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Meštianske právo na Slovensku v stredoveku

Ferdinand Uličný

The burgher right in Slovakia in the Middle Ages 

Author provides a study of the development of the burgher right in Slovakia in the Middle Ages. It is the 
author’s final paper, which completed his research about the origin and development of the bourgeoisie 
and towns in Slovakia in the Middle Ages. Author describes:
a/ customary, natural burgher rights up to the end of the 12th century;
b/ granted, acquired and drafted burgher rights from the 13th century.
The second ones were indirectly, but significantly, derived from the burgher rights in Germany. Author 
compared privileges, burgher rights in the Czech and Poland towns with a finding, that the burgher rights 
in Slovakia and all throughout the Kingdom of Hungary, were the most liberal. From the 15th century the 
rights of burghers living in cities belonging to Hungarian king were also supplemented by political rights, 
particularly by the participation of burghers in the Hungary Assembly and by the creation of voluntary 
associations of the towns. Finally, the author justified the need to leave an actual scientific terminology 
and substitute it:
a/ the term of town rights should be replaced by more accurate term burgher rights;
b/ taking into account the Latin terminology, which was in use in the 15th century, the term of „town“  
     (civitas, civitas libera) and term of „small town“ (oppidum) are appropriate for use in Slovak.

Key words: Burgher right. Middle Ages. Town. 

Slovenskí historici a právnici ako súčasť odbornej terminológie od druhej tretiny 
20. storočia používajú vo svojich dielach slovné spojenie a odborný termín mestské právo. 
Termín mestské právo zaviedol do slovenskej právnickej a historiografickej odbornej 
terminológie právnik Ján Holák v štúdii o dejinách mestského práva na Slovensku, 
uverejnenej v roku 1939.1 Tento autor po slovensky prvý definoval mestské právo ako 
súhrn právnych noriem, ktoré upravovali jednak právny pomer miest k panovníkovi a ku 
krajine, resp. jej predstaviteľom, jednak pomer mešťana k mešťanovi. Treba tiež upozorniť 
a zdôrazniť, že tento autor vo vývoji mestského práva miest a meštianstva rozpoznal dve 
obdobia a spôsoby, teda evolučný vývoj trhu v trhových strediskách pred 13. storočím 
a preberanie nemeckého práva od 13. storočia. Toto produktívne poznanie však neskorší 
historici do konca 20. storočia obchádzali.2

Právnik Štefan Luby, autor syntetického diela o vývoji súkromného práva na Slovensku, 
vytlačeného v roku 1946, v časti Vecné právo má aj kapitolu Mestské vlastníctvo, v ktorej 
opísal najmä právo mesta k mestskej pôde. Hoci nepoužil termín mestské právo, viac 
vysvetľoval a opisoval právo mesta ako mešťanov.3

Historik Branislav Varsik v štúdii z roku 1958 o vzniku a rozvoji miest na Slovensku 
v 13. a 14. storočí sa stručne zmienil aj o mestskom práve, ako o súhrne právnych noriem 

1 HOLÁK, Ján. Vznik mestského práva na Slovensku a jeho pramene. In: Sborník Matice Slovenskej. Historia, 1938 
– 1939, roč. XVI – XVII, č. 3 – 4, s. 203-226. Štúdia vyšla aj samostatne v roku 1940.

2 HOLÁK, J. Vznik..., s. 203, 205.

3 LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : Knižnica Právnickej jednoty v Bratislave, 1946, 
s. 340-341.
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miest.4 Historička Darina Lehotská v roku 1959 uverejnila rozsiahlu štúdiu o vývoji 
mestského práva miest na Slovensku od 13. do začiatku 16. storočia pod názvom Vývoj 
mestského práva na Slovensku. Autorka využila početné doklady zo štúdie Jána Holáka aj 
jeho sieť familiarity miest a výskum tematiky časovo predĺžila. Pojem mestské právo však 
neopísala.5 Historik medievalista Richard Marsina v syntetickom diele kolektívu autorov 
o dejinách Slovenska v stredoveku, v kapitole o rozvoji miest v 14. storočí napísal aj časť 
o mestskom práve. Samotné mestské právo však nedefinoval, ale opísal jeho vecnú náplň.6 
Aj začiatkom 21. storočia slovenskí historici, najmä všetci stredovekári skúmajúci dejiny 
meštianstva a miest, všeobecne používajú odborný termín mestské právo.7

Oprávnenosť, primeranosť, výstižnosť, vhodnosť používania termínu mestské právo 
možno preveriť z jazykovedného hľadiska aj obsahového, vecného hľadiska. Slovné 
spojenie a vedecký termín mestské právo je gramaticky správny. Mestské právo z vecného 
hľadiska predstavuje súbor ustanovení o výsadách miest všeobecne, prípadne o výsadách 
určitého, konkrétneho mesta. Jeho používatelia a čitatelia ho vnímajú ako právo miest 
v stredoveku aj novoveku.

Preverenie vhodnosti, oprávnenosti obsahového, vecného hľadiska termínu mestské 
právo možno urobiť len zistením konkrétneho výskytu rovnoznačného latinského slovného 
spojenia ius civitatis v použiteľných stredovekých listinách uhorského pôvodu z 13. – 
14. storočia. Po prečítaní tých listín sa zistilo, že latinské slovné spojenie ius civitatis 
sa vôbec nevyskytuje. Avšak v najstaršej zachovanej listine pre trnavských mešťanov 
z roku 1238 je napísané, že kráľ Belo IV. udelil výsady tamojším hosťom, mešťanom.8 
Také latinské zápisy v zmysle hostia – mešťania, obyvatelia sa vyskytujú vo všetkých 
listinách o udelení či nadobudnutí základných, prípadne rozširujúcich výsad mešťanom 
v jednotlivých mestách.9 Skrátka, obdarovanými, vlastníkmi a užívateľmi výsad neboli 
mestá ako právnické osoby, ale mešťania v určitom meste.

Uvedené zistenie je presvedčivým vedeckým dôvodom na to, aby sa doterajšie už 
tradičné vyjadrenie a odborný termín slovenskej historiografie a právnej vedy, teda 
mestské právo zanechal ako nevhodný termín a zaviedol a používal sa výstižnejší termín, 
teda meštianske právo. Pri tejto úvahe považujem za vhodné upozorniť na skutočnosť, 
že už citovaný právnik Ján Holák v uvedenej štúdii pri vysvetľovaní mestského práva 
raz použil aj slovné spojenie meštianske právo.10 Treba však pripomenúť, že slovenský 
vzdelanec Mikuláš z Lukového v preklade magdeburského práva z nemčiny do slovenčiny 
v roku 1378 vytvoril slovné spojenie mestské právo.11 Napokon, aj v slovenskom úradnom 

4 VARSIK, Branislav. Vznik a rozvoj miest na Slovensku v 13. a 14. storočí. In: Historický časopis, 1958, roč. VI, č. 2, 
s. 194. Definícia mestského práva je doslova zhodná s definíciou Jána Holáka, avšak toho necitoval.

5 LEHOTSKÁ, Darina. Vývoj mestského práva na Slovensku. In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 
Historica X.  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1959, s.  65-110; LEHOTSKÁ, Darina. Príspevok 
k základnému rozdeleniu miest na Slovensku. In: Historické štúdie 19, 1974, s. 21-32.

6 MARSINA, Richard (Ed.). Dejiny Slovenska I (do roku 1526). Bratislava : Veda, 1986, s. 329 a n.

7 ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický ústav 
SAV, 2010, s. 10, kap. 4.

8 MARSINA, Richard (Ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Slovenský diplomatár II. Bratislavae : 
Archivum civitatis Bratislaviensis, 1987, č. 44, s. 30-31 (ďalej CDSl). „hospitibus (...) civibus“.

9 Podrobne: ULIČNÝ, Ferdinand. Výsadnosť mešťanov od 13. storočia. In: Historický časopis, 2001, roč. 49, č. 3, 
s. 423.

10 HOLÁK, J. Vznik..., s. 204, „mestské čiže meštianske právo“.

11 CHALOUPECKÝ, Václav. Kniha žilinská. Bratislava : Nákladem učené společnosti Šafaříkovy, 1934, s. 46, § 191, 
„vedle mestského práva“.
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zápise magistrátu mesta Žiliny v roku 1463 je uvedené, že magistrát rozhodol podľa 
vlastného mestského práva.12

Náš nedávny systematický výskum pôvodu a začiatočného vývoja meštianstva na 
Slovensku, ako jedinečnej sociálnej a zamestnaneckej skupiny, aj miest ako jedinečných 
ľudských sídiel, dospel okrem iného k novým poznatkom, totiž, že meštianstvo sa tu rozvíja 
nepretržite od 9. storočia; že najstaršie skupiny mešťanov žili v meste Nitra; že do konca 
12. storočia žili mešťania v desiatke miest; že v mestách rozvíjali remeslá, obchod aj 
správu. Z verejného života vtedajších generácií mešťanov je niekoľko priamych dokladov, 
najmä o vtedajšom obchode mešťanov.13

Už v tom období vzniku a rozvoja meštianstva v ojedinelých mestách nepochybne 
vznikli, uplatňovali sa a rozvíjali pravidlá spoločenského života mešťanov. Sotva však 
dostali písomnú podobu. Mešťania ich udržiavali ústne, preto sa o nich nezachovali 
písomné doklady. Tento nespísaný, ale jestvujúci a živelne sa vyvíjajúci proces práva 
mešťanov možno primerane vnímať a opisovať ako obyčajové právo mešťanov. Obyčajové 
právo mešťanov jestvovalo všeobecne do konca 12. storočia. Dovtedy sa aj meštianstvo 
rozvíjalo samovoľne, živelne, spontánne, síce s tichým súhlasom uhorských kráľov, ale 
bez ich zásahov v písomnej podobe do spoločenského života vo vtedajších mestách.

V dejinách meštianskeho práva na Slovensku bolo priam epochálnym obdobím 
13. storočie. Predovšetkým preto, lebo od 13. storočia sa podstatne zmenil právny stav 
mešťanov vo všetkých významných mestách v Uhorskom kráľovstve, teda aj na Slovensku. 
Hlavným znakom spoločenského rozvoja vtedajšieho meštianstva bola postupne 
nadobúdaná výsadnosť mešťanov v jednotlivých mestách. Nadobudnutá výsadnosť 
spočívala v písomnom vyjadrení práv a povinností mešťanov najmä voči uhorskému 
kráľovi a diecéznemu biskupovi. Formálne sa to udialo vyhotovením privilegiálnych 
listín kráľov, potvrdzujúcich udelenie spísaných výsad mešťanov v jednotlivých mestách 
a odovzdaním tých listín mešťanom v konkrétnych mestách. Len nedávno sme podrobne 
preskúmali tieto udalosti vo vyše dvadsiatich mestách v 13. storočí, najmä na Slovensku, 
a ešte početnejších v 14. storočí. Jedným z hlavných poznatkov bolo zistenie, že vývoj 
mešťanov v 13. storočí nemožno tradične vysvetľovať ako vznik meštianstva a miest 
na Slovensku či v Uhorsku vôbec, ale ako nové, jedinečné obdobie vývoja meštianstva 
s najvýraznejším vecným prvkom, ktorým bola nimi nadobúdaná výsadnosť.14

Požadovanie, spisovanie a udeľovanie výsad mešťanom žijúcim v jednotlivých mestách 
boli pravidelnými súčasťami právneho aktu, ktorý sa netradične pomenúva nadobúdanie 
výsadností mešťanmi. Jeho výsledkom z právneho hľadiska bol vznik kodifikovaného 
meštianskeho práva a zo spoločenského, najmä sociálneho hľadiska vznik meštianskeho 
stavu.15 Výsady mešťanov v  jednotlivých mestách obsahovali dve skupiny vecne, 
predmetovo podstatne odlišných ustanovení, teda práva mešťanov a povinnosti mešťanov. 
Ich obsah sme nedávno podrobne preskúmali a opísali.

12 CHALOUPECKÝ, V. Kniha..., s. 117, č. 64, „právo mestské“.

13 ULIČNÝ, Ferdinand. Trhy a mestá na Slovensku v 9. – 12. storočí. In: SEDLÁK, Vincent (Ed.). Zborník príspevkov 
k  slovenským dejinám. K  životnému jubileu univerzitného profesora PhDr. Richarda Marsinu, DrSc. Bratislava : 
Slovenský historický ústav Matice slovenskej, 1998, s. 53-61.

14 ULIČNÝ, F. Výsadnosť..., s. 415-432. ULIČNÝ, Ferdinand. Pôvod a vývoj miest na Slovensku od 9. do 14. storočia. 
In: Historické štúdie 46, 2010, s. 315-335; ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí. Bratislava : Veda, 
2013, s. 475 a n.

15 Na vtedajší vznik meštianskeho stavu upozornil už LUBY, Š. Dejiny..., s. 179.
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V jednotlivých listinách uhorských kráľov z 13. a 14. storočia o udelení výsad mešťanom 
v niektorých mestách možno čítať, že dotyční mešťania nadobúdajú niektoré práva podľa 
vzoru už užívaných práv mešťanov žijúcich v iných mestách. Najstaršie konkrétne odvolania 
boli na výsady mešťanov žijúcich v Stoličnom Belehrade, Budíne, Ostrihome a Šoprone 
(Székesfehérvár, Budapest, Esztergom, Sopron v Maďarsku).

V listine kráľa Bela IV. z roku 1238 pre mešťanov v Trnave je aj ustanovenie o povinnosti 
Trnavčanov každoročne vyplatiť kráľovi daň tak, ako to konajú stoličnobelehradskí 
mešťania.16 Keď v roku 1248 kráľ Belo IV. po žiadosti nitrianskych mešťanov obnovil ich 
výsady, už v úvode dispozície je napísané, že im poskytuje výsady stoličnobelehradských 
mešťanov. V nasledujúcom ustanovení o práve voľby richtára aj dvanástich prísažných, teda 
členov rady a ich súdnej právomoci určil, že sa to má diať podľa vzoru stoličnobelehradských 
mešťanov.17 Kráľ Ľudovít I. v roku 1344 povolil konať v Bratislave jarmok počas 14 dní 
okolo sviatku svätého Vavrinca (10. augusta) tak, ako v mestách Budín, Stoličný Belehrad 
a Šopron.18 Meštianske výsady Budínčanov priamo nadobudli postupne mešťania v Banskej 
Bystrici, Komárne, Rimavskej Sobote, Bratislave a Košiciach. Banskobystrickí mešťania 
nadobudli meštianske výsady v roku 1255 od kráľa Bela IV. Len v ustanovení o procedúre 
výmeny mincí je odvolanie na príklad Ostrihomu a Budína.19 Kráľ Belo IV. v roku 1265 
udelil Komárňanom také výsady, aké vtedy užívali mešťania v Budíne.20 Kráľ Karol I. v roku 
1334 udelil mešťanom v Rimavskej Sobote všeobecne také výsady, aké užívajú mešťania 
v Budíne.21 V roku 1347 košickí mešťania nadobudli od kráľa Ľudovíta I. výsady, aké vtedy 
užívali mešťania v Budíne.22

Všetky výsady budínskych mešťanov alebo jednotlivé časti z  nich nadobúdali 
v druhej polovici 14. storočia aj mešťania v iných mestách na Slovensku. Napríklad 
v roku 1374 Prešovčania,23 v roku 1376 Bardejovčania,24 v roku 1383 Prievidžania.25 
Treba pripomenúť, že nadobúdanie výsad budínskych mešťanov mešťanmi v mestách na 
Slovensku v 14. storočí bolo súčasťou procesu nadobúdania výhodnejších výsad mešťanmi 
v mestách na Slovensku, teda zlepšovania ich dovtedajšieho meštianskeho práva. Časť 
výsad mešťanov žijúcich v Ostrihome nadobudli v roku 1255 banskobystrickí mešťania. 
Bola to len procedúra každoročnej výmeny mincí.26 Podobne len časť výsad šopronských 
mešťanov, konkrétne právo konať jarmok, nadobudli Bratislavčania v roku 1344.27

16 CDSl II, s. 31, č. 44. „Super solucione vero tributi eodem iure censeantur, quo cives Albenses“.

17 CDSl II, s.  209, č.  298. „Albensium civium dedimus libertatem. Ut villicus ex se ipsis, (...) omnes causas 
pecuniares, civiles et criminales ad instar civium Albensium (...) cum duodecim iuratis debeat (...) iudicare“.

18 JUCK, Ľubomír (Ed.). Výsady miest a mestečiek na Slovensku I.  (1238 – 1350). Bratislava : Veda, 1984, s. 138, 
č. 169, „sicut in civitatibus (...) Albensi“.

19 CDSl II, s. 341, č. 491, „iurisdicionem, quam habent (...) in Buda“.

20 JUCK, Ľ. Výsady..., s. 48, č. 32, „libertatem, qua cives (...) de Novo Monte Pesthiensi gratulatur“.

21 JUCK, Ľ. Výsady..., s. 123, č. 146, „libertatem (...) cum qua (...) cives (...) de Buda (...) utuntur“.

22 JUCK, Ľ. Výsady..., s. 148, č. 188, „libertates (...) more (...) civitatis Budensis“. Pozri aj: s. 150-156, č. 189, 190, 
193, 194.

23 ULIČNÝ, Ferdinand. Vznik a  rozvoj mesta do začiatku 16.  storočia. In: SEDLÁK, Imrich (Ed.). Dejiny Prešova 
1. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1965, s. 82.

24 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, s. 25.

25 LUKAČKA, Ján. Prievidza. In: ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikon stredovekých miest na Slovensku. 
Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s.  355. Uvedené príbehy preberania budínskeho práva opísal už HOLÁK, 
J. Vznik..., s. 207-208. Tiež: LEHOTSKÁ, D. Vývoj..., s. 76 a n.

26 CDSl II, s. 341, č. 491, „renovacionem monetarum (...) iurisdicionem, quam habent in Strigonio“.

27 JUCK, Ľ. Výsady..., s. 138, č. 169, „forum annuale (...) sicut in civitatibus (...) Suppruniensi“.
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Mešťania v procesoch požadovania a nadobúdania základných, prvých výsad, ako aj 
doplňujúcich, výhodnejších výsad uplatňovali dva spôsoby. Nadobúdali všeobecne, teda 
všetky výsady mešťanov žijúcich v starších, rozvinutejších mestách. Taký postup sa podaril 
Nitranom v roku 1248, Komárňanom v roku 1265, Rimavskosoboťanom v roku 1334, 
Košičanom v roku 1347. Mešťania v iných mestách nadobúdali len časť výsad mešťanov 
žijúcich v iných mestách. Tak postupovali Trnavčania v roku 1238, Banskobystričania 
v roku 1255, aj Bratislavčania v roku 1344.

Pri výskume preberania výsad mešťanov rozvinutejšieho mesta treba rozlišovať dve 
možnosti.

1/ Zápis v narácii privilegiálnej listiny možno vnímať, interpretovať ako všeobecné 
prevzatie všetkých výsad od mešťanov staršieho, či rozvinutejšieho konkrétneho mesta. 

2/ Taký zápis v niektorej časti dispozície sa však vzťahoval iba na tú jednotlivú vecnú 
súčasť nadobúdaných výsad.

Ak uplatníme zemepisné hľadisko, tak doterajšie poznatky o nadobúdaní meštianskych 
výsad a tvorbe meštianskeho práva možno vyjadriť nasledovne. Meštianske spoločenstvá 
v mestách na slovenskom území preberali výsady, teda meštianske práva od mešťanov 
žijúcich v mestách stredozápadného Uhorska, teda zo Stoličného Belehradu, Budína, 
Ostrihomu a Šopronu.

Pri nadobúdaní meštianskych výsad a tvorbe meštianskych práv sa len ojedinele 
vyskytujú informácie o etnickom pôvode mešťanov, prípadne o etnickom či zemepisnom 
pôvode obyčají a výsad. Z rokov 1238 a 1244 jestvujú priame doklady o tom, že aspoň časť 
vtedajších obyvateľov a mešťanov Krupiny pochádzala zo Saska.28 Nemeckého pôvodu 
bola časť obyvateľov v Starom Tekove, ktorí spolu s miestnymi Slovákmi nadobudli 
meštianske výsady v roku 1240.29 Také národnostné zloženie obyvateľov bolo okolo 
roku 1254 v Dobrej Nive a Babinej, ktorí v roku 1254 tiež nadobudli meštianske výsady.30 
Zo Saska pochádzali rodiny mešťanov v Banskej Bystrici, ktoré aj po roku 1255 mohli 
riešiť vzájomné spory zaužívaným súbojom v Sasku, teda s použitím meča a okrúhleho 
štítu.31 Zo Saska pochádzali početné rodiny, ktoré okolo roku 1270 žili v meste Levoča aj 
v niekoľkých spišských mestečkách.32

Ešte výrečnejšie a dôkaznejšie sú ojedinelé priame doklady o nemeckom pôvode 
niektorých súčastí výsad mešťanov. Trnavské meštianske rodiny, resp. domácnosti mohli 
aj po roku 1238 odovzdávať desiatok miestnemu farárovi v naturáliách.33 Taký spôsob 
odovzdávania desiatku sa uplatňoval aj v meste Jasov okolo roku 1243,34 dokázateľne 
tiež v meste Svätý Kríž (teraz Žiar nad Hronom) okolo roku 1246.35

Po nespochybniteľnom poznaní, že výsady mešťanov všeobecne, prípadne jednotlivo 
formulované v 13. – 14. storočí mali nemecký pôvod, treba sa pokúsiť zistiť, z ktorého 
nemeckého mesta či miest preberané výsady pochádzali. Avšak ani podrobný prieskum 

28 CDSl II, s. 32, č. 45. „Saxones de Corpona“, s. 113, č. 168, „cum Saxonibus vel Teutonibus“.

29 CDSl II, s. 56, č. 78. „Teutonici in suburbio castri de Bors commorantes“.

30 CDSl II, s. 313, č. 450. „Vngaris et Teotonicis“.

31 CDSl II, s.  341, č.  491, „illud duellum cum scuto rotundo et gladiis debet pugnari, prout Saxonum optinet 
consuetudo“.

32 JUCK, Ľ. Výsady..., s. 55, č. 43. „Saxonum de Scepus“; CDSl II, s. 230, č. 229; s. 362, č. 522.

33 JUCK, Ľ. Výsady..., s. 31, č. 44. „Decimas vero more Teotonicorum in capeciis persolvant“.

34 JUCK, Ľ. Výsady..., s. 97, č. 145. „more Teutonicorum“.

35 JUCK, Ľ. Výsady..., s. 152, č. 219, „decimas suas dimittent in campo more Teotonico“.
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obsahu jestvujúcich listín výsad mešťanov na Slovensku, pochádzajúcich z 13. a 14. storočia, 
neodhalil o tom relevantný zápis. Napriek tomu sa v slovenskej spisbe právnikov, ale najmä 
historikov možno dočítať, že výsady mešťanov niektorých miest na Slovensku boli prevzaté 
či odvodené z práva nemeckých miest Magdeburg alebo Norimberk.36 Treba ešte dodať, že 
nikto z uvedených autorov neposkytol dôkazný písomný doklad o prevzatí či ovplyvnení 
právom mešťanov v Magdeburgu alebo Norimberku. Najnovšie výskumy uvedenej, doteraz 
tradovanej predstavy o údajnej priamej súvzťažnosti práva mešťanov v Uhorsku a aj na 
Slovensku v 13. – 14. storočí s právom mešťanov v Magdeburgu a Norimberku treba 
považovať za nedokázanú, teda mylnú hypotézu.

Zostáva však povinnosť preskúmať použiteľné pramene o prípadnom prevzatí časti 
alebo celých výsad niektorých miest zo susedných krajín v strednej Európe, teda z Rakúska, 
Moravy, Česka, Sliezska a Poľska mešťanmi žijúcimi v mestách na Slovensku v 13. a 14. 
storočí. Niektorí historici, najmä tí, ktorí skúmali dejiny Bratislavy v 13. – 14. storočí, 
písali aj o tom, že bratislavskí mešťania v roku 1291 nadobudli práva viedenských 
mešťanov, teda pôvodne norimberské právo.37 Avšak v listine kráľa Ondreja III. z roku 
1291 o výsadách bratislavských mešťanov sa taký text nenachádza.38 O prevzatí výsad 
mešťanov z niektorého mesta na Morave niet nijaký doklad. Z toho dôvodu historici 
doteraz o tom nepísali.

V časti slovenskej odbornej literatúry možno čítať, že z miest v Česku, teda z Jihlavy 
a Kutnej Hory bolo prevzaté mestské právo mešťanmi na Slovensku. Konkrétne, že 
banskoštiavnickí mešťania prebrali a užívali jihlavské mestské právo.39 Treba zdôrazniť, 
že nejestvuje priamy listinný doklad z 13. a 14. storočia o takom vzťahu. Z toho vyplýva, 
že predpoklad v 13. – 14. storočí o právnom vzťahu Jihlava �Banská Štiavnica treba 
zanechať.40 Avšak prevzatie časti meštianskych výsad a práva mešťanov žijúcich v Kremnici 
od práva mešťanov v Kutnej Hore je priamo dokumentovaný v listine z roku 1328.41 Toto 
ustanovenie sa nachádza v závere dispozície listiny kráľa Karola I. Hoci je obsahovo 
všeobecné, teda nekonkrétne, nepochybne sa v ňom ukrývala výsada baníčenia, ktorú 
Kremničania vtedy nadobudli, prípadne legalizovanie staršej banskej činnosti v Kremnici.

Starší bádatelia písali, že právo mesta Žiliny bolo odvodené z práva mesta Tešín 
v Sliezsku.42 Jestvujúce listiny o výsadách žilinských mešťanov do polovice 14. storočia 
však nemajú zápis s takým obsahom.43 Žilinskí mešťania prevzali celé, resp. časť výsad 
tešínskych mešťanov koncom 13., resp. začiatkom 14. storočia. Odvtedy v správe Žiliny 

36 HOLÁK, J. Vznik..., s. 211-212; VARSIK, B. Vznik..., s. 194; LEHOTSKÁ, D. Vývoj..., s. 95 a n. TIBENSKÝ, Ján (Ed.). 
Slovensko 1.  Dejiny. Bratislava : Obzor, 1971, s.  262-265, autor časti Richard Marsina. Encyklopédia Slovenska III. 
K – M. Bratislava : Veda, 1979, s. 564, v hesle Mestské právne okruhy; MARSINA, R. Dejiny Slovenska..., s. 333, už bez 
konkrétneho nemeckého mesta, autor Richard Marsina.

