
PUCHALOVÁ Tatiana Spišský prepošt Juraj III. z Kežmarku  66 s. 
REPJAK Lukáš Bratríci na východnom Slovensku 130 s. 
ŠTEFKOVÁ Zlata Politický profil Antona Štefánka v rokoch  

1918 – 1938 
86 s. 

TAMAŠKOVIČOVÁ Lucia Problematika slovenského spisovného jazyka  
v prvej polovici 19. storočia 

89 s. 

2016 
BUJKO Lukáš Dejiny bratislavského vinohradníctva do konca  

16. storočia 
89 s. 

FIALOVÁ Mária Hospodárske a sociálne pomery na Stupavskom 
panstve na základe analýzy urbára z roku 1600 

68 s. 

GALLIKOVÁ Dominika Obraz zbojníka v 1. polovici 19. storočia 79 s. 
GUBIŠOVÁ Juliana Začiatky kolektivizácie v okrese Šahy  

(1949 – 1954)  
71 s. 

CHALUPOVÁ Zuzana Trestné právo v podmienkach komunistického 
režimu: 50. – 60. roky 20. storočia 

59 s. 

KUBÁŇ Dušan  Vzrast moci rodu Pongrácovcov v priebehu  
15. storočia 

71 s. 

LELOVICSOVÁ Beata Rozrod rodu Bokša na príklade jeho majetkovej 
držby v 14. storočí  

65 s. 

NEUMANN Martin Typické a špecifické znaky Spišského misála  75 s. 
RIŠKOVÁ Michaela Sociálne postavenie žien v komunistickom režimu 

v 50. a 60. rokoch 20. storočia 
76 s. 
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ŠTAFENOVÁ Natália Národné aktivity Jána Chalupka 71 s. 
ŠUMICHRAST Adam Prejavy sociálneho a politického radikalizmu  

na pozadí ľudáckeho režimu v rokoch 1939 – 1940 
na príklade regiónu Stredného Považia  

116 s. 

VEREŠPEJOVÁ Viktória Albert Škarvan v kontexte ideového diskurzu 
na prelome 19. a 20. storočia  

65 s. 

 
 
 
https://fphil.uniba.sk/historia_nova 
 
BENKOVÁ, Eva. Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2012 – 2016. In Priezory do dejín. Historia nova 11. 
[online] Bratislava : Stimul, 2016, s. 151-156. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino11.pdf> 
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o autoroch 
––––––––––––––––––––––– 
 
Mgr. Júlia Bankó 
vyštudovala odbor história na FiF UK v Bratislave. Je externou doktorandkou na HÚ SAV. 
Zaoberá sa slovenskými cirkevnými dejinami s užším záberom na rehoľu benediktínov a ich 
pôsobenie na Slovensku. 
 
 
Mgr. Eva Benková, PhD. 
pôsobí na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave a venuje sa 
slovenským dejinám raného novoveku s bližším zameraním na hospodársky a sociálny vývoj. 
 
 
Mgr. Dominik Blanár 
je doktorandom na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Predmet jeho výskumu je 
stredoveká šľachta a aristokracia so zameraním na obdobie 13.  a 14. storočia a územie 
dnešného východného Slovenska. 
 
 
Mgr. Lukáš Bujko 
je absolventom štúdia histórie na KU v Ružomberku (Bc.) a na FiF UK v Bratislave (Mgr.). 
Venuje sa výskumu politických a hospodárskych dejín s bližším zameraním na dejiny 
vinohradníctva na území dnešného Slovenska v období stredoveku a raného novoveku. 
 
 
PhDr. Zdenko Gálik 
je externý doktorand na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce je Včasnostredoveký hrad Solgaďór 
(Szolgagyőr) a jeho majetková doména. Autor sa zaoberá dejinami stredovekého mesta 
Hlohovec a jeho najbližšieho okolia. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na SOŠ 
elektrotechnickej, Sibírska 1, 917 01 Trnava. 
 
 
Mgr. Zuzana Hajachová, PhD. 
vyštudovala odbor anglický jazyk a literatúra – história na FiF UK v Bratislave a následne 
nastúpila na interné doktorandské štúdium na Katedre slovenských dejín FIF UK. Venuje sa 
slovenským dejinám 20. storočia so zameraním na prvú ČSR a jej prezidenta T. G. Masaryka. 
Skúma tému historickej pamäte, fenomén festivít a ich vplyv na spoločnosť. Vo svojej práci 
sa pokúša o analýzu a interpretáciu dobových didaktických materiálov ako relevantných 
prameňov k výskumu moderných dejín. 
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Mgr. Adam Mesiarkin, PhD. 
skončil doktorandské štúdium na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave v roku 2016. 
Absolvoval študijné pobyty v Krakove (2010 – 2011), Varšave (2012), Viedni (2013) a Prahe 
(2015 – 2016). Je autorom menších aj väčších článkov zo stredovekých dejín v oblasti 
etnogenézy Slovanov, etnických identít a dejín práva. Počas svojho štúdia sa zúčastňoval 
domácich aj zahraničných vedeckých konferencií (Bratislava/Levoča, Krakov, Nitra, Varšava, 
Mogilno, Spišská kapitula). Spolupodieľal sa na vedeckých grantoch APVV, Vega, grantoch 
Medzinárodného vyšehradského fondu, organizácii výmennej siete Ceepus a konferencií 
Colloquia Russica. 
 
 
Mgr. Eva Ondrušová 
vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história – 
nemecký jazyk a literatúra. Od roku 2010 pôsobila ako interná doktorandka na Historickom 
ústave Slovenskej akadémie vied, kde sa venovala hospodárskym a sociálnym dejinám v 18. 
storočí a v prvej polovici 19. storočia, a tiež stavovským povstaniam v Uhorsku. V tejto 
súvislosti sa zaoberá aj výskumom kameralizmu a teóriou hospodárskej vedy vôbec. Je 
autorkou viacerých štúdií a popularizačných článkov. 
 
 
Mgr. Romana Štangová 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Venuje sa 
dejinám vzdelávania a vzdelanosti v stredoveku s užším zameraním na stredoeurópske 
univerzity a problematiku akademickej peregrinácie študentov z územia Slovenska. 
 
 
doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. 
pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1995 
ukončil magisterské štúdium v odbore archívnictvo – história, v roku 2000 obhájil dizertačnú 
prácu v odbore slovenské dejiny a v roku 2005 rigoróznu prácu. V roku 2014 tu obhájil ďalšiu 
dizertačnú prácu v odbore knižničná a informačná veda. Habilitoval sa v roku 2015 na 
Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore história. Vo svojej 
vedeckej práci sa zameriava na dejiny cechov, na dejiny archívov a archívnictvo, na 
hospodárske a sociálne dejiny a na dejiny územia Slovenska v 16. až 18. storočí. 
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