37 HOLÁK, J. Vznik..., s. 212. Porovnaj: s. 216; LEHOTSKÁ, D. Vznik..., s. 76.

38 JUCK, Ľ. Výsady..., s. 75-76, č. 77.

39 HOLÁK, J. Vznik..., s. 209. Bez odvolania na prameň.

40 Podrobnejšie: ULIČNÝ, Ferdinand. Mesto Banská Bystrica okolo roku 1255. In: NAGY, Imrich – GRAUS, Igor (Eds.). 
Minulosť a  prítomnosť Banskej Bystrice. Banská Bystrica : Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity 
Mateja Bela, 2006, s. 5-14; SKLADANÝ, Marián. Banská Bystrica. In: ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikon 
stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 31-33.

41 JUCK, Ľ. Výsady..., s. 115, č. 136. „In ceteris autem omnibus eisdem libertatibus, quibus hospites de Kutunbana 
regni Bohemie existunt“. Tento vzťah opísal už HOLÁK, J.  Vznik..., s.  209. Doklad však neuviedol. Treba ešte 
pripomenúť, že názor Václava Chaloupeckého o  tom, že mestá a život mešťanov na Slovensku sa vytváral podľa 
vzoru v Česku neskorší historici úplne vyvrátili: CHALOUPECKÝ, V. Kniha..., s. XVI.

42 HOLÁK, J. Vznik..., s. 211, 217; LEHOTSKÁ, D. Vývoj..., s. 76.

43 JUCK, Ľ. Výsady..., č. 110, 125.
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pôsobili fojti, teda dediční richtári. Žilinčania až pod politickým tlakom kráľa Ľudovíta 
I. v roku 1369, ale najmä kráľovnej Márie v roku 1384 časť tešínskych výsad zanechali 
a prevzali výsady krupinských mešťanov.44 Ale zápisy v súdnej knihe Žiliny dosvedčujú, že 
fojti v Žiline pôsobili aj v 15. storočí.45 Taký vývoj prebiehal aj v Prievidzi. Tamojší mešťania 
od prelomu 13. a 14. storočia užívali žilinsko-tešínske výsady. V správe mesta odvtedy až 
do roku 1383 pôsobili fojti, teda dediční richtári. Až od roku 1383 si prievidzskí mešťania 
richtárov volili a užívali krupinsko-budínske meštianske výsady.46

Z výsad miest na poľskom území boli pre mešťanov na Slovensku najžiadanejšie 
výsady mešťanov v Krakove. Treba upozorniť, že Kunegunda, dcéra uhorského kráľa 
Bela IV., ako vdova po Boleslavovi, krakovskom a sandomírskom kniežati, v roku 1289 
poskytla novým obyvateľom dediny Podolínec zákupné právo podľa vzoru nemeckého, 
konkrétne magdeburského práva.47 Bolo to prvé, priame odvolanie na časť práv mešťanov 
v Magdeburgu, avšak v rámci zákupného práva poddaných na Slovensku. Šoltýs Hendrich, 
dedičný richtár v Podolínci, v roku 1292 v Krakove vybavil, keď sa tam prechodne zdržiaval 
český kráľ Václav II., ale najmä ako krakovské a sandomírske knieža, meštianske výsady 
pre Podolínčanov. V jednom z ustanovení dotyčnej listiny možno čítať, že Podolínčanom 
všeobecne poskytuje magdeburské výsady, aké sa uplatňujú v meste Krakov.48 Kráľ Karol 
I. v roku 1320 poskytol novým bardejovským mešťanom oslobodenie od povinností voči 
kráľovi na prvých desať rokov od ich usadenia sa v Bardejove. Nových prisťahovalcov mal 
priviesť prvý bardejovský šoltýs. Šoltýsi, teda dediční richtári, pôsobili v meste Bardejov 
do roku 1376.49 Predpokladáme, že inštitút šoltýstva bol zavedený do mesta Bardejov 
podľa krakovského vzoru.

Stredoeurópski historici v 20. storočí sa zhodovali v poznatku, že meštianstvo a mestá 
v Česku, Poľsku, na Slovensku a v Uhorsku vôbec zakladali, resp. podstatne ovplyvnili 
prisťahovalci nemeckého pôvodu. K takému poznatku došli na základe zápisov v listinách 
z 13. a 14. storočia, v ktorých sú hostia-mešťania etnicky nemeckého pôvodu, alebo, že 
meštianske výsady majú zemepisne nemecký pôvod. Zo starších nemeckých historikov 
je nevyhnutné uviesť najmä Wilhelma Weizsäckera a Gertu Schubart-Fikentscherovú, 
z maďarských historikov Andor Czizmadiu a Erika Fügediho.50 Z českých historikov sa 

44 CHALOUPECKÝ, V. Kniha..., s. XVIII, XXVI, XXXII, LXI; s. 84-85. S odvolaním na príslušné listiny; MARSINA, Richard. 
Žilina. In: ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický 
ústav SAV, 2010, s. 578-581.

45 CHALOUPECKÝ, V. Kniha..., s. 127, 128, č. 79, 80.

46 LUKAČKA, J. Prievidza..., s. 578-581, s. 355; porovnaj s. 356.

47 JUCK, Ľ. Výsady..., s. 72, č. 71. „Omnes quoque incole seu mansionarii, qui in predicta villa suas construxerunt 
mansiones, iure Thevtunicali videlicet Magdeburgensi vivere decrevimus.“

48 JUCK, Ľ. Výsady..., s. 77, č. 79. „Debet autem (...) civitas omnia iura Meydebursia in causis casibus quibuslibet 
tenere et habere. Que in civitatem Cracouia ex nunc vigent (...) contulimus.“ O príbehu v Podolínci písal už Holák, 
avšak s odkazom na falzum datované do roku 1244. HOLÁK, J. Vznik..., s. 211, 217. Pozri: CDSl II, s. 99-100, č. 148; 
LEHOTSKÁ, D. Vývoj..., s. 76, s odvolaním na listinu z roku 1292; ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Podolínca do polovice 
14. storočia. In: Sandecko-spišské zošity. Zv. 8, 2014, s. 18-25.

49 ULIČNÝ, F.  Dejiny osídlenia Šariša..., s.  24-25. Porovnaj: HUDÁČEK, Pavol. Bardejov. In: ŠTEFÁNIK, Martin – 
LUKAČKA, Ján et al. Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 80-81.

50 WEIZSÄCKER, Wilhelm. Die Ausbreitung des deutschen Rechtes in Osteuropa. In: LOESCH, Karl Christian (Ed.). 
Staat und Volkstum. Berlin : Dt. Schutzbund-Verl., 1926. 798  s.; SCHUBART-FIKENTSCHER, Gerta. Die Verbreitung 
der deutschen Stadtrechte in Osteuropa. Weimar : H. Böhlaus Nachf., 1942. 567 s.; PLANITZ, Hanz. Die deutsche Stadt 
im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zunftkömpfen. Graz – Köln : Bohlau, 1954, s. 164, 165, 167, 177. Autor 
priznáva, že Slovania v Sliezsku mali už pred nemeckou kolonizáciou trhy, trhové osady a hradiská, teda zárodky 
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treba oboznámiť hlavne s tvorbou, poznatkami a názormi dvoch historikov, teda s dielami 
Václava Vojtíška a Bedřicha Mendla.

Václav Vojtíšek v početných štúdiách publikovaných najmä v druhej tretine 20. storočia 
postupne zistil a napísal, že v meste Plzeň pôsobili dediční richtári od konca 13. do konca 
15. storočia; že pražské mesto vzniklo usadením Nemcov asi v rokoch 1232 – 1234 
a obrazne to vnímal ako cudzokrajnú rastlinu v Čechách; že mestá boli samosprávne 
strediská, opevnené hradbami a obdarené výsadami; že mestá v Čechách boli umelo 
zavedené; že mestá boli zakladané formálnym aktom panovníka.51 Václav Vojtíšek 
jednoznačne rozvíjal teóriu o zakladaní miest v Čechách od 13. storočia v rámci právne 
historického vnímania pôvodu miest a mestského práva. Bedřich Mendl v knihe vydanej 
v roku 1938 rozlišoval magdeburské právo uplatňované napríklad v meste Litoměřice od 
norimberského práva, užívaného napríklad v Prahe. Rozdiel medzi nimi videl najmä v čase 
ich formovania, pričom magdeburské bolo staršie ako norimberské.52 Poľský historik Jerzy 
Wyrozumski ešte začiatkom 21. storočia uverejňuje početné štúdie o pôvode a vývoji 
meštianstva a miest v Poľsku. Jeho poznatky možno zhrnúť nasledovne. Zakladanie miest 
prebiehalo od 13. storočia v starších poľských strediskách trhu; pri zakladaní miest sa 
uplatnilo nemecké právo, napríklad vo Vratislave v roku 1242 aj Krakove v roku 1257; tie 
aj iné mestá preberali magdeburské právo; v správe mesta Krakov pôsobili šoltýsi, teda 
dediční richtári.53

Keď hoci len všeobecne porovnáme výsady mešťanov v mestách v Rakúsku, Česku, 
Poľsku, na Slovensku a v bývalom Uhorsku v 13. – 14. storočí, môžeme vysloviť najmä tieto 
poznatky. Mešťania a mestá jestvovali už pred 13. storočím najmä ako strediská remesiel 
a trhu. Verejný život remeselníkov, obchodníkov ovplyvňovali miestne obyčaje, ktoré 
sami tvorili a menili samovoľne, živelne, spontánne. Od začiatku 13. storočia mešťania 
postupne nadobúdali od panovníkov v listinách sformulované výsady. Výsady mali 
nemecký pôvod. Výsady mešťanov v jednotlivých mestách mali veľmi podobný vecný 
rozsah práv aj povinností voči panovníkovi a diecéznemu biskupovi. Najpodstatnejší 
rozdiel medzi výsadami mešťanov v jednotlivých krajinách bol v samospráve mešťanov, 
presnejšie miest. Kým v zemepisne českých a poľských mestách pôsobili šoltýsi, teda 
dediční richtári, v mestách na Slovensku a Uhorsku vôbec takmer len volení richtári.

Výhodnejšia, slobodnejšia samospráva mešťanov v uhorských mestách vyplynula 
zo spoločných záujmov uhorských kráľov a mešťanov. Keďže uhorskí králi mali záujem 
o pôsobenie mešťanov z hospodárskych dôvodov, najmä daňových, peňažných, menej 
politických, museli mešťanom poskytnúť výhodnejšie podmienky spoločenského života 
v porovnaní s podmienkami mešťanov v susedných kráľovstvách. Cudzích mešťanov 
mohli do Uhorska prilákať iba výhody slobodnejšieho života v porovnaní s okolnosťami 

miest, v priestore od Šumavy po Balt; LUDAT, Herbert. Vorstufen und Entstehung des Städtewesens in Osteuropa : 
Zur Frage der vorkolonialen Wirtschaftszentren im slawisch-baltischen Raum. Köln : Rudolf Müller, 1955, s. 14 a n., 
28, 52. Tiež napísal, že slovanské hradiská mali aj kupecké časti s  trhom; že kolonizačné mesto nadväzovalo na 
jestvujúce podmienky slovanského vývoja; CSIZMADIA, Andor. A magyar városi jog. Kolozsvár : Györegyházmegyei 
alap könyvnyomdája, 1941. 227 s.; FÜGEDI, Erik. Középkori magyar városprivilégiumok. In: Tanulmányok Budapest 
múltjábol, 1961, vol. 14, s. 17-107. Podrobnejšie pozri: HALAGA, Ondrej R. Mestotvorný proces a stredná Európa. 
In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského XV. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1964, 
s. 97.

51 VOJTÍŠEK, Václav. Výbor rozprav a studií. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1953, s. 141-143, 
183-185, 311-312, 339-340, 427-430.

52 MENDL, Bedřich. Tak řečené norimberské právo v Čechách. Praha : Česká akademie věd a umění, 1938, s. 7, 18-21, 
28, 48-49, 72.

53 WYROZUMSKI, Jerzy. Cracovia mediaevalis. Kraków : Avalon, 2010, s. 123-125, 149, 159 a n., 181 a n., 198, 201.
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v domovských krajinách. V súvislosti s nadobúdaním výsad mešťanmi jednotlivých miest 
sa vytváralo meštianske právo mešťanov v dotyčných mestách. Keď sa z hľadiska vecného, 
predmetového porovnajú meštianske práva v mestách na Slovensku v 13. a 14. storočí, 
zistia sa medzi nimi zhody aj rozdiely v kvantite a kvalite práv. Zhody sú napríklad v práve 
voľby mestských farárov a vo farských záležitostiach vôbec; vo vlastníctve hnuteľností 
a nehnuteľností; vo vzťahu ku kráľovi, prípadne k prelátom a barónom. Rozdiely sú 
napríklad v samospráve, teda v pôsobení volených richtárov alebo dedičných richtárov, 
teda šoltýsov, fojtov; v územnom rozsahu neplatenia mýta, teda v určitej župe, prípadne 
na území Uhorska; v práve skladu len v ojedinelých mestách; v možnosti baníčenia len 
v určitých mestách; v povolenom alebo zakázanom súboji mešťanov ako forme riešenia 
vzájomných sporov.

Aj z tohto stručného prehľadu je zrejmé, že v 13. – 14. storočí jestvovalo v Uhorskom 
kráľovstve, teda aj na slovenskom území rozličné, jedinečné meštianske právo 
v konkrétnych mestách; že nejestvovalo jednotné, jediné meštianske právo vo všetkých 
mestách. Príčiny takého rozličného stavu možno hľadať a nachádzať iba v rozdielnych 
záujmoch mešťanov jednotlivých miest o obsah, vecnosti ich základných a doplňujúcich 
výsad a práv. Ich skúsení a obratní zástupcovia predložili na kráľovskom dvore požiadavky 
podľa vlastného výberu a poradia. V kráľovskej kancelárii ich podľa toho zapísali do listín 
o nadobudnutých výsadách. Z toho vyplýva aj poznatok, že v kráľovskej kancelárii nemali 
poruke pripravený formulár dispozície listín výsad mešťanov s určitým, ustáleným poradím 
ustanovení o príslušných veciach. Preto sú ustanovenia o veciach v dispozíciách výsadných 
listín v rozličných, poprehadzovaných poradiach. To je formálny argument poznatku, že 
nejestvovalo jednotné, unifikované meštianske právo.

Vo vývoji meštianstva a miest v priebehu 15. storočia a v prvej štvrtine 16. storočia 
sa udiali výrazné zmeny, ktoré súčasne sprevádzali aj zmeny meštianskeho práva. V tom 
období postupne vznikali aj nové pramene meštianskeho práva, ktoré sú výdatným zdrojom 
dobových informácií. Novými písomnými prameňmi boli z hľadiska diplomatického aj 
vecného, obsahového vtedajšie zákony, právne knihy, súdne knihy, štatúty a iné mestské 
knihy.

Zákony 
Kráľ Žigmund dekrétom 15. apríla 1405 adresovanom mešťanom v kráľovských mestách 

aj mestečkách potvrdil, resp. upravil početné obyčaje alebo výsady mešťanov.54 Vtedy 
pojmom, vecne aj názvoslovne rozlišovali mestá (civitates) opevnené múrmi a mestečká 
(oppida) patriace kráľovi. Kráľ uvedeným dekrétom v dvanástom článku nariadil, že 
ak mešťania určitého mesta nebudú spokojní s rozhodnutím ich richtára a prísažných 
(rady), môžu sa obrátiť o právnu poradu a rozhodnutie k richtárovi a rade toho mesta, od 
výsad ktorého práva boli odvodené ich výsady. Prípadne sa môžu odvolať k uhorskému 
taverníkovi.55 Týmto ustanovením sa legalizovala už jestvujúca filiácia mešťanov a miest; 
zavádzal sa právny vzťah mešťanov k súdnym konaniam pred taverníkom.

Bol to prvý dekrét tohto uhorského kráľa s platnosťou zákona, ktorý sa všeobecne 
vzťahoval na všetkých mešťanov žijúcich v mestách a mestečkách patriacich uhorskému 

54 MÁRKUS, Dezső (Ed.). Corpus Juris Hungarici. 1000 – 1526. Budapest : Franklin – Társulat, 1899, s. 210, § 3. (Ďalej 
CJH). „convocatis (...) nunciis et legatis (...) covitatum, oppidorum (...) regiae jurisdictioni pertinentium (...) quasdam 
civitates, murorum ambitu cingendas; quasdam liberas villas, seu oppida, civitatis honore sublimandas (...) quasdam 
moderandas in melius reformandas (...) decrevimus“.

55 CJH, s.  218, čl. 12, „si de judicatu, et sententia judicum et juratorum suorum noluerint contentari; ad illam 
civitatem, cujus libertate funguntur, aut ad magistrum tavernicorum nostrorum, valeant appellare“.
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kráľovi. Odvtedy sa mešťania v uhorských mestách a mestečkách patriacich kráľovi vyvíjali 
ako meštiansky stav, teda meštianstvo.56 Na základe obsahu toho dekrétu sa mešťania 
z kráľovských miest mohli zúčastňovať na zasadaniach a rokovaniach uhorského snemu.57 
Bol to začiatok nasledujúceho, hoci šľachtou obmedzovaného, spoločného politického 
práva mešťanov žijúcich v najrozvinutejších, teda kráľovských mestách v Uhorsku.58

Inou formou politickej činnosti mešťanov najrozvinutejších miest na Slovensku 
boli dobrovoľné združenia, zväzy či spoločenstvá kráľovských miest. Boli nimi Zväz 
dolnouhorských banských miest, jestvujúcich na strednom Slovensku (Banská Bystrica, 
Banská Štiavnica, Kremnica a  iné); Pentapolitana združovala mestá na východnom 
Slovensku (Košice, Levoča, Prešov, Bardejov, Sabinov); Zväz hornouhorských banských 
miest tvorili banské mestá na východnom Slovensku (Gelnica, Smolník, Jasov, Rožňava, 
Spišská Nová Ves).59

Zákon v roku 1498 v článku 38 nariadil, že spory mešťanov žijúcich vo vymenovaných 
desiatich slobodných mestách, prípadne aj v iných slobodných mestách o vlastníctvo 
pozemkov či iných vecí so šľachticmi sa majú riešiť pred súdmi príslušných stolíc.60 V tomto 
ustanovení sa prejavila politická prevaha uhorských barónov a šľachty vôbec, so súhlasom 
kráľa Vladislava Jagelovského, proti záujmom mešťanov, konkrétne ohľadne vlastníctva 
pozemkových majetkov. Najpodstatnejšou politickou a právnou novotou bola skutočnosť, 
že do vývoja meštianstva a miest v Uhorsku aj pri formulovaní politických a právnych 
záležitostí mešťanov vstupoval uhorský snem, v ktorom mali vtedy rozhodujúci vplyv 
uhorskí šľachtici. 

Právne knihy
Právnymi knihami boli rukopisné zbierky ustanovení o právnych zásadách riešenia 

rozličných sporných vlastníckych, zločineckých či priestupkových príbehov. Takými 
knihami boli Summa legum Raimundi a Magdeburské právo.

Najproduktívnejší slovenský historik práva v druhej polovici 20. storočia Karol Rebro 
napísal, že Summa legum Raimundi sa doteraz zachovala a nachádza sa v dvanástich 
mestách strednej Európy, teda v Krakove tri exempláre, vo Varšave dva, v Bratislave 
dva, v Mníchove dva, v Budapešti, Brašove, Poznani, Viedni, Olomouci, Trnave, Prešove 
a Bardejove po jednom exemplári. V Prešove a Bardejove je Summa v latinskom jazyku, 
v Bratislave a Trnave je v nemeckom preklade. Karol Rebro predpokladal, že Summa je 
talianske dielo, možno z Neapola z druhej polovice 13. storočia, ktoré sa do Uhorska 
dostalo koncom 14. storočia.61 Z celkového počtu 17 zachovaných rukopisov Summy 
v strednej Európe je na Slovensku päť exemplárov. Z takého počtu zachovaných rukopisov 
je zrejmé, že Summa legum Raimundi bola najžiadanejšou a najpoužívanejšou právnou 
knihou v meštianskom prostredí na Slovensku v 15. storočí.

Magdeburské právo, ako dosvedčuje jeho pôvodne nemecký názov „recht von 
Miedburch der stat“, malo pôvod v meste Magdeburg. Neznámy vzdelanec, resp. mešťan, 

56 MARSINA, R. Dejiny Slovenska..., s. 388. R. Marsina správne písal o mestách kráľa. Porovnaj: LUKAČKA, Ján et al. 
Chronológia starších slovenských dejín. Bratislava : Prodama, s. 77. Píše chybne všeobecne o mešťanoch v Uhorsku.

57 HOLÁK, Ján. Počiatky politickej aktivity slobodných kráľovských miest v Uhrách. In: Sborník Matice slovenskej, 
1937, roč. XV, č. 3, s. 263.

58 Podrobne pozri: MARSINA, R. Dejiny Slovenska..., s. 440.

59 HOLÁK, J. Počiatky..., s. 270-27; MARSINA, R. Dejiny Slovenska..., s. 441-442.

60 CJH, s. 614, 616, čl. 38.

61 REBRO, Karol. Trnavský rukopis Summy legum Raimundi. In: Slovenská archivistika, 1969, roč. IV, č. 1, s. 71-81.
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priniesol jeho text do mesta Krupina. Slovenský vzdelanec Mikuláš z Lukového v rokoch 
1378/1379 vyhotovil nemecký odpis tohto práva a poskytol ho mešťanom v Žiline. 
Nemecký text tvorí prvú časť historikom a právnikom známej tzv. Žilinskej knihy. Slovenskej 
vzdelanej verejnosti ju po česky sprístupnili český historik Václav Chaloupecký a právnik 
Rudolf Rauscher.62 Editori z neuvedených dôvodov nemecký text Magdeburského práva 
nepublikovali. Vydali len takmer celú časť jeho prekladu z nemčiny do slovenčiny s českými 
jazykovými prvkami, ktorý v roku 1473 vyhotovil vzdelanec Václav z Kroměříža. Podnet 
na preklad pochádzal od vtedajšieho fojta, teda dedičného richtára v Žiline, Václava 
Pongráca, šľachtica zo Svätého Mikuláša v Liptove.63

Z uvedeného je zrejmé, že rukopisný exemplár Magdeburského práva mali mešťania 
v Krupine už pred rokom 1378 a zaiste aj neskôr. Žilinskí mešťania ho mali a používali 
ako právne poučenie v súdnych sporoch mešťanov od roku 1379. Možno predpokladať, 
že text Magdeburského práva si zadovážili a používali mešťania aj v iných mestách na 
Slovensku od tretej tretiny 14. storočia.

súdne knihy
Súdne knihy sú úradné rukopisné knihy, obsahujúce zápisy o  právoplatných 

rozhodnutiach richtára a rady určitého mesta v rozličných sporoch mešťanov dotyčného 
mesta. Do takých kníh však zapisovali aj pokonávky mešťanov o majetkových, peňažných 
aj iných záležitostiach, ak o zápisy požiadali zúčastnené stránky. Najstaršie meštianske 
súdne knihy sa zachovali v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.

Žilinská súdna kniha obsahuje zápisy o riešení sporov žilinských mešťanov pred 
fojtom a prísažnými, aj iné pamätihodné zápisy od roku 1379 do roku 1564, postupne po 
latinsky, nemecky a slovensky. Žilinská súdna kniha tvorí druhú časť tzv. Žilinskej knihy. 
Je v nej okolo 150 vecne rozličných, samostatných zápisov.64 Súdne výroky žilinského 
meštianskeho súdu boli vtedy nepochybne ovplyvnené použiteľnými ustanoveniami 
meštianskeho práva magdeburského pôvodu. V Banskej Bystrici sa zachovala úradná 
súdna kniha so zápismi od roku 1386. Striedajú sa v nej zápisy o súdnych rozhodnutiach 
banskobystrických richtárov a prísažných v sporoch tamojších mešťanov, ako aj účtovné 
zápisy o peňažných záležitostiach Banskobystričanov.65 V Košiciach jestvuje úradná súdna 
kniha z rokov 1393 – 1405 s názvom Acta iudiciaria. Na 258 papierových stranách sa 
nachádza vyše 6200 latinských zápisov o súdnych rozhodnutiach košických richtárov 
a rád v sporných záležitostiach košických mešťanov.66

Súdne knihy ako úradné dokumenty richtárov a  rád v  jednotlivých mestách sú 
najstaršími a hromadnými zdrojmi informácií o zamestnaniach, verejných činnostiach, 
náplniach životov menovite zapísaných mešťanov, ich rodín a domácností, ako aj o vývoji 
a hlavnej činnosti samosprávnych orgánov, teda richtárov a rád v dotyčných mestách. 
Z obsahového hľadiska boli jedinečnými úradnými písomnými produktmi od druhej 
polovice 14. storočia, ale najmä v 15. storočí a neskôr. Pre historikov sú to, obrazne 
povedané, okná do života mešťanov tých čias.

62 CHALOUPECKÝ, V. Kniha..., s. XIII, XXXV, LVII.

63 CHALOUPECKÝ, V. Kniha..., s. 1-79.

64 CHALOUPECKÝ, V. Kniha..., s. 83-151.

65 SKLADANÝ, M. Banská Bystrica..., s. 44. V podkapitole Mestská kancelária.

66 Archív mesta Košice (ďalej AMK), fond H III-2; HALAGA, Ondrej R. Najstaršia košická mestská kniha z rokov 1393 
– 1405. In: Slovenská archivistika, 1978, roč. XIII, č. 2, s. 63-100.
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Štatúty
Štvrtým, novým prameňom meštianskeho práva od 14. storočia boli štatúty. Štatúty 

vydávalo úradné predstavenstvo mesta, teda richtár s prísažnými (radou mesta) ako 
všeobecne záväzné nariadenia pre mešťanov určitého mesta. Ustanovenia štatútov platili 
pre všetkých mešťanov dotyčného mesta alebo určitú časť z nich ako vlastné interné 
meštianske zákony.67 Uhorské zákony zo 14. – 15. storočia neobsahujú ustanovenia o práve 
mešťanov tvoriť si štatúty. Až právnik Štefan Werbőci v právnickom diele začiatkom 
16.  storočia sformuloval ustanovenia o  tvorbe meštianskych štatútov, konkrétne 
o stanovách cechov.68 Najčastejším produktom meštianskeho práva v tvorbe štatútov boli 
početné stanovy určitých cechov, napríklad kožušníkov v Košiciach z roku 1307. Zriedkavé 
boli štatúty súdnej povahy, ktoré boli obsahovo blízke meštianskym právnym knihám.69

iné mestské knihy
Súčasťou úradných činností magistrátov najrozvinutejších miest boli mestské knihy 

s obsahovo rozličnými zápismi. Tie dosvedčovali napríklad nových predstaviteľov mesta 
po každoročných voľbách, peňažné vyúčtovanie za určitý rok, súpis ročnej dane mešťanov, 
prípadne záznamy o iných súčastiach meštianskeho života. Také knihy boli spočiatku 
obsahovo pestré, neskôr mestskí notári do určitých kníh zapisovali len obsahovo rovnaké 
zápisy.70

Teraz sa môžeme venovať terminologickým novotám, ktoré sa v mestách vyvinuli 
v uhorskom práve a administratíve v 15. storočí. V Prvom zákonníku kráľa Žigmunda z roku 
1404 sú napísané latinské pomenovania vtedajších sídelných celkov v poradí civitates, 
oppida, possessiones.71 Ich poradie prezrádza, že sa tam uplatnilo administratívne a právne 
stanovisko.72

Latinské pomenovanie civitates sa vyskytovalo už v 14. storočí a pretrvávalo po celé 
15. storočie aj prvú štvrtinu 16. storočia. Až od konca 15. storočia bolo latinské pomenovanie 
miest slovne rozšírené do slovného spojenia „liberae civitates“. Tak boli v zákonníku 
v roku 1498 titulované najväčšie mestá v Uhorsku s najrozvinutejším spoločenským 
životom mešťanov, teda slobodné mestá. Boli nimi menovite Budín, Pešť, Košice, Bratislava, 
Šopron, Bardejov, Prešov, Trnava, Levoča a Záhreb, prípadne iné už nevymenované mestá.73 

67 HOLÁK, J. Vznik..., s. 220.

68 MÁRKUS, Dezső (Ed.). Werbőczy István Hármaskönyve. Budapest : Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és 
Könyvnyomda, 1897, s. 378, § 7, „civitates (...) liberae; nec non mercatores (...) et alii opifices, in ipsorum collegio, et 
inter sese, statuta condere possunt“.

69 HOLÁK, J. Vznik..., s. 221.

70 FEJÉRPATAKY, Lászlo (Ed.). Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Budapest : Kiadja Magyar tudományos 
akadémia, 1885. 682  s.; LEHOTSKÁ, Darina. K  počiatkom vedenia mestských kníh na Slovensku. Najstaršia 
bratislavská kniha 1364 – 1538. In: Historické štúdie 5, 1959, s. 325 a n.; BARTL, Július. Mestské knihy na Slovensku 
a  problémy ich štúdia. In: Studia historica Tyrnaviensia, 2003, roč. III, s.  225-239; MARSINA, Richard. Mestské 
knihy na Slovensku v stredoveku. In: Ústecký sborník historický. Supplementum I. Stav a perspektivy zpřistupňování 
středověkých a raně novověkých městských knih. Ústí nad Labem : Filozofická fakulta UJEP – Muzeum města Ústí nad 
Labem, 2010, s. 107-116; RÁBIK, Vladimír. K typológii najstarších mestských kníh na Slovensku na príklade mestskej 
knihy Trnavy z rokov 1394 – 1530. In: Ústecký sborník historický. Supplementum I.  Stav a perspektivy zpřistupňování 
středověkých a raně novověkých městských knih. Ústí nad Labem : Filozofická fakulta UJEP – Muzeum města Ústí nad 
Labem, 2010, s. 117 a n.

71 CJH, s. 202, § 3.

72 BARTAL, Antonius. Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae. Lipsiae – Budapestini : In aedibus 
B. G. Teubneri, 1901, s. 131. Pri hesle civitas uvádza comitatus, vármegye, čo je úplne chybné.

73 CJH, s. 414, 416, čl. 38. „Liberae civitates (...) omnes aliae liberae civitates.“
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V zákonníku z roku 1514 boli tie aj iné mestá z hľadiska vrchnostenského a vlastníckeho tiež 
tak charakterizované a zapísané ako majetky uhorského kráľa.74 Na slovenskom území to 
boli mestá Košice, Bratislava, Trnava, Bardejov, Prešov, Levoča, Skalica, Sabinov, Kremnica, 
Banská Bystrica a Zvolen. Z právneho, administratívneho aj urbanistického hľadiska bol 
vnímateľný fenomén, pojem mesto a z terminologického hľadiska slobodné mesto.

V uvedenom zákonníku z roku 1404 je medzi latinskými pomenovaniami sídelných 
celkov na druhom mieste slovo oppida. Toto latinské pomenovanie nebolo v 15. storočí 
obsahovo opísané alebo vysvetlené. Jeho obsah možno do slovenčiny prekladať slovom 
mestečko, najmä vzhľadom na jeho časté zápisy od 16. do 19. storočia.75 Slovo possessiones 
možno v uvedenom texte vnímať a prekladať len slovom dediny, hoci rozličnej veľkosti, 
teda samoty, osady, dediny.

Charakterizovanie či opisovanie určitého mesta ako kráľovského sa v 15. storočí 
vyskytuje zriedkavo. Okrem uvedených zákonov z rokov 1498 a 1514 po latinsky, je taký 
vzťah vyjadrený po nemecky o Trnave v rukopise tamojšieho exemplára Summa legis 
Raimundi z 15. storočia.76

Treba ešte upozorniť aj na výnimočný opis najväčších miest v Uhorsku, ktorý sa 
vyskytuje v zákonníku z roku 1492. Snem vtedy ustanovil, že deviatok odovzdávajú 
nielen všetky sedliacke domácnosti, ale aj meštianske, pravda, okrem tých meštianskych 
domácností, ktoré žijú v murovaných mestách.77 Bolo to nepresné vyjadrenie, čo iste 
spôsobovalo rozličné výklady. Napriek tomu možno usúdiť, že murovanými mestami boli 
všetky najväčšie mestá, s najrozvinutejším spoločenským životom tamojších mešťanov. 
Pravda, účastníci vtedajšieho snemu asi mysleli len na mestá opevnené múrmi.

Keď sme preskúmali a opísali terminologické pomenovania miest v 15. storočí, je 
potrebné, ba nevyhnutné zistiť, ako slovenskí právnici, ale najmä historici v 20. storočí, 
resp. začiatkom 21. storočia, terminologicky pomenúvajú mestá a ako ich klasifikujú. 
Právnik Ján Holák bol prvým bádateľom, ktorý do slovenskej odbornej terminológie v roku 
1937 zaviedol termín slobodné kráľovské mesto.78 Známejší slovenský právnik Štefan Luby 
v knihe vytlačenej v roku 1946 napísal, že pojem slobodné kráľovské mestá legalizoval 
uhorský snem v roku 1608, kedy boli vymenované príslušné slobodné kráľovské mestá 
podľa menného zoznamu v zákone z roku 1514. Autor rozdelil mestá na taverníkovské, 
personálske a banské.79 Z toho možno usúdiť, že Štefan Luby termín slobodné kráľovské 
mesto ako pojem a terminologické vyjadrenie vnímal od 17. storočia.

Historička Darina Lehotská v  rozsiahlej štúdii v  roku 1959 okrem iného písala 
o slobodných kráľovských mestách pri výklade príslušných článkov zákonov z rokov 1498 
a 1514. Autorka tiež rozdelila mestá na taverníkovské, personálske, slobodné kráľovské 
mestá banské, nepochybne podľa Štefana Lubyho.80 Vyššie sme už uviedli, že v tých 
článkoch zákonov sa píše iba o slobodných mestách ako súčasti majetkov uhorského kráľa. 
O právomoci taverníka, resp. personála, sa tam nepíše. Richard Marsina v syntetickom 

74 CJH, s. 708, čl. 3, § 1-5. „civitates liberae (...) cim ceteris civitatibus montanis“. Porovnaj: MÁRKUS, D. Werbőczy..., 
s. 398.

75 BARTAL, A.  Glossarium..., s.  455, 456. Toto slovo ako heslo vôbec neuviedol. Slovo opidaneus vysvetlil ako 
obyvateľ oppidi, teda mešťan; slovo oppidanensis = városi, teda mestský.

76 REBRO, K. Trnavský rukopis..., s. 71, 79. „Buchs Raymundi, der Kőniglichen Stadt Tirnau.“

77 CJH, s. 512, čl. 47, „exceptis civitatibus muratis“.

78 HOLÁK, J. Počiatky..., s. 260.

79 LUBY, Š. Dejiny..., s. 193, 194.

80 LEHOTSKÁ, D. Vývoj..., s. 108.
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diele z roku 1986 o dejinách Slovenska v stredoveku tiež písal o slobodných kráľovských 
mestách a ich časti v súdnej právomoci taverníka alebo kráľovského personála koncom 
15. a začiatkom 16. storočia.81 Aj začiatkom 21. storočia takmer všetci slovenskí historici 
opisujúci vývoj miest na Slovensku v stredoveku všeobecne používajú odborný termín 
slobodné kráľovské mesto pri opise sídelne najväčších, spoločensky najrozvinutejších 
miest s murovanými hradbami.82 Rozlohou menšie a menej rozvinuté mestá bez hradieb 
pomenúvajú ako zemepanské mestá.83 Len ojedinelí autori presnejšie opísali také mestá 
ako mestečká.84

Vychádzajúc z dobových informácií o vývoji meštianstva a miest na Slovensku 
a v Uhorsku vôbec a pri uvažovaní o klasifikácii miest v stredoveku, považujeme za prvoradé 
a rozhodujúce kritérium vecný, predmetový rozsah výsad mešťanov, ich využívanie 
a uplatňovanie meštianskeho práva v jednotlivých mestách, pričom vrchnostenská 
príslušnosť jednotlivých miest (kráľ, baróni, preláti) je druhoradý činiteľ. Pri klasifikovaní 
miest v stredoveku ako primerané a výstižné postačia dve slovenské slová: mesto (civitas, 
civitas libera) a mestečko (oppidum). Doterajšie, už tradičné pomenovania, teda slobodné 
kráľovské mesto aj zemepanské mesto nemajú latinskú stredovekú paralelu. Sú nevýstižné, 
preto ich považujeme za nevhodné pre obdobie stredoveku.85

Skúmanie vývoja meštianstva a meštianskeho práva v jednotlivých mestách do 
polovice 14. storočia poskytlo všeobecný poznatok, že dovtedajšie vývoje meštianskych 
práv, koreniace v rozličnom rozsahu výsad, boli jedinečnými, individuálnymi príbehmi 
v konkrétnych mestách.86 Avšak od polovice 14. storočia a najmä počas 15. storočia 
prebiehal predovšetkým v meštianskom súdnictve všetkých miest zjednocovací, unifikačný 
proces, uplatňovaním rovnakých ustanovení vtedajších právnych kníh, teda Summa legis 
Raimundi alebo tzv. Magdeburského práva.87

V záverečnej časti tejto štúdie možno zistené, nové poznatky zhrnúť nasledujúco: 
vznik a  vývoj meštianskeho práva na Slovensku v  stredoveku nerozlučne súvisel 
s vývojom tunajšieho meštianstva a miest. Vzhľadom na evolučný (nie zakladací) pôvod 

81 MARSINA, R. Dejiny Slovenska..., s. 437-438.

82 ŠTEFÁNIK, M. – LUKAČKA, J. et al. Lexikon..., s. 10, kap. 4. Porovnaj napríklad: s. 185, 195, 218, 243, 264, 315, 447, 
466, 524, 565.

83 ŠTEFÁNIK, M. – LUKAČKA, J. et al. Lexikon..., s. 10, kap. 4. Konkrétne: HLAVAČKOVÁ, M. Bánovce nad Bebravou..., 
s.  14; DVOŘÁKOVÁ, D.  Beckov..., s.  100; Modra..., s.  274; Senica..., s.  419; LACKO, R.  Brezno..., s.  141; HOMZA, 
M.  Gelnica..., s.  152; LUKAČKA, J.  Hlohovec..., s.  165; Nitra..., s.  284; Nové Mesto nad Váhom..., s.  308; Prievidza..., 
s. 355; Starý Tekov..., s. 489; Topoľčany..., s. 504; RÁBIK, V. Rimavská Baňa..., s. 372; SKALSKÁ, M. Rimavská Sobota..., 
s. 376; Rožňava..., s. 384; MARSINA, R. Ružomberok..., s. 396; Trenčín..., s. 512; Žilina..., s. 578; ŠTEFÁNIK, M. Smolník..., 
s. 437.

84 ŠTEFÁNIK, M. – LUKAČKA, J. et al. Lexikon... Konkrétne: SLEZÁKOVÁ, M. Dobrá Niva, Babiná..., s. 147; HLAVAČKOVÁ, 
M.  Šamorín..., s.  496; HUDÁČEK, P.  – ULIČNÝ, F.  ml. Veľký Šariš..., s.  553; HUDÁČEK, Pavol. Pamätná kniha mesta 
Sabinova (Liber annalium) z roku 1446. In: Studia historica Tyrnaviensia XVI. Litteris ac moribus imbutus. Trnava : 
Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 229. Napísal, 
že Sabinov spolu s Veľkým Šarišom a Prešovom sa v prvej polovici 13. storočia vyvíjal na výsadnú kráľovskú dedinu, 
čo považujem za úplné nepochopenie vývoja tamojších obyvateľov ako mešťanov a sídiel ako miest. Ďalej na s. 245 
radu mesta Sabinov opisoval nevhodne ako užšiu mestskú radu.

85 MARSINA, R.  Dejiny Slovenska..., s.  437, 438. Autor R.  Marsina pri opise vývoja miest v  15. storočí použil 
označenia: mestá, mestečká aj slobodné kráľovské mestá.

86 Už Luby napísal, že vzhľadom na obsahovú rozdielnosť výsad nebolo jednotné mestské právo, ale len 
partikulárne práva jednotlivých miest. LUBY, Š. Dejiny..., s. 340.

87 Darina Lehotská napísala, že súdnictvo v  mestách malo od 15.  storočia uhorský ráz. LEHOTSKÁ, D.  Vývoj..., 
s. 103.
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a vývoj meštianstva a miest je zrejmé, že evolučne sa rozvíjalo aj meštianske právo, do 
konca 12. storočia živelne ako obyčajové meštianske právo, od 13. storočia ako spísané 
meštianske právo najprv v listinách výsad mešťanov jednotlivých miest. Doterajší odborný 
termín mestské právo, používaný v odbornej literatúre historikmi a právnikmi, treba 
zanechať ako nevhodný a nahradiť ho výstižnejším odborným termínom meštianske právo.

Jestvovali jednotlivé, jedinečné súbory meštianskych práv užívaných mešťanmi 
v určitých, konkrétnych mestách. Nejestvovalo jednotné, všeobecne platné meštianske 
právo mešťanov na Slovensku v stredoveku ani v Uhorskom kráľovstve vôbec.

Právo mešťanov v jednotlivých mestách sa rozvíjalo, teda vecne rozširovalo, zdokonaľovalo 
a zlepšovalo podľa požiadaviek mešťanov v určitých mestách a priazne uhorských kráľov k nim. 
Meštianske právo sa od 13. storočia rozvíjalo ako kodifikované právo pod vplyvom 
mešťanov nemeckého pôvodu, avšak bez priamo dokázaného vzťahu na práva mešťanov 
v Magdeburgu, prípadne v Norimberku.

Meštianske právo v mestách na Slovensku a v Uhorsku vôbec bolo ohľadne samosprávy 
výhodnejšie, slobodnejšie ako porovnateľné možnosti mešťanov v mestách v Česku alebo 
v Poľsku.

Od 14. storočia, ale najmä v 15. storočí vznikali nové informačné zdroje meštianskeho 
práva, teda štatúty, zákony, právne knihy, súdne knihy aj iné mestské knihy. Do 
spoločenského života mešťanov zasahovali aj preláti a baróni na zasadaniach uhorského 
snemu.

Od 15. storočia sa začali prejavovať aj politické aktivity mešťanov, ich účasťou na 
rokovaniach uhorského snemu a v tvorbe dobrovoľných zväzov najväčších miest. Od 
15. storočia prebiehal najmä v meštianskom súdnictve zjednocovací proces uplatňovaním 
zásad právnych kníh Summa legis Raimundi a Magdeburské právo.

Vzhľadom na latinské pomenovanie miest (civitas, civitas libera) a mestečiek (oppidum) 
nie sú primerané doterajšie slovenské odborné termíny slobodné kráľovské mesto 
a zemepanské mesto. Vhodnejšie sú pomenovania mesto a mestečko.
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Funkcia trenčianskeho mestského komorníka  
v 17. storočí z pohľadu archontológie

Peter Brindza

The function of Trenčín urban valet in the 17th century from the perspective of archontology 

The municipal administration in the city of Trenčín had several different elements from most of the cities 
in the Kingdom of Hungary in the 17th century. One of them was represented also by the urban valet concer-
ning the position and responsibilities within the municipal administration. He was not part of the Senate 
in Trenčín city, but on the other hand he fulfilled the tasks held by Burghers in other cities. At the turn of 
the 16th and 17th century, the valet became a permanent and integral part of Trenčín government. Due to 
the increase of economic power of the city and the administration as a whole, the function of urban valet 
was often considered as a kind of interchange stations for those who had the ambition to be selected for 
City Council. Those who were already there, they again cumulated interest in authorities because the urban 
valet organize the flow of city money; senators were trying to get often. The author of the study tries to 
portray the urban valet as a officer, in particular through the view of the circumstances of the election 
and his position, competencies and tasks entrusted within the city administration. In the present study 
there is also chronological overview of urban valet in the 17th century and two archontological profiles 
of urban valets who made a vital contribution to the population of our history.

Key words: Urban valet. Trenčín city. Archontology. 17th century.

Volený úradník zabezpečujúci hospodársku a finančnú agendu sa v našich slobod-
ných kráľovských mestách nazýval komorník. V uplynulých desaťročiach nevenovala 
naša historiografia taký priestor tomuto významnému mestskému úradníkovi, ako by si 
zaslúžil. Je preto potrebné venovať mu v blízkej dobe náležitú pozornosť aj vzhľadom na 
fakt, že o dejiny miest je v súčasnosti zvýšený záujem. V minulosti sa totiž na stránkach 
odborných časopisov ako i v monografiách miest preferovali témy vyzdvihujúce hospo-
dársku silu miest, no akosi sa zabúdalo na úradníka, cez ruky ktorého prechádzali všetky 
mestské príjmy a výdavky. Nešlo o malé sumy, nakoľko novoveké mestá predstavovali 
pomerné silné hospodárske centrá, preto človek volený do úradu mestského komorníka 
musel mať samozrejme dôveru mestskej komunity pri hospodárení so zverenými mest-
skými financiami. Zastávať takýto úrad si vyžadovalo človeka bezúhonného i dostatočne 
vzdelaného a schopného, čo na strane druhej i z neho samotného robilo významného 
mestského funkcionára. V našom príspevku sa zameriame na úrad trenčianskeho komor-
níka v turbulentnom období 17. storočia. Tohto dôležitého mestského úradníka chceme 
priblížiť prostredníctvom archontológie, teda vedy, ktorej úlohou je výskum úradníctva 
v historickom kontexte.1

1 FALLENBÜCHL, Zoltán. Archontológia. In: KÁLLAY, István (Ed.). A történelem segédtudományai. Budapešť : Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1986, s.  124. Na Slovensku predstavuje archontológia 
relatívne mladú vednú disciplínu a jej najväčšie uplatnenie sa črtá predovšetkým v mestskej, stoličnej či cirkevnej 
správe. K  metodológii a  možnostiam prezentácie archontologických výskumov pozri: FEDERMAYER, Frederik. 
Archontológia a  jej význam pre genealogický výskum. In: Genealogicko-heraldický hlas, 2009, roč. 19, č.  1 – 2, 
s. 3-12. Doposiaľ jedinou archontologickou monografiou na Slovensku vzťahujúcou sa na mestskú správu je dielo 
od maďarského historika Istvána Németha, ktorý publikoval archontologické prehľady mestských funkcionárov 
Košíc v  rokoch 1500 – 1700. Tieto prehľady však nie sú kompletné, nezachytávajú celý byrokratický aparát, ale 

vol. 3, 2014, 2, pp.  23-38
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V prameňoch k mestu Trenčín je dochovaných viacero pomenovaní funkcie komorníka, 
najčastejšie vystupuje v účtovných registroch a v protokoloch mesta ako „camerarius“, 
zriedkavo aj pod názvom „camerarius seu generalium proventuum perceptor“,2 alebo iba 
zjednodušene „perceptor“.3 Ojedinele sme ho zachytili aj s názvom „rationista“.4 V dobovej 
slovenčine sa nazýval „komorass“.5

Skutočnosť, že v prameňoch vystupuje ako komorník, ale aj ako perceptor či rationista, 
nie je náhodná. Trenčiansky mestský komorník totiž zabezpečoval výber daní a poplatkov, 
bol aj hlavným účtovníkom mesta, zodpovedným za celkový stav mestskej pokladnice.6 
Okrem toho plnil funkciu predstaveného nižším hospodárskym úradníkom a zamestnan-
com mesta, ktorí sa nejakým spôsobom spolupodieľali na výbere mestských dôchodkov 
(fiziernici, inšpektori trhov, jatiek, kostolov, škôl, výbercovia mostných a trhových po-
platkov atď.).7 Zároveň priamo zabezpečoval aj niektoré hospodárske činnosti, prípadne 
na ne dohliadal. V jeho osobe sa tak spájala funkcia dvoch samostatných hospodárskych 
úradníkov – perceptora v zmysle výbercu peňažných dávok a poplatkov, no zároveň aj 
úradníka zabezpečujúceho chod mestského hospodárstva ako takého – mešťanostu, ktorý 
v Trenčíne až do 30. rokov 18. storočia absentoval. Trenčianska mestská samospráva bola 
v tomto smere špecifická. V iných mestách bola agenda, ktorú v Trenčíne zabezpečoval 
mestský komorník, rozdelená. Napríklad v Bratislave, Pezinku a ďalších uhorských slo-
bodných kráľovských mestách fungoval v mestskej správe mešťanosta, ktorý tu vykonával 
hospodárske záležitosti,8 kým finančné hospodárenie mesta bolo v kompetencii komorníka 
či richtára, ktorí podávali aj záverečné vyúčtovanie.

Do prelomu 16. a 17. storočia sa tento post v Trenčíne pravdepodobne neobsadzoval 
pravidelne každý rok, čo by naznačovalo, že funkcia komorníka nebola ešte stála a jeho 
kompetencie plne unifikované. Naznačuje to aj malé množstvo zachovanej účtovnej agendy 
mesta, ktorá sa v 16. storočí sústreďovala prevažne len na výber základných poplatkov od 
poddanských obcí, samotných daňovníkov v Trenčíne, mostných a tridsiatkových poplatkov, 

iba vybranú časť (richtára, senátorov a  členov vonkajšej mestskej rady) a  úplne sú tu opomenuté kompetencie 
a  postavenie jednotlivých funkcionárov v  rámci mestskej administratívy, či porovnanie s  inými mestami. Bližšie 
pozri: NÉMETH, H.  István. Kassa város archontológiája : Bírák, belső és külső tanács 1500 – 1700. Budapešť : 
Szentpétery Imre Történettudományai Alapítvány, 2006. 326 s. Ucelenejšie archontologické prehľady mestského 
úradníctva na Slovensku začali vychádzať len prednedávnom, k Bratislave pozri práce od Frederika Federmayera, 
k Pezinku, Modre a Svätému Juru predovšetkým od Michala Duchoňa a k Trenčínu od Petra Brindzu. Osobitne tieto 
štúdie necitujeme. Staršie prehľady sa dajú nájsť aj v monografiách jednotlivých miest.

2 Štátny archív (ďalej ŠA) Bratislava, pobočka (ďalej pob.) Trenčín, fond (ďalej f.) Magistrát Trenčín (ďalej MG TN), 
Príjmy a výdavky 1663 – 1665, nespr., inštrukcia pre komorníka z roku 1663. ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, 
Príjmy a výdavky 1666 – 1668, nespr., inštrukcia pre komorníka z roku 1667.

3 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1645 – 1649, nespr., fascikel ročník 1646.

4 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Protokol z rokov 1578 – 1585, signatúra (ďalej sign.) KN/I – 2, rok 1579, 
s. 43-44.

5 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f.  MG TN, Príjmy a  výdavky 1676 – 1677, nespr., fascikel ročník 1676. V  iných 
mestách sa mestský komorník mohol označovať v dobovej slovenčine aj ako „rubčí“ či „výberčí“. V Trenčíne sme 
nenašli v skúmanom období doklad o tom, že by sa tu tieto termíny ujali.

6 ŠTIBRANÝ, Vojtech. Príspevok k  dejinám administratívy mesta Trenčína do roku 1870. In: Sborník archivních 
prací, 1956, roč. 6, č. 1, s. 73.

7 ŠTIBRANÝ, V. Príspevok k dejinám..., s. 75.

8 HRUBALA, Martin – POSPECHOVÁ, Petra – WITTGRÚBER, Peter. V službách mesta : Z vývoja pezinskej samosprávy 
v 17. – 19. storočí. Pezinok : Mestské múzeum Pezinok a mesto Pezinok, 2005, s. 43.
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ako aj poplatkov od mestskej váhy.9 Tie vyberali príslušní úradníci zodpovední priamo 
richtárovi, prípadne mestskému notárovi a v konečnom dôsledku celej mestskej komunite.

V druhej polovici 16. storočia sa už komorník v Trenčíne postupne stával trvalou 
súčasťou mestskej správy. Bolo potrebné presne definovať jeho úlohy a kompetencie vo 
vzťahu k mestu a ostatným úradníkom, preto mestská rada vypracovala a prijala inštrukcie, 
podľa ktorých komorník vykonával svoju činnosť. Zachovali sa už z rokov 1589 a 1592,10 čo 
nepochybne súvisí s celkovým nárastom hospodárskej a finančnej agendy mesta koncom 
16. a počiatkom 17. storočia. Z tohto obdobia sa zachovala aj prísaha, ktorú skladal pri 
uvedení do úradu, jej znenie pochádza z roku 1579.11

Zo 17. storočia už máme správy, že komornícka funkcia sa obsadzovala voľbou spome-
dzi štyroch kandidátov. Na reštaurácii magistrátu dňa 29. decembra 1640 sa o tento úrad 
menovite uchádzali Daniel Petrovicius, Andrej Černey, Ján Kotúč a napokon Ján Vrana, ktorý 
bol tamojším meštianstvom napokon aj zvolený na nadchádzajúci rok 1641.12 Z reštaurá-
cie, ktorá sa konala 29. decembra 1643, máme aj konkrétne údaje o výsledku hlasovania 
o funkciu komorníka. V tom čase sa o úrad uchádzali taktiež štyria kandidáti. Štefan Ďur-
ďoviansky s počtom päť získaných hlasov skončil na poslednom mieste, kandidáta Pavla 
Odríka podporilo v hlasovaní jedenásť mešťanov, druhý s počtom sedemnásť hlasov skončil 
Andrej Černey a do úradu bol so značným náskokom zvolený napokon Ján Kotúč, ktorého 
podporilo štyridsaťštyri mešťanov.13 Netradičná voľba sa konala dňa 27. decembra 1655, 
kedy sa o komornícky post uchádzali Andrej Portitoris, Andrej Kubínsky, Andrej Kubranský 
a napokon Ján Zahronský. Nakoniec sa však o nich ani nehlasovalo a miesto zaujal senátor 
Ján Burian, ktorý na danú pozíciu ani nekandidoval,14 čo len dokazuje existenciu istých 
anomálií, ktoré sa z času na čas objavili pri reštaurácii magistrátu.

Keďže s nárastom kompetencií sa postupne zvyšoval i význam jeho úradu, funkcia 
mestského komorníka patrila už v 17. storočí k tým prestížnejším, čomu zodpovedal 
i záujem miestnych rodov o jej získanie. Na základe podrobnej archontologickej analýzy 
trenčianskeho magistrátu v 17. storočí vyplynulo, že do úradu komorníka sa pomerne často 
dostávali osoby, ktoré mali vyššie ambície v mestskej správe. Komornícky úrad predsta-
voval často akúsi prestupovú stanicu pre tých, ktorí ešte nemali miesto v senáte, pretože 
odtiaľ už bolo možné pomerne ľahko zaujať miesto v užšej mestskej rade.15 Pravda, len 

9 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Rationes 1500 – 1648; 1549 – 1561, nespr.

10 ŠTIBRANÝ, V. Príspevok k dejinám..., s. 74-75.

11 Jej znenie z konca 16. storočia bolo nasledovné: Juramentum Rationistae. Przisaham panu Bohu, Otczy, y Synu, 
y Duchu Swatemu, wsse gednemu hospodinu, ze wurzadu kamerastwi, na ktery sem wystawen, aneb wolen, Rychtarzi 
a Raddny(m) y wssy obczy Miesta tohoto, wernu pilnost westi a porzadne duochodky podle vrbarze zbirati a gine vzitky 
obmyssleti kterakby obecz wdobre(m) rostla. Paklibych znamenal odkud budto sskodu neb osoh przidat powinen budu 
oznamit z przigmu a vtrat sprawedliwy pozor drzeti, zadneg sskody sam neczynity ani ginemu dopustit, nez wsselgak 
obeczne dobre wyhledawat. A wedle Instrukcie ktera im dana bude wewsse(m) se sprawowati a chowati a to neopussczet 
ani pro przizem, ani pro neprzizen, ani p(ro) dary ani pro bazen ani pro zadnu ginu wiecz tak mi pan Buoh pomahag. 
Na konci 17. storočia v rámci rekatolizačných snáh do nej na začiatok a koniec pridali pasáž o blahoslavenej Panne 
Márii a všetkých Božích svätých.

12 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f.  MG TN, Správa mesta 1695 – 1849, neusporiadané, záznam z  volieb zo dňa 
29. decembra 1640.

13 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f.  MG TN, Správa mesta 1695 – 1849, neusporiadané, záznam z  volieb zo dňa 
29. decembra 1643.

14 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Správa mesta 1695 – 1849, neusporiadané, záznam o voľbe 27. decembra 
1655.

15 BRINDZA, Peter. Genealogický pohľad na trenčianske mestské elity v 17. storočí [Dizertačná práca]. Bratislava : 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH, 2014, s. 76. Podobne to fun-
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v prípade, že sa v komorníckej funkcii kandidát osvedčil a v tom čase sa zároveň uvoľnilo 
miesto i v senáte. Zvyčajne však ten istý človek zotrval v úrade jeden či dva roky, iba 
máloktorých máme doložených ako komorníkov dlhšie obdobie. Pomerne rýchlym kariér-
nym postupom prešiel napríklad Mikuláš Mako, ktorý bol v roku 1603 členom vonkajšej 
mestskej rady Trenčína, v nasledujúcom roku zaujal už miesto mestského komorníka, až sa 
napokon v roku 1605 dostal do senátu.16 Samozrejme, nie vždy bol kariérny postup takýto 
rýchly. Leonard Čál zo širšej mestskej rady Trenčína bol v roku 1618 vyvolený na post 
mestského komorníka, avšak v nasledujúcom roku neobsadil okrem miesta v nevýznamnej 
širšej mestskej rade žiadnu inú funkciu. Príležitosť na kariérny postup sa mu ale naskytla 
už v roku 1620, kedy sa definitívne začlenil do užšej mestskej rady Trenčína. Ako senátor 
potom pôsobil v rokoch 1620 – 1627 a svoju kariéru zavŕšil v roku 1628 v úrade richtára, 
kedy zároveň 15. novembra v tejto funkcii aj zomrel.17

Celkom opačný príklad predstavuje Ondrej Sivý, český exulant a bohatý puškársky 
majster usadený v Trenčíne. Keď ho na reštaurácii magistrátu vyvolili na nadchádzajúci 
rok 1651 za mestského komorníka, zaplatil radšej značnú sumu 800 zlatých a mestu 
vypožičal ďalších 200 zlatých, len aby nemusel zastávať mestské úrady, vrátane toho 
komorníckeho.18

Z puškárskeho remesla dosahoval veľké príjmy a z tohto pohľadu znamenalo pre neho 
remeslo viac ako miesto v úradníckom aparáte mesta. Jeho synovia Baltazár i Zachariáš Siví 
na rozdiel od neho už miesto v orgánoch mesta neodmietli, práve naopak, prejavovali snahu 
o najlukratívnejšie pozície. Najmä Baltazár Sivý (†1695) sa z miesta mestského komorníka 
(1670) prepracoval v sedemdesiatych, osemdesiatych a prvej polovici deväťdesiatych 
rokov 17. storočia na senátora a roku 1688 sa mu i napriek silným rekatolizačným snahám 
zo strany Viedne podarilo obsadiť funkciu trenčianskeho richtára.19 Jeho brat Zachariáš 
Sivý z významnejších funkcií získal roku 1679 taktiež najskôr komornícky post,20 o rok 
neskoršie bol už jedným z dvoch mestských kapitánov21 a jeho kariéra by v Trenčíne zaiste 
napredovala, ak by sa v tom čase nevysťahoval do Kremnice.

govalo pravdepodobne aj v iných mestách, no podrobnejšie výsledky prinesie až budúci výskum. Konkrétny prípad 
sme však zaznamenali napríklad v Trnave, kde Baltazár Partinger, povolaním lekárnik, predtým ako sa dostal roku 
1628 do senátu, zastával najskôr po viac rokov funkciu mestského komorníka, kde získal potrebné skúsenosti. Ne-
skôr sa mu podarilo preniknúť i do kráľovských služieb. FEDERMAYER, Frederik. Gašpar Partinger (†1630). Osudy 
a kariéra kráľovského úradníka na prelome 16. a 17. storočia. In: KLIMEKOVÁ, Agáta – AUGUSTÍNOVÁ, Eva (Eds.). Ján 
Jessenius. Slováci na panovníckych dvoroch. Martin : SNK, 2012, s. 230.

16 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Protokoly z rokov 1602 – 1606, škatuľa (ďalej šk.) 4, sign. KN/I-12 – 14, 
zoznamy funkcionárov z rokov 1603 – 1606.

17 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Protokoly z  rokov 1618 – 1629, šk. 6 – 7, sign. KN/I-20 – 27, zoznamy 
funkcionárov z rokov 1618 – 1628.

18 INDRA, Bohumír. Valašskomeziříčský kronikař, trenčínsky puškař Ondřej Sivý a  jeho rod na Slovensku. In: 
Zpravodaj ostravské pobočky Genealogické a  heraldické společnosti v  Praze při Domu kultury pracujícich Vítkovic 
v Ostravě, 1981, roč. 3, č. 2 – 3, s. 3.

19 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Protokoly z rokov 1665 – 1655, šk. 11 – 13, sign. KN/I-33 – 38, zoznamy 
funkcionárov z rokov 1670 – 1695.

20 BRINDZA, Peter. Príspevok k  problematike výskumu mestských elít v  17. storočí (na príklade Trenčína). In: 
Biografické štúdie, 2013, roč. 36, s. 214.

21 BRINDZA, Peter. Mestskí kapitáni Trenčína v storočí stavovských povstaní. In: Vojenská história, 2014, roč. 18, 
č. 1, s. 40.
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Komorník ako funkcionár patril k popredným výkonným predstaviteľom mesta a za 
istých okolností ho možno priradiť k mestskej elite.22 Spolu s ďalšími volenými zamestnan-
cami (notár, kapitáni, fiškál) predstavoval zložku, ktorá priamo ovplyvňovala život a dianie 
v meste, preto nemecká literatúra používa pre túto skupinu označenie „Führungsschicht“.23 
V Trenčíne komorník nebol súčasťou užšej mestskej rady, no veľakrát sa v nej nepriamo 
ocitol, nakoľko senátori pomerne často obsadzovali tento post. Vo všeobecnosti by sme 
mohli povedať, že počet komorníkov, ktorí boli zároveň aj senátormi, dosahoval v 17. sto-
ročí až cca 50%-ný podiel. Zo zachovaného archívneho materiálu nemožno s určitosťou 
hovoriť o nejakom úzuse, podľa ktorého by senátori boli za komorníkov volení pravidelne 
každý druhý rok, pričom by sa o tento post delili so zástupcami vonkajšej mestskej rady, 
ako tomu bolo v prípade mestských kapitánov.24 Pravdepodobne tu išlo skôr o snahu se-
nátorov mať väčší vplyv na dianie v meste a o kumuláciu dôležitých mestských úradov. 
Toto tvrdenie je ale potrebné brať s istou rezervou, nakoľko priamy písomný doklad, na 
základe ktorého by bolo možné jednoznačne určiť spôsob obsadzovania komorníckej 
pozície, sme v archívnom materiáli zatiaľ nenašli.

Zreteľne ubudlo komorníkov zastávajúcich zároveň aj senátorskú funkciu až dôsled-
kom Vešeléniho sprisahania, kedy zo strany kráľa a najmä Uhorskej komory dochádza 
k vynútenej regulácii v zložení mestských rád slobodných kráľovských miest.25 Čo je 
však paradoxné, približne až do počiatku 90. rokov 17. storočia nebadať, že by kráľovský 
dvor prejavoval enormný záujem o obsadenie postu mestského komorníka v Trenčíne 
katolíkom, nakoľko v rokoch 1670 – 1690 nezriedka túto pozíciu zastávali ešte evanjelici. 
Príčina ale tkvie v tom, že Dvor mal prioritne záujem o „rekatolizáciu“ kľúčových pozícií 
v správe miest, a to prostredníctvom dosadenia svojich ľudí na miesta richtára, notá-
ra, senátorov, ale napríklad i mestských kapitánov. V tom čase bol nedostatok vhodných 
adeptov, keďže popri katolicizme mali takéto osoby disponovať príslušným vzdelaním 
i majetkovými pomermi.26

Preto tu v tomto období nachádzame v úrade komorníka ešte i potomkov bývalých po-
predných evanjelických rodov, akými boli Cejslovci, Dubraviusovci, Kotúčovci, Knoglerovci 
či Siví. Postupne však boli katolíci pretláčaní i sem a vplyv evanjelikov v tomto orgáne 
strácal na význame. Prvým katolíkom zvoleným za komorníka po potlačení magnátskeho 
hnutia bol Mikuláš Berdóci, ktorý zastával komornícky úrad v roku 1674.27 Berdóci i ďal-
ší, ktorých presadzovali na reštaurácii magistrátu zástupcovia Uhorskej komory, patrili 
zvyčajne k nováčikom v mestskej správe. Šancu presadiť sa tak dostalo mnoho dovtedy 
„neznámych“ osôb a bolo len na nich, ako sa dokážu ponúknutej príležitosti zhostiť.

Komorníkovi za výkon zvereného úradu prislúchali aj isté peňažné a materiálne be-
nefity. Plat trenčianskeho komorníka sa v 17. storočí veľmi nemenil, viac-menej bol od 

22 DUCHOŇ, Michal. Rodinné väzby v prostredí mestských elít na príklade Modry, Pezinka a Svätého Jura v rokoch 
1600 – 1720. In: Forum historiae [online], 2012, roč. 6, č. 1, s. 36, [cit. 30. 5. 2014]. Dostupné na internete: <http://
www.forumhistoriae.sk/documents/10180/29296/duchon.pdf>.

23 BÁTORI, Ingrid – WEYRAUCH, Erdmann (Eds.). Die Bürgerliche Elite der Stadt Kitzingen. Stuttgart : Klett-Cotta, 
1982. 953 s.; BRINDZA, P. Genealogický pohľad..., s. 19.

24 BRINDZA, P. Mestskí kapitáni..., s. 30-31.

25 FELHŐ, Ibolya. A  szabad királyi városok és a  magyar kamara a  XVII. században. In: Leveltári Közlemények, 
1946, roč. 24, s. 209-267; NÉMETH, H. István. Várospolitika és gazdaságpolitika a 16. – 17. századi Magyarországon. 
A felsőmagyarországi városszövetség. Budapešť : Gondolat, 2004. 528 s.

26 NÉMETH, H. István. Európska doktrína, alebo uhorská špecialita? Zásahy štátu a rekatolizácia miest v Uhorsku 
v priebehu 17. storočia. In: Historický časopis, 2009, roč. 57, č. 4, s. 641-657.

27 BRINDZA, P. Genealogický pohľad..., s. 171.
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polovice 16. storočia stály – pohyboval sa v rozmedzí 12 – 16 zlatých, z naturálií mu patril 
sud prvovárkového piva, 12 kvartálov obilia a 25 okovov vína.28 V inštrukcii pre mestského 
komorníka Jána Drozdíka z roku 1632 je uvedený jeho plat vo výške 16 zlatých a 24 štvrtín 
obilia.29 Zmenu výšky platu na 25 zlatých sme zaznamenali až v roku 1667.30

Povinosťou mestského komorníka bolo čo možno najefektívnejšie spravovať a vynakla-
dať peniaze mesta na jeho rozvoj a všeobecný prospech. Voči nižším, najmä hospodárskym 
zamestnancom mesta mal komorník aj isté kontrolné kompetencie, pretože práve tí mu 
predkladali svoje účty na schválenie. Účtovné registre mestského komorníka podliehali 
ale schváleniu celej mestskej komunity. V niektorých rokoch sme zaznamenali, že jednot-
livé položky v registri kontroloval richtár, prípadne notár, no v konečnom dôsledku ich 
schvaľovala celá mestská komunita. V Košiciach napríklad za kontrolu mestských účtov 
zodpovedal tribún ľudu (Vormund, Orator).31 Ak boli položky vyúčtované správne, zvykli 
k nim v Trenčíne dopísať latinské „recte“, no ak sa vyskytli nejaké nezrovnalosti, položky 
boli označené slovom „difficultates“ a v blízkej dobe musel komorník predložiť relevantné 
doklady, že peniaze vyúčtoval správne a nič si z mestskej kasy neprisvojil. Roku 1623, keď 
bol trenčianskym komorníkom Ján Blatnický, došlo k vážnemu sporu medzi ním a mestom, 
ktoré ho obvinilo zo sprenevery pomerne značnej sumy 860 zlatých. Revíziou účtov 
kvôli objektívnosti boli poverení nielen zástupcovia mesta, ale i vybraní predstavitelia 
Trenčianskej stolice, celkovo dvanásť osôb označených ako „exactores rationum“.32 Celý 
spor sa ťahal ešte takmer desaťročie aj vzhľadom na to, že Ján Blatnický požičal v minu-
losti z vlastných prostriedkov mestu Trenčínu 568 zlatých, ktoré, ako on tvrdil, mu mesto 
odmietlo vrátiť.33 Ján Blatnický si tieto peniaze z mestskej kasy pravdepodobne refundo-
val sám, čím vznikol predmetný schodok. Zdá sa ale, že predsa si len z mestských peňazí 
zobral viac ako mal, pretože roku 1632 sa obligačnou listinou zaviazal navrátiť mestu 
200 zlatých, pričom sa uvádza, že zvyšných 660 zlatých mu richtár a rada Trenčína na 
jeho veľké prosby odpustili, lebo vraj vykonával úrad komorníka v ťažkých časoch.34 Spor 
zašiel tak ďaleko, že vzájomná nevraživosť medzi oboma spornými stranami vyvrcholila 
až Blatnického odchodom z mesta. Dňa 8. októbra 1631 totiž predal za 250 zlatých svoj 
dom, ktorý stál z jednej strany vedľa Hornej mestskej brány a z druhej strany susedil s do-
mom bývalého majiteľa Pavla Tekenyeyho, Gašparovi Ilešházymu, ktorý chcel oba domy 
spojiť.35 Vzhľadom na Blatnického nezrovnalosti v mestských účtoch ho v nasledujúcich 
rokoch mešťania vylúčili zo zastávania akýchkoľvek mestských úradov. V nadchádzajúcich 

28 KARLÍKOVÁ-THURZOVÁ, Jana. Mestskí zamestnanci v  stredovekom Trenčíne (1531 – 1635). In: Trenčianske 
kultúrne rozhľady, 1980, roč. 1, č. 3, s. 15.

29 BERNÁTOVÁ, Viera. Taliani v  Trenčíne v  16.  a 17.  storočí v  prameňoch trenčianskeho archívu. In: Slovenská 
archivistika, 2003, roč. 38, č. 2, s. 35.

30 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1666 – 1668, nespr., fascikel ročník 1667. V porovnaní 
s Košicami bol trenčiansky komorník veľmi slabo platený. Košické mestské domínium spravovali síce dvaja volení 
úradníci-komorníci, ktorých plat na prelome 17.  a  18. storočia dosahoval cca 120  zlatých, avšak aj rozsah ich 
hospodárskej agendy bol podstatne väčší, nakoľko Košiciam patrilo približne tridsať poddanských obcí i rozsiahle 
mestské lesy. OSTROLUCKÁ, Milena. Správa mestského hospodárstva v  Košiciach v  16. a  17. storočí. In: Mesto 
a dejiny, 2013, roč. 2, č. 1, s. 54-55.

31 OSTROLUCKÁ, M. Správa mestského..., s. 53.

32 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Listiny 1527 – 1839, inventárne číslo (ďalej inv. č.) 688.

33 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Listiny 1527 – 1839, inv. č. 738.

34 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Listiny 1527 – 1839, inv. č. 740.

35 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Listiny 1527 – 1839, inv. č. 737.
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rokoch boli už mešťania vo výbere kandidáta na tento úrad opatrnejší, aby tak predišli 
sprenevere mestských dôchodkov i prípadným dlhotrvajúcim súdnym sporom.

Mestského komorníka usmerňovali pri plnení povinností a úloh vo vzťahu k mestu 
tzv. inštrukcie. Tie presne vymedzovali jeho činnosť a pole pôsobnosti. Prijaté boli azda 
celou obcou, no absentovali v nich napríklad sankcie pre prípad, ak by komorník nejakú 
činnosť počas roka odmietol vykonať. Inštrukcie by sa dali zhrnúť do nasledovných bodov:36

1. Výber úroku z kostolných peňazí od vymenovaných osôb.
2. V riadnom čase vybrať a zhromaždiť ročné dane a kontribúcie do mestskej pokladnice 

od poverených úradníkov. 
3. Vyberať aj tzv. „drábske peniaze“ od obyvateľov v meste, v predmestí a „Humnách“ 

s vedomím richtára a senátorov na sv. Juraja a sv. Michala, jednotlivo po 17 denárov 
od domu a usadlostnej pôdy. Podobne vybrať dane aj na sv. Jakuba.37

4. Od poddaných v Žabinci „drábske peniaze“ vyberať nemal, nakoľko tí sú oslobodení 
od platenia za stráženie mestských brán v čase jarmokov a trhov.

5. Od poddaných z Ľuborče vybrať cenzus na sv. Juraja a Michala, vždy 4 zlaté.
6. Od poddaných z Ľuborče počiatkom Veľkého pôstu vybrať 15 kvartálov jačmeňa, tie 

potom zasiať na mestských poliach pre potreby mestského pivovaru.
7. Vo vhodnom čase vyberať dávky od mlynov.
8. Od „krámikov“ počas trhov a jarmokov vyberať mestskú daň.38

9. Spoločne s mestským pisárom (ministeriálom) viesť registre pre jednotlivé poddanské 
obce, pre predmestie a vnútorné mesto.

10. Za 15 dní po uložení kontribúcie majú osoby poverené výberom podať vyúčtovanie. 
Tých, ktorí nezaplatili, treba odovzdať richtárovi, aby ich on väzením prinútil zaplatiť.

11. Ihneď po Novom roku spoločne s notárom má povinnosť oddeliť peniaze určené pre 
kostol, školu, chudobinec, ako i sirotské peniaze a starostlivo ich opatriť.

12. Ešte pred fašiangami má povinnosť spoločne s richtárom zaobstarať pre mesto najlac-
nejšie víno a uložiť ho do mestských pivníc. V roku 1636 sa už konštatuje, že o kúpe 
vína má dať informáciu richtárovi a senátu a má si vyžiadať dvoch senátorov, aby mu 
s kúpou pomáhali.

13. Pri nalievaní vína do sudov majú byť prítomní dvaja senátori, ktorí potvrdia regesty.
14. Má dozor nad krčmármi, aby sa v mestských krčmách čapovalo len mestské víno.
15. Má dozerať, aby sa hosťom dostalo najviac tri holby mestského vína pri ich pohostení 

v prítomnosti richtára alebo niektorého senátora.
16. Po vybednení vína má komorník povinnosť uložiť sudy na suché miesto.
17. Príjmy a výdavky má komorník zapisovať do registrov a má tiež dbať na to, aby sa 

kvôli nezaplateným účtom za víno nedostalo mesto do dlžôb.

36 ŠTIBRANÝ, V. Príspevok k dejinám..., s. 74-75. ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1632 – 1638, 
nespr., inštrukcie z roku 1636.

37 Tzv. jurskú a  michalskú daň platili mešťania od domov a  usadlostnej pôdy a  jej výška bola stanovená na 
17 denárov. Želiari a podželiari bývajúci v meste, predmestských štvrtiach a poddanských obciach mali platiť iba 
jakubskú daň, ktorej výška nebola striktne definovaná, mestská rada ju určovala zrejme podľa potreby v rozpätí 25 – 
50 denárov pre želiarov s domom a 12 – 25 denárov pre podželiarov. Zo Žabinca (mestskej časti) sa jakubská daň 
neodvádzala, nakoľko miestni obyvatelia strážili mestské brány v čase jarmokov a trhov (pozri bod 14). HORVÁTH, 
Pavel. Trenčín v období novoveku (1526 – 1848). In: ŠIŠMIŠ, Milan (Ed.). Trenčín. Vlastivedná monografia I. Bratislava : 
Alfa, 1993, s. 98.

38 Od polovice 17. storočia prešla táto povinnosť na nových mestských funkcionárov, tzv. výbercov trhových 
poplatkov (exactores fori).
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18. Ak víno zoctovatelo alebo sa inak znehodnotilo, nemá vyjsť na škodu, ale má sa od-
predať za polovičnú cenu.

19. Okov má mať 32 pínt, ich počet má komorník zapisovať do registrov.
20. Komorník spolu s richtárom a mestským kapitánom sa majú postarať, aby žatva na 

mestských poliach prebehla v poriadku, taktiež majú zabezpečiť vysiatie obilia na 
jar a pred zimou, ako aj uskladnenie sena, slamy a iného krmiva.

21. Z mestského sladu má dať variť pivo do mestského pivovaru. Ak by množstvo obilia 
na varenie piva z mestských polí nebolo dostačujúce, má zabezpečiť jeho kúpu.

22. Spoločne s richtárom sa má postarať, aby každý z ľuborčianskych poddaných zaviezol 
po 10 kmeňov k mlynom na vykresanie brvien. Z jedného stromu sa má vykresať aspoň 
6 brvien na opravu mosta.

23. Mestským zamestnancom má povinnosť vyplácať peňažné a naturálne mzdy (iba 
tým vyšším).39 Nižšie postaveným zamestnancom vyplácali mzdy fiziernici; niektorí 
výbercovia mali priamy podiel na vybranej dani, ktorá sa im poukázala ako mzda 
(výberca mostných poplatkov). Časť naturálnych platov zabezpečoval aj pivovarský 
hospodár vo forme piva a mláta.

24. Jednotlivé dôchodky mesta má starostlivo zapisovať a urobiť z každého sumár.
25. Hlavné vyúčtovanie predkladať na výzvu richtára okolo adventu.

Vyhotoviť register komorníka nebola vôbec jednoduchá záležitosť. Od roku 1649 ho 
máme prvýkrát zachovaný v knižnej forme.40 Istú viazanú podobu mal aj predtým, čo si iste 
vyžadovala potreba prehľadnosti, ale i množstva a rozsahu tak agendy, ako i samotného 
registra. Register ročného zúčtovania komorník pravdepodobne nespisoval sám, pretože 
z 9. a 10. decembra 1675 sa nám zachoval konkrétny doklad, ktorý informuje, čo všetko 
sa z mestských zásob minulo na dve pohostenia, resp. obedy úradníkom, ktorí spisovali 
register komorníka. Zo zoznamu upútajú pozornosť napríklad slimáky, ale i cudzokrajné 
korenie a dva citróny v hodnote 20 denárov, ktoré boli v tej dobe iste exkluzívnym za-
hraničným tovarom.41

Komornícke účtovné registre mali počas 17. storočia viac-menej ustálenú formu, ktorú 
ilustrujeme na jednom takom z roku 1661.42 Register začínal vínnym účtom tvoriacim 
takmer polovicu celej agendy. Potom nasledovali menšie položky na strane príjmov – 
z mostov, poplatky z mestskej váhy, dávky vybrané na sv. Juraja, na sv. Michala a na sv. Ja-
kuba. Následne bol zaznamenaný príjem z varenia a predaja mestského piva, poplatky od 
„krámov na rýnku“ a z „krámov medzi bránami“, osobitne sa evidovalo jarmočné od židov 
a brežné od mlynárov, až napokon príjmovú časť uzatvárajú vybrané poplatky z poddan-
ských dedín. Výdavková časť mala tiež svoju ustálenú formu. Ako prvé sú zaevidované platy 

39 V roku 1659 poukázal peňažné a naturálne mzdy nasledovne: richtárovi 35 zl. a 35 kvartálov obilia; notárovi 
100 zl. a 20 kvartálov obilia; dvom mestským kapitánom spolu 40 zl.; rektorovi školy 50 zl. a 40 kvartálov obilia; 
fiškálovi 30 zl. a 10 kvartálov obilia; podnotárovi 25 zl.; farárovi 40 kvartálov obilia; organistovi 50 zl. a 11 kvartálov 
obilia; ministeriálovi 25 zl. a 12 kvartálov obilia; sám sebe vyplatil 16 zl.; diakonovi 16 kvartálov obilia; učiteľovi 
v škole 12 kvartálov obilia; zvonárovi 2 kvartále obilia. In: ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Príjmy a výdavky 
1659 – 1662, nespr., fascikel ročník 1659.

40 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1645 – 1649, nespr., fascikel ročník 1649.

41 Účet za pohostenie úradníkom pozri v  prílohe D tejto štúdie. ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f.  MG TN, Príjmy 
a výdavky 1674 – 1675, nespr., fascikel ročník 1675. Zmienku o cudzokrajnom ovocí ako bežnom obchodnom artikli 
cudzokrajných kupcov, ktorí svoj tovar ponúkali vo väčších obchodných centrách, sme našli aj v roku 1689, kedy 
Ján Ferdinand Stibig, fiškál moravských panstiev Juraja Ilešházyho, informuje, že pomaranče už nezohnal, a preto 
kúpil citróny. ŠA Bytča, f. Rodové archívy 1334 – 1964, Rod Ilešházi z Dubnice (1220) 1270 – 1915, Korešpondencia 
I 1570 – 1689, katalógové číslo 2982, list zo dňa 6. marca 1689.

42 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1659 – 1662, nespr., fascikel ročník 1661.
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mestských zamestnancov v peniazoch, po nich sa zaznačili výdavky z rozhodnutia richtára 
a senátorov (ex commisione domini judicis et senatoribus). V ďalšej časti sú poznačené 
rozličné výdavky mesta a paholkom v mestskom majeri. Osobitne sa evidoval počet vyda-
ného obilia (raže), ktoré sa poskytovalo ako naturálny príjem mestským zamestnancom. 
Register zakončujú prehľady zakúpeného obilia (jačmeň, raž, ovos), pohánky a chmeľu, 
ktoré sa v prípade nedostatku z vlastných zdrojov zakupovali poväčšine v okolí Trenčína.

Príloha a: 
Archontologický prehľad trenčianskych mestských komorníkov v rokoch 1601 – 1700 43

Voľby sa konali zvyčajne 27. decembra predchádzajúci rok

Rok Mestský komorník Rok Mestský komorník
1601 Juraj Tkadlec (Tkadlecz) 1651 Ondrej Sivý (Szywy) – vzdal sa funkcie

Samuel Müller (Müller) – zvolený 
dodatočne

1602 Michal Bobocký (Bobotsky Mensator) 1652 Tobiáš Jón (Jon)
1603 Michal Stolár (Stolar) 1653 Štefan Ďurďoviansky (Gyurgiowansky)
1604 Mikuláš Mako (Mako) 1654 Tobiáš Jón (Jon)
1605 Mikuláš Vizkelety (Wiskelethy) 1655 Andrej Portitoris (Portitoris)
1606 Michal Šuškovič (Susskowyth) 1656 Ján Burian (Burian)
1607 Ján Slávka (Slawka) 1657 Ján Potáč (Potacz)
1608 Šimon Markovický (Markowiczky) 1658 Štefan Ďurďoviansky (Gyorgioviansky) 

†1658
Gašpar Putanec (Putanecz)  
– zvolený dodatočne

1609 Ján Simanátor (Simanator) 1659 Štefan Demián (Demian)
1610 Mikuláš Zlatovský (Zlatowsky) 1660 Juraj Burian (Burian)
1611 Andrej Silvay (Slywon) 1661 Eliáš Sleziansky (Sleziansky)
1612 Juraj Tanáč (Tanacz) 1662 Izák Ujhely (Uyhely)
1613 Peter Platnier (Platnier) 1663 Ján Nigrini (Nigrin)
1614 Štefan Omasta 1664 Jakub Bohuš (Bohuss)
1615 Ján Trebnicenus (Trebnicenus) 1665 Ján Pohorský (Pohorszky)
1616 Daniel Černey (Czerney) 1666 Michal Demetry (Demetri)
1617 Daniel Černey (Czerney) 1667 Daniel Dubravius (Dubravius)
1618 Leonard Čál (Czall) 1668 Mikuláš Rácky (Raczky)
1619 Daniel Černey (Czerney) 1669 Mikuláš Rácky (Raczky)
1620 Mikuláš Lehotský (Lehotsky) 1670 Baltazár Sivý (Szivy)
1621 Leonard Čál (Chall) 1671 Štefan Dubravius (Dubravius)
1622 Juraj Demián (Rastoczky) 1672 Andrej Kubínsky (Kubinszky)
1623 Ján Blatnický (Blatnicenus) 1673 Ján Kotúč (Kotučz)

43 Údaje čerpané predovšetkým z: ŠA Bratislava, pob. Trenčín, Protokoly z rokov 1601 – 1698, šk. 4 – 14, sign. KN/I-
11 – 39; Príjmy a výdavky 1601 – 1700, nespr.
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1624 Štefan Omasta (Omaztha)  
– odišiel do služieb Gašpara Ilešházyho
Andrej Silvay (Szliwon)  
– zvolený dodatočne

1674 Mikuláš Berdóci (Berdoczy aliter Szabo)

1625 Mikuláš Koyš (Kogiss) 1675 Ján Landič (Landich)
1626 Juraj Demián (Rastoczky) 1676 Ján Kürthy (Kurthy)
1627 Juraj Demián (Demiany) 1677 Štefan Jaroš (Jaross)
1628 Juraj Bobocký (Bobotsky) 1678 Ján Komín (Komíny)
1629 Juraj Melko (Melko) 1679 Zachariáš Sivý (Szivy)
1630 Gabriel Nosický (Nosiczki) 1680 Ján Krištof Knogler (Knogler)
1631 Juraj Demián (Demiani alias Rasstoczky) 1681 Michal Kubínsky (Kubiny)
1632 Ján Drozdík (Drozdik) 1682 Mikuláš Drietomský (Drietomay) 

†3. 4. 1644 Trenčín44

1633 Mikuláš Koyš (Koyss) 1683 Štefan Černey (Czerney)
1634 Pavol Tekenyey (Tekeney) 1684 Ján Drozdík (Drosdik)
1635 Andrej Silvay (Sliwon) 1685 Ján Dvorník (Dwornyhy)
1636 Juraj Bobocký (Bobotsky) 1686 Pavol Gyarmathy (Gyarmathy)
1637 Andrej Pokabello (Pocabello alias Kreszach) 1687 Adam Cejsl (Čeisl)
1638 Andrej Pokabello (Pokabello) 1688 Ján Cejsl (Czeisl)
1639 Martin Lehotský (Lehotsky) 1689 Martin Ladislaides (Ladislaides)
1640 Daniel Petrovicius (Petrovicius) 1690 Daniel Demián (Demian)
1641 Ján Vrana (Wrana) 1691 Samuel Klátovský (Klatowszky)
1642 Václav Cejsl (Czeysl) 1692 Ján Škultéty (Scultety)
1643 Pavol Odrik (Odryk) 1693 Pavol Bohuš (Bohuss)
1644 Ján Kotúč (Kotuch) 1694 Ján Turnay (Turnay)
1645 Andrej Černey (Cherney) 1695 Tobiáš Rayšel (Rayschel)
1646 Andrej Černey (Cherney) 1696 Ján Ďurďoviansky (Gyurgyowanszky)
1647 Štefan Porubský (Porubski) 1697 Samuel Podhorský (Podhorszky)
1648 Juraj Silvay (Silvay) 1698 Ján Ladislaides (Ladislaides)
1649 Andrej Kubranský (Kubransky) 1699 Gašpar Baltazár Cauner (Czauner)
1650 Daniel Lipský (Lypsky) 1700 Štefan Lipský (Lipszky)

44

44 ŠA Bratislava, Zbierka cirkevných matrík (ďalej ZCM), rím. kat., Trenčín, zomretí 1672 – 1725, inv. č. 2359, s. 619.
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Príloha B:
Archontologicko-biografický profil trenčianskeho mestského komorníka Jána Krištofa 
Knoglera

Meno, priezvisko a jeho varianty: Ján Krištof Knogler (Knogler, Knegler, Knoghler)
Dátum a miesto narodenia: 15. december 1630 Trenčín45

Dátum a miesto úmrtia, resp. pochovania: zomrel 18. apríla 1698 v Trenčíne46 a pochovaný 
bol dňa 21. apríla 1698 na evanjelickom cintoríne v Trenčíne47

Pôvod predkov, etnická príslušnosť: predkovia mali rakúsky pôvod, do Uhorska prišiel 
jeho otec Maximilián Knogler z náboženských dôvodov okolo roku 1630 z mestečka 
Pirach (Pierach)48

Rodičia a súrodenci: otec Maximilián Knogler († pred 1634), lekárnik a trenčiansky mešťan, 
matka Mária Schönknechtin, neskoršie druhýkrát vydatá za Blažeja Styffera, nemeckého 
krajčíra na dvore Ilešházyovcov. Súrodenci nie sú známi.49

Vlastná rodina: dvakrát ženatý, prvá manželka Judita Abrahámfiová (*cca 1622 – †cca 
1685), s ktorou sa oženil v roku 1652; druhá manželka Kristína Lazániová, vdova po 
trenčianskom mešťanovi Mikulášovi Petrinovi, s ktorou sa oženil v roku 1686. Z prvého 
manželstva je doložených päť detí, druhé manželstvo bolo pravdepodobne bezdetné. 
Syn Samuel a dcéra Judita zomreli v detskom veku, dospelosti sa dožila dcéra Katarína 
(*december 1654 – †28. 2. 1720 Trenčín), vydatá najskôr za Zachariáša Sivého a neskoršie 
za Jána Škultétyho; syn Ján, ktorý študoval evanjelickú telógiu v Jene (*cca 1660 – †13. 
11. 1698 Trenčín); a napokon posledný syn Daniel (*6. 4. 1664 Trenčín – †12. 10. 1736 
Trenčín), najskôr ženatý so Zuzanou Cejslovou (*cca 1668) a neskoršie s Magdalénou 
Kürthyovou, vdovou po trenčianskom senátorovi Pavlovi Bohušovi (†1714).50

Vzdelanie: pravdepodobne absolvent domácej trenčianskej evanjelickej školy, univerzitné 
štúdia absolvoval v Padove, Štrasburgu a Bazileji, roku 1655 sa stal lekárom51

Zamestnanie: lekárnik52

Bydlisko: bližšie nelokalizovaný dom v Trenčíne, ktorý on sám označil za svoju rezidenciu
Majetkové pomery: vlastnil aj ďalší dom v predmestí Trenčína; želiarske stavanie zvané 
Bohemutowsky hoštak; hospodárske stavby ako pivovar, stodoly, pálenicu a viacero záhrad 
a pozemkov (kopaníc) v extraviláne Trenčína53

sociálna (stavovská) príslušnosť: príslušník najbohatšej vrstvy trenčianskeho patriciátu

45 Slovenský biografický slovník 3. (ďalej SBS 3) Martin : Matica slovenská, 1989, s. 123, heslo Knogler, Ján Krištof; 
ŠIŠMIŠ, Milan. Z osudov rakúskej exulantskej rodiny Knoglerovcov na Slovensku v 17. – 18. storočí. In: KOKOJANOVÁ, 
Michaela (Ed.). Měšťané, šlechta a  duchovenstvo v  rezidenčních městech novověku (16. – 18.  století). Prostějov : 
Muzeum Prostějovska v Prostějově, 1997, s. 271.

46 SBS 3, s. 123, heslo Knogler, Ján Krištof.

47 ŠA Bratislava, ZCM, rím. kat. Trenčín, matrika zomretých 1672 – 1725, inv. č. 2359, s. 661.

48 ŠIŠMIŠ, M. Z osudov rakúskej..., s. 271.

49 SBS 3, s. 123, heslo Knogler, Ján Krištof; ŠIŠMIŠ, M. Z osudov rakúskej..., s. 271.

50 SBS 3, s. 123, heslo Knogler, Ján Krištof; ŠIŠMIŠ, M. Z osudov rakúskej..., s. 270-275; ŠA Bratislava, ZCM, rím. 
kat. Trenčín, matrika zomretých 1672 – 1725, inv. č. 2359, s. 663, 741; matrika zomretých 1727 – 1772, inv. č. 2360, 
s. 722.

51 SBS 3, s. 123, heslo Knogler, Ján Krištof.

52 ŠIŠMIŠ, M. Z osudov rakúskej..., s. 271.

53 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Testamenta 1670 – 1699, nespr., testament zo dňa 26. februára 1698.
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náboženská príslušnosť: stúpenec reformácie, člen trenčianskej evanjelickej cirkvi a. v.54

Verejné (úradné) funkcie: 1665 – 1698 člen širšej mestskej rady Trenčína; 1665 – 1666 
správca mestského soľného skladu v Trenčíne; 1668 správca trenčianskeho mestského 
pivovaru; 1670 – 1672, 1679 trenčiansky predmestský kapitán; 1680 trenčiansky mestský 
komorník; 1690 – 1691 trenčiansky mestský inšpektor jatiek; 1690 – 1691 trenčiansky 
mestský fiziernik55

Pamiatky: v Štrasburgu vydal roku 1653 
dve diela, prvé s názvom Problemata 
physica miscellanea  a  druhým 
bola dizertácia z  oblasti anatómie 
Theoremata anatomica miscellanea 
de variis humanis corporis partibus. 
V Bazileji mu v roku 1655 vyšlo dielo 
Theses inaugurales miscellaneae.56 
Autor zápisov vo viacerých mestských 
knihách a  písomnostiach najmä 
účtovného charakteru z  rokov, kedy 
zastával mestské funkcie; v roku 1680 
vyhotovil napríklad viazanú knihu – 
register mestských účtov.57 Zachoval 
sa odtlačok jeho prsteňovej pečate 
z roku 1674, kde používal meštiansky 
znak, ktorého obsahom bol lekárnicky 
mažiar s bylinkami (symbol lekárnikov), 
nad znakom sa nachádzali jeho iniciály 
H·K·K (Hans Kristoph Knogler).58

54 Napríklad v rokoch 1677 – 1678 bol členom vonkajšej mestskej rady Trenčína za stranu evanjelikov a aj v čase 
svojej smrti sa spomína ako „luterán“.

55 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Protokoly z rokov 1665 – 1698, šk. 10 – 14, sign. KN/I-32 – 39, zoznamy 
funkcionárov z rokov 1665 – 1698.

56 SBS 3, s. 123, heslo Knogler, Ján Krištof.

57 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, MG TN, Príjmy a výdavky 1680, nespr., register mestského komorníka.

58 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Testamenta 1670 – 1699, nespr., testament zo dňa 17. marca 1674.

Obr. 1:  Pečať Jána Krištofa Knoglera, 1674
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Príloha C:
Archontologicko-biografický profil trenčianskeho mestského komorníka Andreja 
Kubínskeho mladšieho

Meno, priezvisko a jeho varianty: Andrej Kubínsky mladší (Kubinsky, Kubinszky, Kubini, 
Kubiny, Kubyny)
Dátum a miesto narodenia: dátum narodenia neznámy, pravdepodobne v Trenčíne
Dátum a miesto úmrtia, resp. pochovania: †medzi 3. aprílom a 23. májom 1685 v Trenčíne, 
pochovaný pravdepodobne na tamojšom cintoríne59

Pôvod predkov, etnická príslušnosť: šľachtic, etnický Slovák. Nobilitáciu získal Andrej 
Kubínsky starší s manželkou Katarínou Zlatovskou a deťmi Andrejom mladším, Jánom, 
Jakubom a Katarínou od Ferdinanda III. dňa 26. novembra 1646.60

Rodičia a súrodenci: otec Andrej Kubínsky starší (†pred 1668), matka Katarína Zlatovská, 
neskoršie vydatá za Andreja Andrisa. Doložení sú traja súrodenci – sestra Katarína, brat 
Jakub, ktorý pôsobil ako kňaz (páter), a ďalší brat Michal, ženatý s Katarínou Cejslovou.61

Vlastná rodina: dvakrát ženatý, prvá manželka Barbora Tarnóciová (†pred 1695), druhýkrát 
ženatý s Katarínou Nigríniovou (†11. august 1702 Trenčín). Z prvého manželstva pochádzali 
traja synovia – Adam, Juraj a Štefan, druhá manželka mu porodila syna Pavla a dve dcéry 
– Dorotu a Annu.62

Vzdelanie: pravdepodobne navštevoval mestskú školu v Trenčíne
Zamestnanie: neznáme
Bydlisko: bližšie nešpecifikovaný dom v Trenčíne
Majetkové pomery: v meste Trenčíne vlastnil tzv. Mihalkowsky dom, ďalší dom a majer 
mal v predmestí Trenčína spolu s viacerými lúkami a poliami v extraviláne mesta. K jeho 
nehnuteľnému majetku patrili aj dva vinohrady, a to v Záblatí a Istebníku. Disponoval aj 
značnou finančnou hotovosťou (viac ako tisíc zlatých) a patrilo mu i viacero strieborných vecí 
(strieborné pásy, konvička, pohár) a ďalších 2½ libry striebra ako i osem, pravdepodobne 
zlatých, prsteňov.63

sociálna (stavovská) príslušnosť: príslušník najbohatšej vrstvy trenčianskeho patriciátu
náboženská príslušnosť: pravdepodobne evanjelik a. v.64

Verejné (úradné) funkcie: 1667 – 1676 člen širšej mestskej rady Trenčína; 1668, 1670 
správca trenčianskeho mestského špitála; 1669 správca trenčianskeho mestského 
pivovaru; 1672 trenčiansky mestský komorník; 1673 správca trenčianskeho mestského 

59 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f.  MG TN, Testamenta 1670 – 1699, nespr., testament zo dňa 3.  apríla 1685. 
Testament bol verejne publikovaný pred mestskou radou Trenčína dňa 23. mája 1685, smrť nastala teda krátko pred 
týmto dátumom. 

60 KEMPELEN, Béla. Magyar nemes családok. Budapest : Arcanum DVD könyvtár, 2003, heslo Kubinszky; 
FEDERMAYER, Frederik. Lexikón erbov šľachty na Slovensku I. Trenčianska stolica. Bratislava : Hajko&Hajková, 2000, 
s. 118.

61 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Mestské knihy – rôzne 1657 – 1668, šk. 65, zápis zo dňa 10. marca 1668.

62 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f.  MG TN, Mestské knihy-varia. Protocollon accomodationem, divisionium, 
testamentarum 1669 – 1687, nepaginované, zápis zo dňa 18. apríla 1686.

63 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Testamenta 1670 – 1699, nespr., testament zo dňa 3. apríla 1685.

64 Usudzujeme tak na základe toho, že jeho príbuzný Ján Kubínsky bol na reštaurácii magistrátu 27. decembra 
1676 vyvolený do širšej mestskej rady Trenčína za stranu evanjelikov, ako i zo skutočnosti, že práve v tom čase bol 
do vonkajšej mestskej rady Trenčína začlenený väčší počet katolíkov, a to na úkor evanjelikov, v radoch ktorých sa už 
nenašlo miesto pre Andreja Kubínskeho mladšieho.
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majera; 1674 – 1680 kapitán trenčianskeho predmestia; 1681 – 1685 správca trenčianskeho 
soľného skladu65

Pamiatky: Autor zápisov vo viacerých mestských účtovných písomnostiach z rokov, 
kedy zastával mestské funkcie, v roku 1672 vyhotovil napríklad viazanú knihu – register 
mestských účtov.66

Príloha D:
Účet za jedlo skonzumované úradníkmi, ktorí spisovali register trenčianskeho mestského 
komorníka za rok 1675.
9. a 10. december 1675, Trenčín
Orig. ŠA BA, pob. TN, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1674 – 1675, nespr., fasc. ročník 1675

Anno 1675 die 9 a 10 (decem)bris

Ex dispositione Inclyti Senatus Naložilo se na Obedy dwa pre Gich M(ilo)sty panuw 
počtaruw pry odbirany a rewidirowany Registra p(ana) komorassoweho ucžineny, wedle 
poradniho wecy kupenych popsany:

Koreny celeho a treneho p(ro) 10 d(enariis)
Zazworu celeho a treneho p(ro) 15 d(enariis)
Musskatoweho kwetu celeho a treneho p(ro) 25 d(enariis)
Sseffranu treneho p(ro) 15 d(enariis)
Hrebycžkuw celich trenich p(ro) 20 d(enariis)
Skoryce celeg treneg [pro] 13 d(enariis)
Ryskasse lib(er) 1½ pro 30 d(enariis)
Citrony n(ume)ro 2 p(er) d(enarios) 10 p(ro) 20 d(enariis)
Olega dreweneho p(ro) 5 d(enariis)
Na žemle a chlieb pre prysluhugicych [pro] 32 d(enariis)
Masa howazyho lib(er) 12 p(er) d(enarios) 2½ p(ro) 30 d(enariis)
Masa brawcžoweho lib(er) 8 p(er) d(enarios) 4 p(ro) 32 d(enariis)
Masa telacziho lib(er) 5 p(er) d(enarios) 4 p(ro) 20 d(enariis)
Hlawyczka telaczy p(ro)    5 d(enariis)
Hus gedna wykrmena p(ro) 25 d(enariis)
Morak geden p(ro) fl(oreno)1 d(enariis) 25
Kopuny n(ume)ro 2 p(er) d(enaros) 12 p(ro) 24 d(enariis)
Kureniecz n(ume)ro 5 p(er) d(enaros) 5 p(ro) 25 d(enariis)
Zagacz geden p(ro) 22 d(enariis)
Prasa gedno pro 14 d(enariis)

 Latus fl(orenos) 5 d(enarios) 7

65 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Protokoly z rokov 1665 – 1685, šk. 11 – 12, sign. KN/I-33 – 35, zoznamy 
funkcionárov z rokov 1667 – 1685.

66 ŠA Bratislava, pob. Trenčín, f. MG TN, Príjmy a výdavky 1672, nespr.
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Klobasy n(ume)ro 4 p(er) d(enarios) 5 a yaternicze
n(ume)ro 2 p(er) d(enarios) 3 p(ro)  26 d(enariis)
Slaniny lib(er) ½ p(ro)    6 d(enariis)
Kapusta wlaska p(ro)    2 d(enariis)
Slimaky p(ro) 15 d(enariis)
Raky p(ro)    6 d(enariis)
Masla 2 p(er) d(enarios) 18 p(ro) 36 d(enariis)
Czesneku, czibule a petrželi p(ro)    5 d(enariis)
Soly medz 1½ p(er) d(enarios) 6 p(ro)     9 d(enariis)
Brincze lib(er) 2 p(ro)    8 d(enariis)
Syrecz geden na rynku wzaty p(ro)  32 d(enariis)
Owotcya pro    5 d(enariis)
Pywa m(...) 22 p(er) d(enarios) 2 p(ro) 44 d(enariis)
Drew predwareny gidla p(ro) 25 d(enariis)

 Latus fl(orenos) 2 d(enarios) 19

Summa wsseckeg utraty a nakladku
tohto ucžiny fl(orenos) 7 d(enarios) 26
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The landscapes of Belgian reconstruction:  
a balance between modernity and tradition

Caterina Franchini

After World War I, the debate on Belgian reconstruction divided architects. Some claimed that the priority 
should be the reconstruction of monuments and urban historical centers, others considered the 
construction of housing more urgent. In the first half of the Twenties, on one hand the well established 
generation of old architects worked at reconstruction of devastated regions, on the other hand the young 
„modernist“ generation experimented with the construction of garden-suburbs with low-cost housing. The urban 
planner and landscaper Louis van der Swaelmen and the modernist architect Victor Bourgeois considered 
a failure the reconstruction „à l’identique“ and the reconstruction „in style“ that exhibited 
a sentimentalist and regionalist vision. Indeed, the law on destroyed municipalities (April 8th, 1919) 
imposed a regional esthetic for reconstruction on pre-existing urbanized sites. By contrast the 
construction of new garden-suburbs appeared as a great success against the „vieux-neuf“. In 1920 the 
Office of Devastated Regions opened the „Architectural Section“ under the responsibility of Jean-
Jules Eggericx, and a first settlement of 100 social housing units was created a Roulers and named 
Batavia. It was inspired, at the same time, by the Belgian beguinage and by the English garden-city; and new 
materials and building technologies were experimented there.

Key words: Belgian reconstruction. Landscape history. Garden suburbs. Modern vernacular. Van der 
Swaelmen.

World War I produced a significant devastation of the Belgian landscape. The war 
front of the Yser river is probably the most well known devastated area. The area razed 
to the ground was sixty km long and twenty wide – from Nieuport to Warneton, passing 
through Ypres - but also a large number of municipalities in the middle of the country were 
damaged by the war.1 Due to its devastations, Belgium became a „cas clinique“ (clinical 
case) in the international debate on restoration and reconstruction.2

„Vieux neuf“ reconstruction versus „modern vernacular“
Well established research showed two different approaches to the reconstruction.3 On 

one hand, the restoration of historical centers and villages embodied a policy of prestige, 
on the other the construction of social houses was aimed at solving the practical need for 
houses for the lower social classes. It was the second action, the construction of entire 

1 In the Yser region three cities and 62 villages were damaged. Cities like Aarschot, Termonde, Dinat and Visé, and 
little villages like Tremelo, Leizele, Havay and Spotin nearly disappeared. The city centre of Louvain, Lierre, Malines, 
Namur, Herve and Herbeumont were destroyed.

2 The term “cas clinique” was used by Louis Van der Swaelmen in the title of his fundamental theoretical and 
methodological book: VAN DER SWAELMEN, Louis. Pour la reconstruction de la Belgique. Préliminaires d’Art Civique 
mis en relation avec le „cas clinique“ de la Belgique. Leyden : Société d’éditions A. W. Sijthoff, 1916, 298 p.

3 A reference work on the subject is: SMETS, Marcel (Ed.). Resurgam. La reconstruction de la Belgique après 1914, 
(catalogue of the exhibition). Ghent : Crédit Communal de Belgique, 1985, 247 p.  On postwar reconstruction in 
Belgium, France, Germany, Great Britain, and the Netherlands see: BULLOCK, Nicholas – VERPOEST, Luc (Eds.). Living 
With History, 1914 – 1964 : Rebuilding Europe After the First and Second War World. Leuven : Leuven University Press, 
2011, 392 p.
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settlements of social housing, near the cities or villages – based on the urban typology 
of garden suburb – that profoundly changed peri-urban, suburban and rural landscapes 
of entire regions.

In the first half of the Twenties, the well established generation of old architects worked 
on the reconstruction of ancient towns and monuments, while the young generation 
experimented with the construction of garden suburbs with low-cost housing in order 
to solve the dramatic problems of homelessness. Specialized magazines criticized the 
„old-new“ and too conservative attitude of urban commissions.4 Among the most critical 
magazines were: La Cité, L’Art Libre, Clarté, Au Volan, Le Geste, l’Habitation à Bon Marché, 
and even Le Bulletin de l’Office des Régions Dévastées.

The urban planner and landscaper Louis van der Swaelmen,5 the engineer and town 
planner Raphaël Verwilghen6 and the modernist architect Victor Bourgeois7 considered 
the reconstruction „à l’identique“, or the so called reconstruction „en style“, that exhibited 
a sentimentalist and historicist vision in urban landscape, to be a failure.

Immediately after the war, Van der Swaelmen already showed a strong reaction against 
the „vieux-neuf“ and in his book Les Preliminaires d’Art Civique (1916) expressed the need 
to draw on foreign experiences to create a „new“ art and organization of urban space, in 
keeping with the times, needs and the creative expression of the modernists.8

In 1925, Van der Swaelmen considered regionalism and „localism“ („esprit de clocher“) 
to be responsible of the reconstruction failure and he denounced the lack of modern 
architecture: „(…) pas un seul ensemble d’esprit moderne témoignage d’un art vivant. 
Fiasco urbanistique: aucune amélioration du plan des localités. On reconstruit sur les 
alignement et les lotissements tels quels (...). Le régionalisme et l’esprit de clocher ont 
tout compromis (...). Quelques édifices isolés d’architecture moderne (...) dû presque tous 
à Hoste, montrent que l’ont eût pu faire beau, du parfait, si on l’avait voulu“.9

In 1926, Bourgeois strongly criticized post-war reconstruction, considering it: „(…) 
victime d’un sentimentalisme irréfléchi et dogmatique (…) exaltation de la copie et 
de la richesse“.10 His point of view concerning the destroy monuments was clear : „(le) 
remplacement par des œuvres modernes dont les valeurs plastiques compléteront les 
ensembles sans heurts et sans peur“.11

the functional use of regionalism and vernacular versus a sentimental imitation
The law on destroyed municipalities (8th April, 1919) was partially responsible for 

the „vieux-neuf“ approach, in fact it had imposed a regional esthetic for reconstruction 

4 Among the others see: FLOUQUET, Pierre Louis. L’action de la Société nationale de Habitations et Logements à 
Bon Marché. In: Bâtir, 1933, no. 5, p. 170.

5 About Van der Swaemen see: STYNEN, Herman. Louis Van der Swaelmen (1883 – 1929) animateur du mouvement 
moderne en Belgique. Bruxelles : Pierre Mardaga, 1979. 139 p.

6 Verwilghen (1885 – 1963) was the chief of the Office des Régions Dévastées, founder member of the Société 
des Urbanistes Belges and editor of the modern magazines Tekné (1911 – 1913) and La Cité (1919 – 1935).

7 Bourgeois (1897 – 1962) was also the editor of the architectural section of the weekly magazine 7 Arts in which 
he published several articles on reconstruction.

8 DE RIDDER, André. Un Urbaniste belge : Louis van der Swaelmen. Les “Préliminaires d’Art civique” et l’activité 
du C.N.B.A.C. In: La Cité, 1920, no. 9, p. 180.

9 VAN DER SWAELMEN, Louis. Cité-Jardin de Kapelleveld. In: 7 Arts, 1925, no. 12.

10 BOURGEOIS, Victor. Bilan, échecs et promesses. L’Architecture Belge de 1918 – 1926. In: 7 Arts, 1926, no. 1.

11 BOURGEOIS, Victor. L’Urbanisme vivant. Pour le Grand Bruxelles. 2) Les monuments et ensembles historiques 
(suite). In: 7 Arts, 1927, no. 17.
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of pre-existing urbanized sites. However, the positive side of the law was to force the 
municipalities to issue hygienic regulations on buildings, and imposing the development 
of general town planning schemes and schemes for alignment.

The reconstruction of the destroyed cities had to be done on the existing site in 
compliance with the original roads and the authentic architectural features inspired by 
traditional regional aesthetics. This regionalist approach was applied by the Municipalities 
which organized a series of competitions; the winning projects were used as a guide for 
the reconstruction of the buildings on existing lots. Consequently, making the distinction 
between the successfully functional use of regionalism and the vernacular tradition, and 
their sentimental imitation, became the main preoccupation for the modernists involved 
in post war housing construction.

The construction of new garden suburbs appeared to be a great success in contrast 
with the „vieux-neuf“. In fact, the architects strongly rejected the typical styles of XIX 
century historicism in favor of a functional approach that took low-cost housing programs, 
suburban contexts and the physical features of the site as a catalyst for the design. 

Modernist architects shared an appreciation of the vernacular tradition that played 
a significant role in shaping urban and landscape planning. As in the vernacular tradition, 
modern vernacular responded to the site, its topography, climate and local materials, and 
urban planning was conceived to foster „communal life“ recalling a rural village. 

Ruralism, vernacular and folk traditions as sources of modern inspiration 
In many cases, modern architecture derived from a process of simplification of the 

folk building design of the pre-industrialized countryside. In Belgium as in Italy, folk 
traditions provided formal, esthetic and ideological inspiration in the search for modern 
cost-efficient housing design. In fact, in Italy in the interbellum period, discussions on the 
vernacular tradition, primitivism and Mediterraneità „(…) played a vital role in shaping 
futurism and rationalism“.12 As in Belgium, rural architecture also played an important role 
in the search for a modern design method. Understated and pragmatic design together 
with rustic realism appeared to be more coherent with the post-war housing demands. 

The Garbatella and Aniene neighborhoods, completed in Rome during the 1920s, 
showed an ideal of rusticity that was the subject of the Italian debate on modern 
architecture promoted in the 1930s by the architect Giuseppe Pagano. Together with Daniel 
Werner, Pagano supported a totally different concept of rural architecture organizing the 
Exhibition of Italian Rural Architecture at the VI Milan Triennale (1936). Other examples 
of garden villages near Milan are Gran Sasso, Baravalle, Tiepolo and Campo dei Fiori.13

Looking to the vernacular and folk traditions as an inspiration for the construction 
of garden suburbs was a way of rejecting XIX century academism. In fact, at that time in 
Europe, the vernacular tradition was not part of the established history of architecture. 

international cooperation for Belgian town-planning and housing
In Belgium the extensive construction of garden suburbs after WWI was due to a series 

of political and cultural reasons. Already before the war, growing industrialization and 
urbanization across the country was changing the physical, economic and cultural 

12 SABATINO, Michelangelo. Pride in Modesty. Modernist architecture and the Vernacular Tradition in Italy. Toronto 
– Buffalo – London : University of Toronto Press, 2010, p. 92.

13 SELVAFOLTA, Ornella. Temi e luoghi della città-giardino in Italia nei primi decenni del Novecento. Themes and 
places of garden-city in Italia on the first decades of Twenty Century. In: Ciudades, 2000 – 2001, no. 6, pp. 75-95.
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landscape. WWI generated a political change: Catholics, liberals and socialists formed 
a National Union, and for the first time, thanks to universal suffrage in 1919, the Parti 
Ouvrier Belge – P. O. B. participated in the Government struggling for work and housing 
rights. 

War catalyzed international experiences to improve town planning in Belgium and 
a series of study boards were created: in London the Belgium Town Planning Committee 
(R. Unwin, president), in Paris the Commission d’étude Franco-Belge and in Amsterdam 
the Comité Nerlando-Belge d’Art Civique – C.N.B.A.C. directed by Van der Swaelmen, 
who was soon to become the protagonist of the landscape planning of Brussels garden 
cities green belt.14

The C.N.B.A.C. – president Hendrik Petrus Berlage and Belgian members Huib Hoste 
and Paul Otlet – had the task of collecting information from various committees to create 
a center of international documentation on urban planning.

Through the Town Planning Institute, England embarked on a program of continuing 
education for refugee architects and urban planners. Indeed, among 200.000 Belgian 
refugees, 200 were architects or surveyors.15 Many countries participated in the London 
conference „Pour la Reconstruction de la Belgique“ (11th – 15th February 1915). One of 
the purposes of the conference was „(…) initier (les Belges) à la théorie et aux pratiques 
du town planning en générale et des Garden Cities en particulier“.16

The guidelines for Belgian reconstruction introduced the garden city as a response to 
housing demands. This idea was not new in Belgium. As early as 1913 during the Premier 
Congrès International et exposition compare des Villes de l’Union Internationales des 
Villes, in Ghent, the modernists declared their anti-urban attitude and the need to return 
to nature through the separation of activities in different districts. The anti-urban attitude 
coincided with the rise of suburban and peri-urban residential neighborhoods for the 
underprivileged social classes. Housing complexes with gardens to be connected to the 
city through a network of new roads and public transport were proposed to stop the 
dramatic degeneration of urban and rural landscapes due to urban sprawl.17

In 1913, in Ghent, the architect and urban planner Raymond Moenaert18 had already 
identified two types of suburban and peri-urban extensions: the garden city and the 
industrial village, both based on English models such as Letchworth (1903), Bourneville 
(1879) and Port-Sunlight (1888). He thought it was possible to solve the problems of 
residential development and urban sprawl by carrying out regional planning through the 
application of the two models. 

14 See: FRANCHINI, Caterina. Garden Cities of Brussels. The Modernity of Tradition. In: KRAUSKOPF, Kai – LIPPERT, 
Hans-Georg – ZASCHKE, Kerstin (Eds.). Die Neue Tradition III. – Europäische Architektur im Zeichen von Traditionalismus 
und Regionalismus. Dresden : Thelem, 2012, pp. 37-64.

15 PORTIELJE, A. J. V. Compte rendu du Congrés organisé par la „International Garden Cities and Town Planning 
Association“ : concernant la reconstruction de la Belgique. In: Garden Cities and Town planning Magazine, 1915, no. 
3, p. 58.

16 PORTIELJE, A. J. V. Compte rendu du Congrés organisé par la „International Garden Cities and Town Planning 
Association“ : concernant la reconstruction de la Belgique. In: Garden Cities and Town planning Magazine, 1915, no. 
4, p. 71. On the subject see: UYTTENHOVE, Pieter. The garden city education of Belgian planners around the First 
World War. In: Planning Perspectives, 1990, vol. V, no. 3, pp. 271-283.

17 On infrastructure and landscape see: PELEMAN, David – UYTTENHOVE, Pieter. Engineering the Rural Idyll : Road 
Construction and the Peri-urban landscape in Belgium, 1925 – 1940. In: Landscape Research, 2012, vol. 37, no. 4, pp. 
417-435.

18 R. Moenaert was a member of the Société Centrale d’Architecture de Belgique, and secretary of the Fonds du 
Roi Albert and of the Union des Architectes des Régions Dévastées.
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Differences between Belgian and english landscapes
In 1915, the London conference highlighted the following differences between Belgian 

and English landscapes that confirmed advantages of the garden city model. Belgium 
was less industrialized than England, but had a broader transport network, furthermore 
Belgium had a much more extensive rural life than England.

The relatively small size of Belgian cities was also due to the establishment, from the 
second half of the XIX century, of rail and tram season tickets, that were promoted by 
the Catholic party. Indeed, the mining industry and the widespread agricultural activity 
encouraged a territorial decentralization of housing that other countries did not have.19 
The typical, almost paternalistic industrial villages near the mines were emblematic of 
the Belgian productive landscape. 

In his fundamental book, Smets identified humanitarian industrial settlements as 
being exceptional: Grand Hornu (near Mons, 1820 – 1832), the Cité de Bosqueville (Bois 
du Luc, 1836) and the Cité de l’Olive (St. Catherine, 1835). Furthermore, Smets stated that 
the Belgian industrial villages were not very influential in the social housing debate.20

As argued by Bourgeois, in the United Kingdom the transition from the industrial village 
to the garden city was possibly due to the greater British sensitivity to natural features 
and landscape.21 On the other hand, in Belgium the formal transition from the industrial 
village to the garden city founded its model on the adoption of the worker’s garden-village. 

the key role of the london conference
The conference Pour la Reconstruction de la Belgique was organized, under the 

presidency of Lord Marie - representative of the City of London – by the International 
Garden Cities and Town Planning Association and the Union Internationales des Villes. 
The members of the organizing committee were: H. A. Aldrige, National Housing and 
Town Planning Council; Jules Brunfaut, vice-director of the Royal Academy of Belgium; 
J. J. Caluwaers, delegate of the Belgian Ministry of Agriculture and Public Works, member 
of the Royal Institute of British Architects; Ebenezer Howard, founder of the Garden city 
movement; Raymond Unwin, president of the Town Planning Committee; senator Emile 
Vick, president of the Union Internationales des Villes and the Belgian Minister of Public 
Works, George Helleputte.22

The conference program consisted in exhibitions and visits to the garden cities 
including a guided visit by Howard and Unwin to Letchword garden city (Unwin, 1903) 
and Hampsted garden suburb (Unwin, 1906). During the visit, Howard, president of the 
Town Council of Letchword, invited the Belgians to reconstruct their towns adopting the 

19 PORTIELJE, A. J. V. Compte rendu du Congrés organisé par la „International Garden Cities and Town Planning 
Association“ : concernant la reconstruction de la Belgique (suite). In: Garden Cities and Town planning Magazine, 
1915, no. 6, pp. 121-128.

20 See: SMETS, Marcel. L’Avénement de la cité-jardin en Belgique. Liège : Mardaga, 1977, pp. 13-14, note 2.  On 
9th August 1889, already, the first law for worker housing was established. The law was the result of the more 
progressive wing of the Democratic and Liberal parties, and it supported the construction of individual houses 
based on the model of a small „bourgeois villa“ isolated in a green area.

21 FLOUQUET, Pierre Louis. Pour la santé populaire. Les Cités-Jardins. In: Bâtir, 1933, no. 5, p. 164.

22 The list of participants was published in: PORTIELJE, A.  J. V.  Compte rendu du Congrés organisé par la 
„International Garden Cities and Town Planning Association“ : concernant la reconstruction de la Belgique. In: 
Garden Cities and Town planning Magazine, 1915, no. 3, pp. 51-52.
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principles of garden city.23 Howard emphasized the importance of building single-family 
houses, which were perceived as a symbol of homeland and family.24

The Belgians were given the necessary knowledge to implement the British model in its 
basic principles through a training program. The British confirmed that they did not want 
to impose an English style but rather they wanted to propose the principles of a universal 
model which could be applied while respecting national differences. 

The conference revealed the intention to interpret and adapt the morphological 
model of the garden city in accordance with the local context. In fact, the garden city was 
recognized, even later on as compatible with tradition. Adoplhe Puissat noticed that: „Le 
principe de la cité-jardin existe depuis des siècles. Les banlieues de nos villes anciennes, 
la plupart des nos villages ne sont pas autre chose. Nous avons chez nous de merveilleux 
exemples de faubourgs-jardins : nos vieux béguinages.“25

The necessity of not repeating the English model was stressed: „La tradition, nous 
allons la renouer et, comme vous le voyez, elle n’a rien d’incompatible avec le principe de 
la Cité-Jardin, bien au contraire. Est-ce à dire qu’une Cité-Jardin belge doit être calquée 
sur la Cité-Jardin anglaise? Evidemment non, et c’est ce qui fait la beauté des principes 
défendus par le vétéran Ebenezer Howard, c’est que leur application peut varier selon le 
milieu.“26 Indeed, regional and local rural architectural typologies were largely used in 
the project of Belgian garden suburbs with a consequent transformation of the Belgian 
suburban and peri-urban landscapes. 

The Belgian Minister of Public Works, Helleputte, appointed Verwilghen – chief of 
the Office for devastated regions – to pass the resolutions of the London conference in 
a report on legislative measures to be taken. On the 25th August 1915, a royal decree was 
issued concerning the rebuilding of devastated municipalities. 

A reference for Belgian royal decree was the 1909 British Housing and Town Planning 
Act. It established public control on city development and gave a strong boost to the 
construction of the garden city in the United Kingdom. With this law, local authorities 
were responsible for construction on vacant land in order to guide urban extension and 
to define the town planning schemes. A similar law was approved in France in 1919. It was 
the Cornudet’s law (14th March 1919) requiring municipalities to prepare town planning 
schemes, landscaping and planning schemes for extension.

According to the 25th August 1915 royal decree for devastated municipalities, the 
municipalities were to develop a general town planning scheme for their reconstruction, the 
enlargement or embellishment, which also allowed for expropriation.27 In fact, Verwilghen 

23 PORTIELJE, A. J. V. Compte rendu du Congrés organisé par la „International Garden Cities and Town Planning 
Association“ : concernant la reconstruction de la Belgique (suite). In: Garden Cities and Town planning Magazine, 
1915, no. 6, p. 127.

24 ROSSIGNON, G. M. J. L’importance du „Home“. In: PORTIELJE, A. J. V. Compte rendu du Congrés organisé par la 
„International Garden Cities and Town Planning Association“ : concernant la reconstruction de la Belgique (suite). In: 
Garden Cities and Town planning Magazine, 1915, no. 5, p. 102.

25 S. A., Conférence nationale des Sociétés d’Habitations à Bon Marché, compte rendu (suite). In: L’Habitation à 
Bon Marché, 1921, no. 3, p. 64.

26 PORTIELJE, A. J. V. Compte rendu du Congrés organisé par la „International Garden Cities and Town Planning 
Association“ : concernant la reconstruction de la Belgique. In: Garden Cities and Town planning Magazine, 1915, no. 
4, p. 72.

27 Art. 1. „Les communes sur les territoires desquelles des constructions publiques ou privées ont été détruites 
par suite de faits de guerre, sont tenues d’établir des plans autorisations de construire ou de reconstruire, à délivrer 
par le collège échevinal.“ Art. 4. „L’expropriation des parties de propriété privée qui devront être incorporées à la 
voirie, ou provisoirement acquises par l’Etat, la province ou la commune, pour l’exécution des plans d’aménagement 
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– who studied the problem of social housing and visited the garden-cities – understood 
that the biggest obstacle to the creation of garden suburbs was the fragmentation of land 
ownership.28 Furthermore, this fragmentation greatly impeded global landscape planning 
that was the ultimate goal. 

The 1915 decree was the first step towards the adoption of the 8th April 1919, already 
mentioned, Belgian law that required a general town planning scheme to be adopted by 
all municipalities for the construction of new housing complexes. 

a Park-system to preserve rural and „natural“ lands
The creation of a national planning scheme for Belgian reconstruction was seen as 

a priority by Verwilghen and also by Van der Swaelmen. Both considered Howard and 
Unwin as „the apostles“ of the most generous theory of urbanism that, applied to the 
reconstruction, became an inexhaustible „source of prosperity“.29

In his Preliminaries d’Art Civique, Van der Swaelmen considered that the garden suburb 
could favor both the conservation of urban and rural landscapes around the city. He 
advised to carefully choose the place for building a garden suburb. The site would have 
to meet hygienic, picturesque, economic and social features. 

Van der Swaelmen stated the need to design the garden city or the garden suburb 
taking into account the growth of other complexes near the earlier ones, suggesting the 
possibility of being part of a Park-System that could help to preserve rural and „natural“ 
lands. Following his theory, in order to design the urban plan of a garden suburb it was 
fundamental to respect the physical and geographical features of the land. The landscaper 
warned designers: „de concevoir un plan qui „fasse joli"˵sur papier, qu’il soit du reste 
composé en „entrelacs-vermicelle" ou ressemble au dessin d’un „tapis de pieds“."30

Furthermore, Van der Swaelmen stated that the study of the city is inseparable from 
the study of rural life, and that the respect of city character is related to the protection of 
nature. In fact, through his book he wanted lay the foundation for an extremely innovative 
law named: Tracé de l’Amenagement et de la Construction des Cités ou Loi d’urbanisation 
et plan pour la protection de la nature. 

Starting from the analysis of the fundamental and universal principles of civic art, in 
his book van der Swaelmen created a method to organize the reconstruction of devastated 
countries and he defined the biological notion of city. He proposed the Union des Villes 
et Communes Belges should coordinate the „Civic Development Survey“ that would be 
a preliminary step for reconstruction.

From complexes of temporary shelters to the first garden-suburbs
Despite the fact that at the London conference, a special study board – composed by 

the Minister Helleputte, the Senator Vinck and the engineer Verwilghen – was against the 

approuvés, aura lieu selon les règles ordinaires de l’expropriation pour cause d’utilité publique.“ Art. 5.  „Les 
autorisations de construire et de reconstruire sur le territoire des communes, (...) devront être approuvées par le 
Ministre de l’Agriculture et des Travaux publics (...)“. See: S. A. Texte de l’Arrête-loi du 25 août 1915. In: La Cité, 1919, 
no. 2, pp. 35-36.

28 PORTIELJE, A. J. V. Compte rendu du Congrés organisé par la „International Garden Cities and Town Planning 
Association“ : concernant la reconstruction de la Belgique (suite). In: Garden Cities and Town planning Magazine, 
1915, no. 6, p. 122.

29 VERWILGHEN, Raphael. L’Urbanisme dans les différents pays. In: La Cité, 1919, no. 6, p. 97.

30 VAN DER SWAELMEN, L. Pour la reconstruction…, p. 128.
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reconstruction using temporary prefabricated housing,31 the Minister Helleputte urgently 
created the Fonds du Roi Albert. This was an independent public institution, established 
by the Royal decree 23rd September 1916, that build temporary houses until its closure 
on 5th January 1925.32

Among the missions of the Fonds du Roi Albert were: the consolidation of damaged 
buildings, the supply of building materials and the construction of temporary shelters. 
Wooden constructions were built by the allies and transferred to the devastated regions 
where the town planning and the atmosphere of the English garden city served as a model.

Also in France, around Paris, the Office Public d’Habitation à Bon Marché de la Senne 
- established on 18th July 1915 – built some temporary garden neighborhoods made up 
of prefabricated buildings like the Belgian ones.33 Indeed, the design of two models for 
disassembling houses was made in Paris in 1917 by the engineer Zanen – director of the 
Ministry of Public Works and former director of Ponts et Chaussées – and the Belgian 
architect Moenaert – member of the Société Centrale des Habitations à Bon Marché. The 
first type of construction had three bedrooms with a total surface of 6x6 m., while the 
second had two rooms and a total surface of   4x4 m.

In Belgium, initially, the arrangement of the housing was conceived as a temporary 
military camp set up for refugees, but with the intervention of Van der Swaelmen, 
secretary-general of C.N.B.A.C., the Netherlands was taken as reference. There, millions 
of temporary shelters had already been allocated and aggregated into sets of coherent 
harmonious schemes, clearly inspired by the garden city and traditional cottages.

As the price of temporary housing was very high, in 1920, the public authorities 
encouraged the construction with durable materials. Verwilghen – Head of Construction – 
was against individual houses and in favor of testing durable and economical materials.34 
Since the construction in wood logs, as had been proposed at the beginning by the 
municipality, provided a lower quality if compared with the pisé construction, at his own 
expense Verwilghen experimented a house model (for 8000 Fb.) made out of pisé mixed 
with lime and cement, in Ypres in 1920.

The temporary prefabricated housing on one hand displayed a regionalist design, and 
on the other hand, were a great example of pre-industrialized housing.

Hoste, as a modernist architect, believed that temporary accommodation offered 
a unique opportunity to monitor new construction processes. He proposed evaluating the 
idea of an adaptable „cell based“ shelter that could be changed over time to meet new 
requirements in accordance with an „organic“ vision of growth of the house. 

Van der Swaelmen saw a natural transition from temporary prefabricated housing 
to little cottages, garden suburbs and garden cities and he analyzed the possibilities 
of combining different types of houses into a communitarian urban complex through 
a coherent landscape planning. 

In 1917 the Commission Centrale des Abris Provisoires et de la Reconstruction of the 
l’Union des Villes et Communes Belges organized a first competition to rebuild a worker 

31 CALLUWAERS, Jean-Joseph. Reconstruction et reconstitution des agglomérations? Villages et villes détruites 
ou dévastées en Belgique, (suite). In: Garden Cities and Town planning Magazine, 1915, no. 4, p. 74.

32 Up to 1918, the Fonds du Roi Albert remained an organization on paper, with no funding, no building materials 
and no workers. In February 1919 it received some government subsidies, but only in May 1919 did it receive the 
first means of transport which enabled the achievement of the planned program.

33 France started the post-WWI reconstruction before Belgium. See: CHEMETOV, Paul – DUMONT, Marie-Jeanne – 
MARREY, Bernard. Paris-Banlieue, 1919 – 1939. Architectures domestiques. Nancy : Dunot, 1989, p. 136.

34 Bulletin de l’Office des régions dévastées, 1919, no. 3, pp. 115-126. 
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district and, at the same time, to extend the city of Coulliet.35 The organizers decided to 
propose the garden city concept.36 According to the competition program, streets were 
to follow existing traces and special attention was to be placed on the heliothermic 
orientation. To ensure the garden city appearance, five ares were to be left to gardens. 
Low cost houses were to be conceived following modern construction principles: hygienic, 
comfortable, esthetic and economic.

First of all, the new complex had to be subordinate to the existing landscape. The most 
important criteria set by the competition were the respect of the original picturesque and 
irregular land and the conservation of the existing creek. The respect of these criteria 
was useful to avoid expensive terraces work on the ground. Consequentially, regular 
and symmetric urban plans were eliminated by the jury. The winner was the architect 
O. Francotte, but the urban plan was considered by Verwilghen as being: „morcelé et 
incoherent“.37

In 1919 – 1920 the Ministry of the Interior-Office of Devastated Regions, de Broqueville 
opened the Architectural Section under the responsibility of Jean-Jules Eggericx, and 
the same year a first settlement of 100 workers’ houses were created near Roulers and 
named Batavia.38

Between 1919 and 1925, the Office des Région Devastées and the Société Nationale 
des Habitations à Bon Marché – S.N.H.B.M.39 built some other little garden neighborhoods 
in the suburbs of devastated cities situated in the front war area where, at the end of 
1919, beginning of 1920, the housing crisis had become dramatic. Near Ypres were built 
Ligny (1922, R. Verwilghen) and Kalfaart (1921, R. Acke); and fifty houses were built in 
Commines (1920, J. J. Eggericx).

The Cité jardin pour ouvriers – Tuin-wyk voor arbeiders named Batavia and the above 
mentioned settlements became a reference for the reconstruction of other municipalities. 

Batavia had to put into practice some points of view expressed at the London 
conference.40 It was inspired, at the same time, by the Belgian beguinage and by the 
English garden city; here new materials and building technologies were tested. The 
construction of this complex was to allow the cost of a home that was able to meet the 
minimum standards of hygiene and dramatically reduce state intervention to be quantified. 

35 Commission Centrale des Abris Provisoires et de la Reconstruction. Concours pour les plans d’une cité-jardin et de 
maisons à bon marché à Couillet. Rapport du jury. Bruxelles : Union des Villes et Communes Belges, 1918.

36 The idea of adopting the conception of garden city was not new. Adrien Blomme signed the first project of 
a garden city in Belgium, which dates back to 1912, for the coal village of Winterslag. Just before WWI a competition 
for Campine was organized, but the project was not realized due to the war. Puissant considered Winterslag to be 
a veritable garden-city, because of its autonomy. Nevertheless, due to its exclusive economic dependence on the 
factory it should be considered an industrial garden village. S. A. Cités de travailleurs dans un Centre Minier, Eysden 
Sainte-Barbe et Winterslag. In: L’art de Bâtir, Mai-Déc, 1944, no. special, pp. 97-112.

37 VERWILGHEN, Raphael. Le concours pour la cité-jardin de Seventhem, Scheerbeek. In: La Cité, 1921, p. 265.

38 See: SMETS, Marcel – MAES, Jean. La ricostruzione nel primo dopoguerra : un terreno di esperienze per l’edilizia 
sociale. In: Storia Urbana, 1983, no. 22-23, pp. 275-303.

39 The creation of the S.N.H.B.M. (11th October 1919) was due to a new socialist policy on social housing promoted 
by Hector Denis and Louis Bertrand in the frame of Parti Ouvrier Belge – P. O. B. Established by Joseph Wauters, the 
S.N.H.B.M. became an active regional and federal administrative institution thanks to the entrance of P.O.B. in the 
Government of National Union (1919 – 1921). The S.N.H.B.M. mission was about housing for all social classes with 
low income and not just for workers. The first president was Emile Vinck, already director of the Union International 
des Villes. For the program of S.N.H.B.M. See: S. A. Extrait du compte rendu de l’activité de la Société Nationale des 
Habitations et Logements à bon marché pendant l’exercice 1928. In: L’Habitation à Bon Marché, 1929, no. 9, p. 149.

40 On Batavia see: Archives d’Architecture Moderne. Cités-Jardins 1920 – 1940 en Belgique. Bruxelles : Archives 
d’architecture moderne, 1994, pp. 42-45.
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To achieve this purpose, Verwilghen suggested not only the use of new materials such as 
cement mixtures manufactured on site, and new manufacturing processes, but also a new 
concept of urban landscape.

Verwilghen was the urban planner and the local architects René Doom and Jérome 
Vermeersch designed fifty houses following a regional and traditional style, while on other 
fifty houses were planned by the architects Fernand Bodson and his associate Antoine 
Pompe from Brussels, who extensively studied new morphologies for worker’s houses.41

For Batavia the urban designer Verwilghen – who was the head of the Service de 
Construction of the Office des Région Devastées and a specialist on workers’ houses – was 
inspired by Unwin’s vernacular scheme urban plan. He hierarchized the circulation scheme 
to reduce costs by 15% and to ensure the security and tranquility of the neighborhood. 
Fast traffic was concentrated on the major roads, while the narrow streets led to houses 
that, to save money, were arranged in groups of two, four or six and set back from the 
road. Public spaces, gardens and „reserves of air and light“ were provided in the middle 
of groups of houses. 

The objective of this kind of urban plan was to create a healthy and hygienic living 
environment on the border of the city in a rural and pleasant environment. While on one 
hand, the urban plan was reminiscent of the traditional villages of the English countryside, 
on the other hand it was very modern because it was highly functional to the purpose. 

Different building types were conceived by the architects to reduce the cost of a house 
to 10.000 Belgian francs, which explains the minimum dimensions of surfaces and volumes 
and the choice of building processes that reduced the use of brick walls.

Batavia, as many other settlements of the same type, became the centre for a new 
expansion. From 1921 one hundred new houses were built by Jean-Jules Eggericx,42 Flor 
Van Reeth and A. Smet. The architecture of the urban expansion was traditionalist because 
Van Reeth was one of the main supporters of the Flemish regional style, indeed already 
in 1908 he was among the founders of the magazine De Bowgids that spread a regional 
Flemish architectural style, strongly inspired by the Brabant tradition. Van Reeth was also 
sympathetic towards the symbolist and mystique movements and he was commissioned 
to build the garden cities of Zuid Australië in Lierre (West Flanders, 1923)43 where, as in 
Vredensburg (Kalmthout, 1925), he tried to recreate the intimate atmosphere of ancient 
Belgian beguinages.44

The tiny city-garden of Zuid Australië – destroyed during WWII – was built with 
Australian funding of 200.000 Belgian francs. The arrangement of traditional houses, 
which were gathered around a garden square where a small monument stood, recalled 
the intimate space of a cloister. As with most of the garden cities the construction of Zuid 

41 STOKEL, G. Les Cités-jardin en Belgique. In: Le Home, 1924, no. 3, pp. 39-41.

42 In the same years Eggericx (Brussels 1884 – 1963) worked for the Office des Régions Dévastées to conceive 
urban plans and housing-types for many garden cities in Comines, Zonnebeke and Elverdinge. For more than twenty 
years, he was professor of architecture, landscape architecture and urban planning at the Institut Supérieur d’Arts 
Décoratif – La Cambre.

43 Zuid Australiä see: Archives d’Architecture Moderne..., pp. 96-97.

44 During the War, Flor van Reeth (Antwerpen 1884 – Lierre 1975) was exiled to England and he visited many 
garden-cities. On the influence of beguinages see: MEGANCK, Leen – VAN SANTVOORT, Linda. „Such a magnificent 
farmstead in my opinion asks for a muddy pool“ : rural buildings and the search for a „regional“ architecture in 
Belgium. In: BALLANTYNE, Andrew (Ed.). Rural and Urban: Architecture Between Two Cultures. Abingdon : Routledge, 
2010, pp. 118-121.
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Australië was also entrusted to a local cooperative society that, for economic reasons, 
managed to make only the 70 of 111 planned houses.

the peri-urban landscape as an emanation of the urban landscape
Immediately after the positive experience of Batavia, the High Commissary of the 

Region decided to completely rebuild the unhealthy Zaalhof and Saint-Pierre workers 
neighborhoods in the South of Ypres. These neighborhoods were intended to become 
models for the reconstruction of the entire region. Their urban setting, inspired by the 
progressive spirit of the garden city, were to characterize the regional landscape. 

The land was expropriated to build 300 houses and the Advisory Committee for 
Architecture selected three architects to design one hundred houses: Richard Acke of 
Countrai, Henri Derée45 and Adolphe Puissant from Brussels. Puissant was also entrusted 
with the urban plan and his plan integrated the new neighborhood into the existing urban 
structure through roads connected with the ringroad. The lots structure of the working-
class neighborhood was slightly modified, while the surface of the houses and the width of 
the facades remained almost the same. The final result was that the peri-urban landscape 
became an emanation of the urban landscape.

Despite the choice of a traditional architecture, the neighborhood was violently 
opposed by the population that wanted the city to be rebuilt where it was and as it was. 
Due to the local opposition, the reconstruction of Zaalhof and Saint-Pierre was never 
realized, whereas in 1921, Kalfvaart, a settlement of one hundred houses situated on the 
outskirts of Ypres was built. The project of Kalfvaart reproduced a rural landscape. The 
architecture and urban design were not inspired by the English garden city but by the 
rural regional villages. The architectures by Acke showed regional types that were more 
appreciated by people. Indeed, under the Minister of the Interior Charles de Broqueville 
the reconstruction was inspired by the worker house and farm typologies.

Conclusion
The agglomeration of suburban and peri-urban houses built in accordance with the 

criteria of hygiene and cost effectiveness became a modus operandi. This opened the 
road to the construction of suburban complexes where new building materials could be 
experimented and where the theories of urban planning and landscape materialized.

In the frame of post war reconstruction, garden neighborhoods with their vernacular 
urban design and regionalist architecture, showed the attention towards building 
a community setting. This explain the reason why the architectures were not conceived 
individually but as part of a whole. Indeed, the suburban landscape of garden suburbs 
produced an impression of coherent and „picturesque“ environment that was reminiscent 
of rural atmosphere of the regional villages.

The young generation of architects working on garden suburbs focused its attention 
on the primitive character of the vernacular forms that infused the „modernist“ dimension 
of mechanistic aesthetics with organic, expressive and communitarian qualities. Thus, 
modernist architects were favored function but not at the expense of tradition and local 
identity.

45 Henri Derée (Brussels 1888 – 1974) was a traditionalist and never entered the modern movement. He worked 
extensively on the construction of social housing and garden-cities in Belgium. He built the garden-neighborhood 
of Verregat (1923 – 1925) in Brussels.
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In conclusion, we can consider a simplification of the vernacular tradition to be one of 
the sources of Belgian modernism. Starting from garden-suburbs, the established division 
of Belgian architectural history into sharply delineated modernist and traditionalist trends 
can be reviewed, the garden-suburbs set in motion the process that integrated rural and 
urban ideals into a new modern urban planning. 

After 1925, public authorities no longer encouraged the restoration or the construction 
of garden neighborhoods in the devastated regions. However, less than ten years were 
enough to change the landscape of suburban and peri-urban areas. After WWII the garden 
suburb model continued to redesign the Belgian peri-urban landscape, testifying to the 
success of the model.46

The choice of adopting the garden city model for Belgian reconstruction needs also to 
be read, as an early attempt to integrate urban and landscape planning with the ultimate 
and still relevant purpose of stopping city sprawl and protecting nature.
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Fig. 1: Advertising of Kapelleveld garden-
city showing a  primitive hut in a  natural 
landscape.

Fig. 2: The garden suburb of Moortebeek, 
picture of the „Rue Van Soust (sous la 
neige)“ displaying a rural atmosphere (Photo 
by H.  Baré published in the advertising 
booklet on Moortebeek, Les Foyers Collectif, 
Bruxelles, 1929).

Fig. 3: Regional rural English houses as a source of modern 
housing (L’Habitation à Bon Marché, 1921, n. 1).

Fig. 4: View of Dixmude beguinage suggested as an example 
for modern garden city (L’Habitation à Bon Marché, 1921, n. 1).

Fig. 5: Hampstead garden suburb near London a  model for 
Belgian-garden suburbs (L’Habitation à Bon Marché, 1921, n. 1, 
p. 14).
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Fig. 6: Louis Van der Swaelmen, scheme for the international cooperation for the study of Belgian 
reconstruction (VAN DER SWAELMEN, Louis. Preliminaires d’Art Civique, Leyden, 1916).
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Fig. 7: Demountable wood shelters, Ministry of the Interior, Office of devastated regions (Bulletin de l’Office des Régions 
Dévastées, 1920, n. 7).

Fig. 8: R. Verwilghen, urban plan of the gardencity Batavia in Roulers, 1919 
(Bulletin de l’Office des Régions Dévastées, 1919, n. 4).
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Fig. 9: Antoine Pompe and Fernand Bodson, 
perspective of the houses type A1 A2 for the 
garden city Batavia in Roulers, 1919 (Bulletin de 
l’Office des Régions Dévastées, 1919, n. 4).

Fig. 10: Floor Van Reeth, project for the garden city 
Zuid-Australië in Lierre.

Fig. 11: Henri Derée, project of Zaalhof worker village 
in Ypres, 1920.

Fig. 12: Louis Van der Swaelmen, „biological“ growing 
of a city (VAN DER SWAELMEN, Louis. Preliminaires d’Art 
Civique. Leyden, 1916, p. 38)
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Fig. 13: Modern vernacular in the peri-urban landscape of Brussels, view of Het Heideken garden suburb, 
Ganshoren 1920 – 1925 (orthophoto 13/04/96).
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Počiatky motoristického športu v Bratislave a Košiciach 
v rokoch 1921 – 1933

Mikuláš Jančura

The beginnings of motor sport in Bratislava and Košice in the years 1921 – 1933 

The tradition of motor sport in Slovakia is not rooted so deeply as in the Czech lands, or west European 
states, where it was developed since the turn of 19th and 20th century. This expensive and marginal activity 
at the beginning started to grow through the organized motoring associations, which were based in Slovakia 
during the 1920s and 1930s. In Slovakia didn’t exist stable speedway in this period and the races were 
organized on public roads, what required the cooperation of the districts’ structures and security forces. This 
kind of races were more attractive and it made them accessible to a wider circle of audience. From the slowly 
beginnings in the first half of the 1920s a solid base of sports motoring has been formed, subsequently 
extended its activities range from small club trips to events such as: Competition reliability,„Star-driving“, 
Speed races or Competition of elegance. This positive trend, however, was temporarily dampened by the 
impact of the global economic crisis, which also closed the pioneering stage of development of motor 
sport in Slovakia. This paper aims to capture the character of a relatively dynamic growth of modern sport 
activity in its pioneering stage in Slovakia.

Key words: Interwar period. Slovakia. Motoring. Sport.

Charakter, paralely a špecifiká motoristických podujatí
Počiatky motoristického športu na Slovensku sú späté s  pôsobením združení 

organizovaného motorizmu. Trend zakladania týchto prestížnych záujmových spolkov 
bol však na Slovensku vzhľadom na nízky stupeň motorizácie oneskorený. Zatiaľ čo 
v českých krajinách ich už pred prvou svetovou vojnou pôsobilo niekoľko,1 na Slovensku 
boli zakladané až v priebehu 20. a 30. rokov, pričom ťažiskovými centrami boli Bratislava 
a  Košice.2 Na začiatku 20.  rokov bolo však organizovanie motoristických podujatí 
v celoštátnom meradle brzdené nariadením o zákaze voľného predaja benzínu a zákonným 

1 Automobilové kluby: Český klub automobilistů (1904), Nordböhmischer Automobilklub (1905), Nordwest-
böhmischer Automobil-Club (1906), Mährisch-Schlesischer Automobil-Club (1906), Západočeský autoklub v Plzni 
(1908), Automobilklub für Mittelböhmen (1909), Automobilklub zu Gablonz a. N. (1913), Egerländer Automobil-Club 
(1913) alebo Nordböhmischer Kraftfahrerbund (1913). TODT, Róbert. Almanach československého autoprůmyslu 
a spřízněných odvětví. Praha : Pražská akciová tiskárna, 1926, s. 16; RUDIK, Milan. Automobil club für Mittelböhmen 
– aristokrat mezi autokluby. In: HOŘEJŠ, Miloš – KŘÍŽEK, Jiří (Eds.). Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894 – 
1945. Praha : Národní technické museum, 2012, s. 215.

2 Najstaršími združeniami organizovaného motorizmu na Slovensku boli Klub slovenských automobilistov 
(1920), Slovenský motorklub (1924), založené v  Bratislave a  Autoclub Košice (1927). SZABÓ, Ivan. Zabudnuté 
volanty, zaujímavosti o počiatkoch motorizmu u nás. Ružomberok : Epos, 2002. 110 s. Okrem domácich pôsobili 
na Slovensku aj pobočky celoštátnych klubov, ako napr. sekretariát Autoklubu republiky Československé (1929) 
alebo slovenská sekcia Ligy československých motoristů (1931). Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej 
f.) Policajné riaditeľstvo (ďalej PR), škatuľa (ďalej šk.) 132, číslo (ďalej č.) 132/195, Zriaďovacia listina sekretariátu 
AKRČs v Bratislave; Auto – Moto – Zpravodaj, 30. 3. 1931, roč. 9, č. 12, Nová skupina ligy.
K prvej polovici 30. rokov je doložená taktiež existencia autoklubov v Žiline a v Banskej Bystrici. Slovenský motor-
sport, Oficielný orgán Slovenského motorklubu v Bratislave a Autoklubu v Žiline, 5. 3. 1931, roč. 1, č. 1, Propozície 
1. ročníka automobilových pretekov, známych pod názvom Slovenská osma, konaných v júni 1932, dokladajú Ban-
skobystrický autoklub ako jedného zo spoluorganizátorov. Neskôr bol zlúčený s Autoklubom Žilina.

vol. 3, 2014, 2, pp.  57-65
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obmedzením súkromných jázd automobilmi, ktoré bolo platné do marca 1921.3 Väčšie 
motoristické podujatia sa na Slovensku začali organizovať až po čiastočnom uvoľnení 
legislatívy v prvej polovici 20. rokov.

Keďže na Slovensku až do roku 1931 neexistovala žiadna špeciálna pretekárska 
dráha, súťažilo sa na verejných cestách, čo si vyžadovalo súčinnosť s  príslušnými 
územno-správnymi orgánmi a bezpečnostnými zložkami. Napriek technickej náročnosti 
boli tieto podujatia čoraz obľúbenejšie. Vlastnou organizačnou činnosťou sa slovenské 
autokluby zapájali do širších celoštátnych a medzinárodných motoristických štruktúr, 
šport na Slovensku sa rozširoval o moderný prvok, upevňovala sa pozícia motorizmu 
v spoločenskom povedomí a navyše „objavovanie“ Slovenska domácimi a zahraničnými 
motoristami pozitívne prispievalo aj do oblasti rozvoja cestovného ruchu. Samotný zrod 
a formovanie motoristického športu na Slovensku boli však poznamenané jeho amatérskym 
rázom. O profesionálnom motoristickom športe nemožno v jeho ranej fáze vzhľadom 
na absenciu dovtedajšej tradície hovoriť. Rozdielna situácia prevládala v českom prostredí, 
kde jednotlivé automobilky pochopili význam propagácie a zamestnávali profesionálnych 
jazdcov, ktorí sa pretekov zúčastňovali na továrenských modeloch. Prípadné úspechy 
tak automobilky vedeli marketingovo využiť.4 Na Slovensku boli základy motoristického 
športu položené hlavne v súlade so snahou spoločenskej elity prezentovať automobily 
a  motocykle ako prostriedky nezávislého cestovania a  ako atraktívnu a  prestížnu 
voľnočasovú aktivitu.

Ďalším typickým rysom bola relatívna izolovanosť združení a ich aktivít. Až do roku 
1932 pracovali slovenské autokluby individuálne, bez výraznejších prejavov vzájomnej 
spolupráce. V rokoch 1920 – 1924 bol jediným združením tohto typu na Slovensku Klub 
slovenských automobilistov (ďalej KSA) a prisudzoval si pozíciu hegemóna. Po založení 
Slovenského motorklubu (ďalej SMK) sa na území západného Slovenska vykryštalizovalo 
konkurenčné prostredie, ktoré podnecovalo dané združenia k činnosti. To sa potvrdilo aj 
vystúpením Autoclubu Košice (ďalej ACK), ktorý predstavoval plnohodnotnú protiváhu 
k dianiu na západnom Slovensku. Ich pomerne vlažné a konkurenčným bojom poznačené 
vzťahy sa premietli aj do organizačnej činnosti motoristických podujatí. V rámci vytýčeného 
skúmaného obdobia sa ich na Slovensku organizovalo niekoľko typov. Spočiatku šlo hlavne 
o uzavreté klubové výlety, ktoré mali viac turistický charakter. Neskôr, najmä pod vplyvom 
diania na českej a západoeurópskej motoristickej scéne, boli pridružené napr. cieľové 
a hviezdicové jazdy, súťaže spoľahlivosti, ale taktiež rýchlostné preteky či súťaže elegancie. 
Uvedené typy podujatí slovenské združenia organizovali viac-menej schematicky. Vplyv 
konkurenčného boja a snahy poukázať na vlastnú individualitu podnecoval však kluby 
k organizácii jedinečných a špecifických podujatí, ktoré by zvýraznili výlučne „ich značku“.

Ako už bolo naznačené, nástupom krízy nastal v športových motoristických aktivitách 
útlm. Zároveň však v snahe aspoň čiastočne udržať dovtedajší štandard začali slovenské 
kluby výraznejšie spolupracovať a zúročovať svoje dovtedajšie skúsenosti. Tým sa zároveň 
uzatvára priekopnícka fáza motoristického športu na Slovensku.

súťaže spoľahlivosti, hviezdicové jazdy a rýchlostné preteky
Prvým významnejším motoristickým podujatím s presahom na Slovensko bola po 

zrušení obmedzenia súkromných jázd automobilmi Medzinárodná súťaž spoľahlivosti 

3 KRÁLIK, Ján. Století motorismu. Automobil v českých zemích. Brno : BVV, 2001, s. 53.

4 Výstižnými príkladmi sú okrem iných napr. Josef Veřmiřovský či Karel Klabazňa jazdiaci pre firmu Tatra, alebo 
Bohumil Turek štartujúci pre firmu Aero.
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cestovných automobilov Československom z 25. – 31. 7. 1921. Organizačnou výpomocou 
bol poverený KSA, ktorý mal zabezpečiť bezproblémový priebeh súťaže v rámci slovenských 
etáp.5 Podľa obežníka vydaného vedením AKRČs: „Vzhledem k mezinárodnímu významu 
této soutěže a k pravdepodobnému velkému účastenství bude zapotřebí, aby silnice jimiž vede 
trať soutěže, byli pokud možno ve stavu bezvadném, aby byla nebezpečná místa (křižovatky, 
přejezdy tratí, rigoly a serpentiny) označené mezinárodními výstražnými značkami a učinená 
i všechna další bezpečnostní opatření.“6

KSA bol do tohto podujatia opätovne zapojený aj v roku 1923,7 čo mu okrem pozitívnej 
reputácie8 prinieslo aj cenné skúsenosti, ktoré zúročil pri usporiadaní prvej rozsiahlejšej 
akcie pod vlastnou vlajkou. „Jazda spoľahlivosti Slovenskom“, usporiadaná v dňoch 
15. – 19. 8. 1923, mala štvoretapovú trať dlhú 930 kilometrov.9 Svojím charakterom do 
značnej miery kopírovala „Jazdu Československom“ a zaznamenala pozitívny ohlas aj na 
stránkach českej motoristickej tlače. O priebehu informoval jeden z aktívnych účastníkov 
v časopise Auto-Moto-Zpravodaj: „Tento první větší podnik Klubu slovenských automobilistov 
možno nazvati velmi zdařilým a účel propagační čestně vyplnším. Přednost této soutěže ve 
smyslu sportovním spočívala v jejím čistě amateurském rázu, neb až na tovární „Startku“, byly 
všechny vozy amateurské.“10 Fakt, že z celkového počtu deväť účastníkov11 bol len jeden 
profesionálnym pretekárskym jazdcom, potvrdzuje, že v raných začiatkoch motoristického 
športu na Slovensku išlo viac o prestížnu voľnočasovú aktivitu, ako o profesionálnu 
činnosť.

Obdobne možno zhodnotiť aj prvé športové podujatia SMK. So snahou na seba upozorniť 
usporiadal do konca 20. rokov sériu veľmi úspešných podujatí, ako napr. Motocyklovú 
gymkhánu (jazdu zručnosti) v auguste 1927, Automobilový a motocyklový turnaj v júli 
1928, alebo tzv. Hon na líšku v septembri 1929.12 Do širšieho povedomia sa však dostal až 
začiatkom 30. rokov. Dva po sebe nasledujúce ročníky Medzinárodnej hviezdicovej jazdy 

5 Celková dĺžka trate bola 2 075 kilometrov. Trať bola rozdelená do piatich etáp, z  ktorých tri viedli územím 
Slovenska. V  prvej etape smerovali cez Čadcu, Žilinu, Sučany, Ružomberok, Liptovský Sv. Mikuláš, Štrbu, Poprad, 
Levoču, Prešov do Košíc. V druhej etape z Košíc do Moldavy, Rožňavy, Rimavskej Soboty, Lučenca, Zvolena, Banskej 
Štiavnice, Levíc, Nitry a Bratislavy. V tretej etape z Bratislavy cez Pezinok, Malacky, Šaštín na územie Čiech. Štátny 
archív (ďalej ŠA) Košice, f. Košická župa (ďalej KŽ), šk. 454, č. 12.271 ai 1921. odd. adm. V. medzinárodná súťaž 
spoľahlivosti pre cestovné automobily Československom v dňoch 25. až 31. júla 1921.

6 ŠA Košice, f. KŽ, šk. 454, č. 4779/XIII. ai 1921, Mezinárodní soutěž spolehlivosti pro cestovní automobily.

7 Štátny archív (ďalej ŠA) Bratislava, f. Bratislavská župa (ďalej BŽ), šk. 41, č. II-1169/18029 ai 1923, Mezinárodní 
soutež spolehlivosti cestovních automobilů v roce 1923, opatření na silnicích.

8 Do konca 20.  rokov participoval KSA na zabezpečení slovenských etáp Medzinárodnej motocyklovej jazdy 
ADAC z mája 1929. Trať smerovala z Nemecka cez Československo a Maďarsko do Rumunska a späť. Prvú etapu 
smerujúcu cez Slovensko tvoril úsek Holíč – Malacky – Bratislava. Druhá etapa smerovala pri návrate účastníkov 
cez Barcu, Košice, Margecany, Krompachy, Spišskú Novú Ves, Poprad, Štrbu, Ružomberok, Žilinu a Čadcu. Národní 
archiv (ďalej NA) Praha, f. Ministerstvo veřejních prací (ďalej MVP), šk. 1031, č. 11076/1929. Allgemeiner deutscher 
Automobilclub v Mnichově, mezinárodní cestovní motocyklová soutěž ve dnech 15. – 29. května 1929.

9 Prvá etapa viedla z  Bratislavy cez Senec, Nitru, Banskú Štiavnicu do Sliača. V  Sliači nasledovala oddychová 
prestávka do druhého dňa. Druhá etapa viedla zo Sliača cez Banskú Bystricu, Šturec, Ružomberok, Poprad, Spišskú 
Novú Ves, Levoču, Kežmarok do Tatranskej Lomnice, s  prestávkou na Štrbskom Plese. Tretia etapa pokračovala 
z  Tatranskej Lomnice do Popradu, Ružomberka, Žiliny a  Trenčianskych Teplíc. Posledná, štvrtá „nonstop“ etapa, 
pokračovala z  Trenčianskych Teplíc cez Piešťany, Hlohovec, Trnavu, Senec, Pezinok, Babu, Malacky s  cieľom 
v Bratislave. Auto – Moto – Zpravodaj, 1923, roč. 1, č. 9, s. 2-3, Na slovenské soutěži spolehlivosti. 

10 Auto – Moto – Zpravodaj, 1923, roč. 1, č. 9, s. 2-3.

11 Z tohto počtu bolo päť členov z KSA, traja českí amatérski pretekári a jeden profesionál. Auto – Moto – Zpravodaj, 
1923, roč. 1, č. 9, s. 2-3.

12 SZABÓ, I. Zabudnuté volanty..., s. 48-49.
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do Vysokých Tatier priniesli oproti predošlým podujatiam niekoľko špecifík. Boli to prvé 
medzinárodné hviezdicové jazdy pod záštitou slovenského klubu, v ktorých je možné 
sledovať výraznejší športový charakter. Tie ho zároveň spájali s turistickým aspektom 
akcie. Propagácia Slovenska v kontexte rozvíjajúceho sa cestového ruchu zohrávala pri 
tomto podujatí veľmi dôležitú úlohu, na čo osobitne upozorňovali aj organizátori pretekov. 
Podľa predmetovej správy zaslanej športovej komisii AKRČs dňa 30. 9. 1929: „Tento spůsob 
závodu má účel nejen oceniti spolehlivost motorového vozidla a zručnost jezdce, ale má 
i velký význam turistický, neboť soutěžící, aby dosáhli nejvyššího počtu bodů, musí se snažiti 
absolvovati dlouhé tratě. Tím jezdec poznává kraje, kterými ho cesta vede ke konečnímu cíli, 
který jest volen v místech pro turistiku a propagaci cizineckého ruchu zvlášť důležitých... Klub 
proponuje hvězdicovou jízdu do Vysokých Tater, které jsou jistě místem, jež nejen účastníkům 
jízdy poskytne skvělé požitky turistické, ale zasluhuje i nejúčinnější propagace jak tu, tak 
i v cizozemsku.“13

Okrem slovenských motoristických periodík informovala o pripravovanej jazde 
aj celoštátna motoristická tlač.14 Prejazd cieľa bol stanovený na 5. 7. 1930 a konečnú 
úspešnosť prvého ročníka tohto podujatia dokladá 70 aktívnych účastníkov.15 Hviezdicová 
jazda do Vysokých Tatier z roku 1930 sa stala dosiaľ najrozsiahlejším motoristickým 
podujatím zorganizovaným slovenským združením. Na základe mimoriadneho ohlasu 
považoval SMK za samozrejmé zorganizovať aj ďalší ročník. Intenzívnu propagačnú činnosť 
rozvinul klub po otvorení novej sezóny na jar 1931, pričom zdôrazňoval úspech minulého 
ročníka a opätovne význam pre rozvoj cestovného ruchu.16 Počet účastníkov bol napokon 
oveľa nižší, ako organizátori predpokladali.17 V dôsledku silnejúcej hospodárskej krízy sa 
snaha SMK zorganizovať rovnaké podujatie aj v roku 1932 skončila nezdarom. Aj napriek 
tomu, že sa z hviezdicových jázd do Vysokých Tatier nestalo tradičné podujatie, možno 
pozitívne vyzdvihnúť ich význam v tom, že šlo o prvé rozsiahle motoristické podujatie na 
Slovensku pod záštitou slovenského združenia s výrazne športovým charakterom. Zároveň 
naplnili cieľ propagovať Slovensko ako atraktívnu turistickú destináciu.

Hviezdicové jazdy SMK neboli však prvým slovenským podujatím s cieľom vo Vysokých 
Tatrách. Krátko po svojom založení sa dostal do povedomia ACK, ktorý v lete 1928 

13 NA Praha, f. MVP, šk. 1031, doložka k spisu č. 14-654/4/61690/1929, Zpráva o proponovaném závodu s cílem 
ve Vysokých Tatrách.

14 „Podnik mladého slovenského klubu, který v  tomto roce slaví 5-ti leté jubileum, zasluhuje pozornosti našich 
automobilistů a motocyklistů. Pečlivá příprava se strany pořádajícího klubu, skvělé turistické možnosti na Slovensku 
a  cíl jízdy – Vysoké Tatry jsou zárukou toho, že účastníci jízdy nebudou litovati, že se tohoto významného podniku 
zoučastnili.“ Auto – Moto – Zpravodaj, 1930, roč. 8, č. 13, s. 3, Mezinárodní hvězdicová jízda Slovenského motorklubu 
do Vysokých Tater.

15 Podľa vyhlásených výsledkov bol v kategórii automobilov do 1500 cm³ najúspešnejší Anton Frick z Liberca 
na Prage Picollo Cabriolet. Absolútnym víťazom automobilovej sekcie sa stal poľský pretekár Adolf Szczyzycki na 
kabriolete Wikov 35. Auto – Moto – Zpravodaj, 1930, roč. 8, č. 30, s. 3, Výsledky mezinárodní hvězdicové jízdy do 
Vysokých Tater.

16 Slovenský motorsport, oficielný orgán Slovenského motorklubu v Bratislave a Autoklubu v Žiline, 4/1931, roč. 1, 
č. 2, s. 1, II. Rallye do Vysokých Tatier.

17 Zúčastnilo sa len 38 jazdcov, z ktorých do cieľa došlo len 31. Absolútnym víťazom sa opäť stal Adolf Szczyzycki, 
na Wikove. Najazdil 12  750 kilometrov po československých cestách. Päťnásobne absolvoval okruh Olomouc – 
Hradec Králové – Praha – Karlove Vary – Praha – Hradec Králové – Ostrava – Žilina – Ružomberok – Poprad – Košice 
– Užhorod – Bratislava – Vysoké Tatry. Druhé miesto v kategórii automobily nad 1500 cm3 obsadila Mila Stromková 
z Bratislavy. Najazdila 1 187 kilometrov na trati Bratislava – Pešť – Bratislava – Brno – Bratislava – Vysoké Tatry. Auto 
– Moto – Zpravodaj, 1931, roč. 9, č. 27, s. 3. Tretie miesto v rovnakej kategórii obsadil člen Slovenského motorklubu 
Albert Trefný na automobile Škoda 420 Cabriolet. Slovenský motorsport, oficielný orgán Slovenského motorklubu 
v Bratislave a Autoklubu v Žiline, 1931, roč. 1, č. 6, s. 2.
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zorganizoval „Spoľahlivostnú jazdu do Vysokých Tatier a späť“. Deklarovaným účelom 
bola „propagácia automobilizmu a motocyklizmu na východnom Slovensku“.18 Podujatie 
si získalo obľubu, čo dokladajú ďalšie dva ročníky tejto súťaže s miernymi obmenami 
trate.19 Hviezdicové jazdy SMK však vďaka intenzívnejšej propagácii a medzinárodnej 
účasti zaznamenali väčší ohlas. 

Do rozvoja motoristického športu na Slovensku prispel ACK významnou mierou pretekmi 
do vrchu na trati Košice – Košické Oľšany. Prvý ročník pretekov sa konal v septembri 
1930. Keďže sa jazdilo na krátkej trati s dĺžkou len 4,2 kilometra, išlo o prvé rýchlostné 
preteky na Slovensku. Primát drží tiež v usporadúvaní pretekov na plochej dráhe v Barci 
pri Košiciach a špecifickou zimnou súťažou v tzv. Motoskijöringu.20 Plochá dráha v Barci 
bola prvou oficiálnou pretekárskou traťou na Slovensku. Tzv. „Košická plochá dráha“ sa 
pre ACK, počnúc rokom 1931 stala tradičným podujatím a zaznamenala široký ohlas aj 
mimo východoslovenskej motoristickej scény.21 ACK tak deklaroval oprávnenosť svojho 
pôsobenia a zároveň bol výraznou (a jedinou) hybnou silou pri utváraní motoristického 
športu na východnom Slovensku.

Medzi špecifické motoristické podujatia v priestore západného Slovenska patrili 
tzv. prenasledovania balónov, ktoré boli spojené s organizačnou činnosťou SMK. V máji 
a decembri 1929 boli organizované v spolupráci s rakúskym Aeroklubom.22 Vďaka ich 
úspešnosti a atraktivite sa predstavitelia KSA rozhodli presunúť ich organizáciu na 
Slovensko a zapojiť Aeroklub Milana Rastislava Štefánika. Výrazne tomu napomohol aj 
fakt, že tzv. balónové stíhacie preteky, ako nový druh športovej činnosti, „sa tešia v cudzine 
veľkej obľube a obecenstvo mu dáva prednosť pred inými športovými podnikmi“.23

Na základe preskúmaného materiálu možno skonštatovať, že v období rokov 1921 – 
1931 slovenské automobilové kluby úhrnne zorganizovali 18 rozsiahlejších motoristických 
podujatí, nezohľadňujúc uzatvorené klubové výlety.24 Z celkového počtu išlo v štyroch 
prípadoch o organizačnú výpomoc pri cudzích podujatiach s presahom na Slovensko 
a v štrnástich prípadoch o jazdy spoľahlivosti, hviezdicové jazdy, rýchlostné preteky 

18 Archív mesta Košice (ďalej AMK), f. Magistrát mesta Košice 1923 – 1938 (ďalej MMK 1923 – 1938), šk. 100, sign. 
14245/1928.

19 Druhá súťaž spoľahlivosti automobilov a motocyklov Autoclubu Košice bola oznámená 20. 6. 1929 a konala sa 
v dňoch 30. – 31. 6. 1929. Podľa propozícií schválených športovou komisiou AKRČs a medzinárodnou organizáciou 
RIMS (Reglements international des manifestations sportives) bola trať s celkovou dĺžkou 382 kilometrov rozdelená 
do dvoch úsekov. Prvý úsek viedol z Košíc cez Rožňavu, Tornaľu, Rimavskú Sobotu, Tisovec a Poprad do Tatranskej 
Lomnice. Druhý úsek vychádzal z  Tatranskej Lomnice a  viedol cez Veľkú Lomnicu, Kežmarok, Spišský Štvrtok, 
Levoču, Spišské Podhradie, Prešov do cieľa v Košiciach. AMK, f. MMK 1923 – 1938, šk. 100, sign. 12918/1929, sign. 
3346/1930; AMK, f. MMK 1923 – 1938, šk. 100, sign: 12918/1929. Trať III. súťaže spoľahlivosti Autoclubu Košice 
z 10. 8. 1930 s celkovou dĺžkou 450 kilometrov pretínala územie východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi. AMK, 
f. MMK 1923 – 1938, šk. 100, sign: 3346/1930.

20 Motoskijöring bola modernizovaná verzia škandinávskeho športu, pri ktorom bol lyžiar ťahaný psami alebo 
koňmi. Ťažná sila zvierat bola v tomto prípade vystriedaná výkonným motocyklom. ACK túto súťaž usporiadal po 
prvýkrát vo februári 1929 a stretla sa s pozitívnym diváckym ohlasom. Od 30. rokov sa stala pravidelným podujatím. 
Podmienkou však bolo priaznivé počasie. SZABÓ, I. Zabudnuté volanty..., s. 58.

21 Slovenský Motorsport, Oficielný orgán Slovenského Motorklubu v Bratislave a Autoklubu v Žiline, 5. marec 1931, 
roč. 1, č. 1, Plochá dráha v Košiciach; Autojournal, oficielný orgán Klubu slovenských automobilistov, 1932, roč. 7, č. 6, 
s. 7, Flachrennen in Košice. Podľa časopisu Autó és sport, „to dokumentuje vývoj motorizmu na východnom Slovensku, 
ktorý aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii napreduje“. SZABÓ, I. Zabudnuté volanty..., s. 59.

22 SZABÓ, I. Zabudnuté volanty..., s. 54.

23 Sport und Auto, Aurojournal, oficielný orgán Klubu slovenských automobilistov, 1930, roč. 5, č.  4, s.  1, Veľký 
športový podnik.

24 Pozri pozn. č. 21.
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a o špecifické klubové podujatia. Pri analýze jednotlivých motoristických sezón vychádza 
ako najsilnejší rok 1929, kedy bolo zorganizovaných celkovo šesť podujatí. V kontexte 
dejín športu na Slovensku však jasne vyznieva okrajový charakter tejto modernej činnosti. 
V aktívnej alebo pasívnej forme nebol motoristický šport schopný konkurovať napr. futbalu, 
ktorý si v medzivojnovom období na Slovensku získal veľkú obľubu.

Na území českých krajín sa motoristický šport rozvíjal aktívnejšie. Pramenilo to 
predovšetkým zo staršej tradície, z nepomerne vyššieho počtu motoristických klubov25 
a z ich pružnejšej a „ostrieľanejšej“ organizačnej činnosti. Nemalý podiel mala tiež 
iniciatíva automobiliek, ktoré, ako už bolo uvedené, toto moderné športové odvetvie 
čiastočne profesionalizovali.26 Len v roku 1923 bolo českými klubmi úhrnom usporiadaných 
šesť motoristických podujatí, z čoho štyri mali medzinárodný charakter.27 Do polovice 
20. rokov počet motoristických podujatí v českých krajinách stúpal geometrickým radom. 
Motoristický kalendár v časopise Auto-Moto-Zpravodaj avizoval pre sezónu roku 1925 až 
25 plánovaných pretekov, čo bolo oproti predošlému roku viac ako dvojnásobok.28 Podľa 
dostupného materiálu bolo však v roku 1925 reálne zorganizovaných 15 podujatí, pričom 
uvedený počet zahŕňa automobilové aj motocyklové preteky. Z hľadiska návštevnosti 
možno za najúspešnejšie podujatia sezóny 1925 považovať medzinárodné rýchlostné 
preteky do vrchu Zbraslav – Jíloviště s počtom 80 000 divákov a rýchlostné preteky 
Brno – Soběšice s počtom 40 000 divákov.29 Z uvedeného je zjavné, že motoristický šport 
v českých krajinách bol v 20. rokoch už pevne etablovaným odvetvím.

Nasledujúce obdobie bolo do značnej miery ovplyvnené založením novej motoristickej 
organizácie, Československého automobilového zväzu,30 a  citeľným postupom 
hospodárskej krízy. Čoraz zjavnejším bolo preto spájanie síl a vzájomná spolupráca, čo 
platí rovnako pre slovenské, ako aj české kluby. Z toho vyplývajúce pozitívne faktory, 
ako prehlbovanie vzájomných vzťahov či postupná eliminácia izolovaného pôsobenia, 
sledovali jednoznačný cieľ: možnosť usporadúvať motoristické podujatia a zároveň udržať 
ich dovtedajší štandard, a to aj napriek zhoršujúcej sa ekonomickej situácii.

Z hľadiska vzájomnej spolupráce možno preto ako najúspešnejšie podujatie sezóny 
1932 vnímať Jazdu spoľahlivosti Slovenskom, známou aj pod názvom Slovenská osma. 
Podujatie zorganizoval SMK v spolupráci s ACK, Autoklubom Žilina a Autoklubom v Banskej 
Bystrici. Propozície súťaže boli krajinským úradom v Bratislave a športovou komisiou AKRČs 
schválené v už marci 1932, pričom samotné preteky boli naplánované na 15. a 16. mája.31 

25 K roku 1925 bolo na území českých krajín evidované pôsobenie 14-tich autoklubov. Motocyklových klubov bolo 
v príslušnom roku evidovaných 19 na území českých krajín, dva na území Slovenska a jeden na území Podkarpatskej 
Rusi. TODT, R. Almanach..., s. 16-20.

26 Pozri pozn. č. 4.

27 Okrem tradičných pretekov do vrchu Zbraslav – Jíloviště a pretekov Ecce Homo Šternberk to boli: Mezinárodní 
soutěž spolehlivosti Československem, I. mezinárodní závod do vrchu Karlovy Vary, Závody Lochotín – Třemošná 
a špecifické vojenské podujatie Armádní závod v jízdě na motorových kolech. Auto-Moto-Zpravodaj, 1923, roč. 1.

28 Do roku 1924 bolo českými klubmi úhrnom zorganizovaných 12 motoristických podujatí. Auto-Moto-Zpravodaj, 
1924, roč. 2, č. 43, s. 1, Termíny sportovních podniků v Československu v roce 1925.

29 TODT, R. Almanach..., s. 33-35.

30 Organizovaný motorizmus v ČSR zastrešoval do roku 1931 tzv. Kartel AKRČs, ktorého vedenie presadzovalo 
pomerne autoritatívnu politiku. Tá viedla postupne k  nespokojnosti hlavne mimopražských združení, ktoré 
sa spočiatku domáhali úpravy kartelovej zmluvy. Vyostrené rokovania viedli napokon k  rozštiepeniu Kartelu 
a  k  založeniu Československého automobilového zväzu (ďalej ČSAZ), ktorý sa deklaroval ako jeho rovnocenná 
a demokratická protiváha. Založenie ČSAZ v decembri 1931 síce narušilo vzťahy s AKRČs, ale zároveň predstavovalo 
predpoklad pre vzájomnú spoluprácu a zlepšenie medziklubových vzťahov.

31 SNA, f. PR, šk. 122, č. 48.783/1932, Súťaž spoľahlivosti a vytrvalosti automobilov dňa 15. a 16. 5. 1932.
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Celková dĺžka trate bola 1015 kilometrov a bola rozdelená do dvoch etáp.32 Šlo o prvé 
rozsiahle podujatie organizované v spolupráci slovenských klubov. Navyše bol význam 
podujatia zvýrazňovaný aj dojmami zo založenia ČSAZ a odtrhnutia sa slovenských klubov 
od „Kartelu AKRČs“.33 Vzájomnú spoluprácu pozitívne hodnotila aj česká motoristická 
tlač. Podľa časopisu Motor-Revue: „Hlavně se nám líbí, že Slovensko ukazuje západní půlce 
republiky, že kluby na sebe nemusí jen štěkat, ale můžou spolupracovati ke zdaru celé věci.“34 
To, že Slovenská osma bola napriek počiatočným obavám organizátorov35 skutočne 
úspešným podujatím, dokladajú mimoriadne pozitívne ohlasy nielen v motoristickej, ale aj 
bežnej tlači.36 Napriek rôznym snahám sa však ambíciu organizátorov uskutočniť rovnaké 
podujatie aj v roku 1933 nepodarilo naplniť. Tento neúspech sa však vykompenzoval 
usporiadaním prvých medzinárodných pretekov motorových člnov na Slovensku, ktoré sa 
odohrali 2. 9. 1933 v Bratislave. Podujatie malo medzinárodný charakter a podľa časopisu 
Autojournal „javilo obecenstvo o priebeh závodov veľmi živý záujem“.37

Ďalšími príkladmi medziklubovej spolupráce boli Jazda spoľahlivosti Československom 
z mája 1933 a 24-hodinová diaľková jazda Slovenskom z júla 1933. Jazda spoľahlivosti 
Československom bola zorganizovaná na platforme Československého automobilového 
zväzu a podieľalo sa na nej osemnásť autoklubov z celej republiky, čo svedčí o mimoriadnom 
význame podujatia.38 Dôležitým prínosom do rodiaceho sa motoristického športu na 
Slovensku bola však 24-hodinová diaľková jazda Slovenskom. Organizáciu pretekov 
zastrešovali najvýznamnejšie slovenské autokluby. Styčné body trate boli Bratislava 
a Košice. Na časový limit 24 hodín bola stanovená maximálna odchýlka 30-tich minút,39 
pričom jazda mala okrem tankovania trvať nepretržite. V tomto prípade je zjavná inšpirácia 

32 Trať smerovala z  Bratislavy cez Senec, Sereď, Nitru, Vráble, Levice, Banskú Štiavnicu, Banskú Bystricu, 
Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrbu, Štrbské Pleso, Tatranskú Lomnicu, Kežmarok, Levoču a  Prešov do Košíc. 
Druhá etapa smerovala z  Košíc do Rožňavy, Dobšinej, Červenej Skaly, Brezna, Banskej Bystrice, Martina, Žiliny, 
Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Piešťan a Pezinka s cieľom v Bratislave a mala tvar „osmičky“. SNA, f. PR, šk. 
122, i. č. 122/81, Propozície Jazdy spoľahlivosti a vytrvalosti Slovenskom. Piešťany : Grafia, 1932.

33 Slovenský motorsport, oficielný orgán Slovenského motorklubu v Bratislave a Autoklubu v Žiline, 4/1932, roč. 2, 
č. 1-2, s. 2, Jazda Slovenskom, Slovenská osma.

34 Slovenský motorsport, oficielný orgán Slovenského motorklubu v Bratislave a Autoklubu v Žiline, 4/1932, roč. 2, 
č. 1-2, s. 2, Zaujímavý hlas o Slovenskej osme.

35 Podľa časopisu Slovenský motorsport: „Bolo veľa obáv o zdar podniku. Ťažká doba, prvý ročník tak veľkej súťaže 
atď. Ukázalo sa však, že slovenské kluby majú v  čs. motorovom športe veľmi dobrú povesť.“ Slovenský motorsport. 
Oficielný orgán Slovenského Motorklubu v Bratislave a Autoklubu v Žiline, 6/1932, roč. 2, č. 3, s. 3, Po prvom ročníku 
Slovenskej osmy.

36 Reakcia novín Národní listy: „Z hlediska automobilové turistiky i ze stanoviska sportovního, byla trať Slovenské 
osmy volena vskutku šťastně. Kromě známých (skoro standardních) krás Slovenska, jako jsou Tatry a Pováží, dala soutěž 
poznati i krajinnou nádheru méně známého středního Slovenska. Zejména ve Velké Fatře, nad Ban. Bystricí, čekali na 
účastníky nejtěžší zkoušky celé jízdy... Motory, brzdy, nervy i řidičská obratnost – vše tu bylo podrobeno tvrdé zkoušce.“ 
Slovenský motorsport, oficielný orgán Slovenského motorklubu v Bratislave a Autoklubu v Žiline, 6/1932, roč. 2, č. 3, 
s. 6, Hlasy tlače o „Slovenskej osme“.

37 Autojournal, oficielný orgán Klubu slovenských automobilistov, 1933, roč. 8, č. 9, s. 4, Závody motorových člnov 
v Bratislave.

38 Trať merala 2 446 kilometrov a bola rozdelená do piatich etáp, pričom prvá etapa viedla z Českých Budějovíc 
cez Písek, Strakonice, Plzeň, Mariánské Lázně do Karlových Varov. Druhá etapa viedla opäť českým územím, a  to 
z Karlových Varov cez Most, Prahu, Českú Lípu, Liberec do Hradce Králové. Tretia etapa viedla z Hradce Králové do 
Zlína. Štvrtá a piata etapa viedla napokon slovenským územím, a to zo Zlína cez Piešťany, Banskú Bystricu, Dobšinú, 
Rožňavu do Košíc. Posledná etapa viedla z Košíc cez Prešov, Levoču, Štrbu, Ružomberok, Banskú Bystricu, Levice, 
Nitru do Bratislavy. Autojournal, oficielný orgán Klubu slovenských automobilistov, 1933, roč. 8, č.  3, s.  4, Súťaž 
spoľahlivosti Československa.

39 Autojournal, oficielný orgán Klubu slovenských automobilistov, roč. 8, č. 6, s. 9.
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v tom čase už známymi 24-hodinovými pretekmi v Le Mans. Zároveň to bolo jediné 
podujatie svojho druhu v rámci Slovenska. Aj napriek vrcholiacej hospodárskej kríze 
možno rok 1933 považovať v tomto smere za úspešný. Obávaná stagnácia v usporadúvaní 
motoristických podujatí sa však dostavila už v nasledujúcej sezóne.

súťaže elegancie: spoločenský prvok v motoristickom športe
Špecifickou kategóriou motoristických podujatí boli tzv. Concourse de elegance, teda 

súťaže elegancie. Mohli byť usporiadané samostatne, alebo ako slávnostné vyvrcholenie 
zväčša cieľovej alebo hviezdicovej jazdy. Svojím charakterom v sebe spájali športovú, 
turistickú, propagačnú a zároveň spoločenskú zložku motoristických podujatí. Okrem 
toho boli prehliadky automobilov prístupné širokej verejnosti a tešili sa diváckej obľube. 
V západoeurópskom a českom priestore mali pomerne dlhotrvajúcu tradíciu.40 Podľa 
dostupných zdrojov sa na Slovensku tento druh podujatia objavil po prvýkrát v roku 1930.41 
Bol ojedinelým javom, nakoľko pravidelné usporadúvanie súťaží elegancie až do roku 
1932 na Slovensku absentovalo. S touto myšlienkou prišiel KSA. Išlo o snahu priblížiť sa 
trendu, ktorý v rámci rozvíjania motorizmu nastolili západoeurópske krajiny. Tieto snahy 
boli dovŕšené, keď sa vedeniu KSA v spolupráci s vedením piešťanských kúpeľov a hotelov 
Thermia palace a Zitonia podarilo založiť tradíciu tzv. Automobilových dní v Piešťanoch, 
známych aj pod názvom Piešťanské zlaté stuhy. 

Prvý ročník bol naplánovaný na 15. a 16. 5. 1932 a v motoristickej tlači bol avizovaný 
už vo februári. Súťaž elegancie bola v tomto prípade uzavretím tzv. Cieľovej jazdy 
do Piešťan, ktorej účelom bolo dojazdiť do cieľa s dodržaním vopred určeného počtu 
najazdených kilometrov, času a s čo najnižším počtom trestných bodov.42 Vlastnou 
podstatou súťaže elegancie bolo však rozdelenie zúčastnených vozidiel do kategórií podľa 
karosárskeho prevedenia a ich predstavenie pred súťažnou porotou. Tá napokon určila 
víťaza v každej z kategórií. Okrem automobilov bol hodnotený aj celkový zjav posádky, 
pričom zaujímavou podmienkou bolo, aby automobily boli obsadené aspoň jednou ženou. 
Práve tu je zjavný silný spoločenský akcent celej súťaže. Výnimkou nebola ani účasť 
prominentných hostí, ako napr. grófky Geraldíny Apponyiovej alebo Vlastu Buriana.43 Vďaka 
úspešnej propagácii, vysokej účasti44 a hladkému priebehu sa prvý ročník Piešťanských 
zlatých stúh stal napokon úspechom, čo náležite zhodnotila aj motoristická tlač. Podľa 
redaktora Autojournalu Pavla Kohúta: „Máloktorý podnik usporiadaný dosiaľ na Slovensku, 
prispel tak k propagande automobilizmu u nás a k nadviazaniu nových priateľských stykov 
s automobilistami najrozličnejších zemí, ako tento.“45

Vďaka všeobecnej obľube, ktorú si táto súťaž získala, bola pravidelne organizovaná 
až do roku 1937. Piešťanské zlaté stuhy boli jediným podujatím, ktoré si dlhodobejšie 
udržalo pravidelnú periodicitu, a  tak sa zaradilo medzi najúspešnejšie podujatia 

40 Medzi najstaršie patria Concourse de elegance Nice; Concorso d‘eleganza Villa d‘Este, alebo z českých krajín 
Kvetinové korzo Luhačovice či Súťaž elegancie Karlovy Vary.

41 Po prvýkrát na Slovensku sa súťaž elegancie konala v  júli 1930 v  Trenčianskych Tepliciach, z  iniciatívy 
majoritného vlastníka akcií liečivých kúpeľov Trenčianske Teplice továrnika Epsteina z Prahy. SZABÓ, I. Zabudnuté 
volanty..., s. 66.

42 Autojournal, oficielný orgán Klubu slovenských automobilistov, 1932, roč. 7, č. 5, s. 3.

43 Autojournal,oficielný orgán Klubu slovenských automobilistov, 1935, roč. 10, č. 6, s. 3.

44 Informáciou o  presnom počte účastníkov nedisponujeme, ale vyhodnotenie uvádza až 40  ocenených 
automobilov, na základe čoho predpokladáme, že celková účasť mohla byť aj dvojnásobná.

45 Autojournal, oficielný orgán Klubu slovenských automobilistov, 1932, roč. 7, č.  6, s.  5, Automobilové Turíce 
v Piešťanoch, Cieľová jazda a Concourse de elegance, Plný úspech – veľká účasť.
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medzivojnového motoristického športu na Slovensku. Svojím charakterom vypĺňali prázdny 
priestor v spektre rôznych typov podujatí, čím sa rodiaci motoristický šport na Slovensku 
plnohodnotne zaradil do celoštátnej, ale aj európskej scény.

Záver
Motoristický šport na Slovensku mal v jeho priekopníckej fáze výsostne amatérsky 

charakter a bol pestovaný spoločenskými elitami združenými v motoristických spolkoch. 
Jeho základy boli položené hlavne v snahe propagovať automobily a motocykle ako 
moderné prostriedky cestovania a trávenia voľného času. Masovým športovým podujatiam, 
ako napr. futbalovým zápasom, však motoristický šport nebol schopný v tejto fáze 
konkurovať.

Aj napriek okrajovému charakteru motoristického športu na Slovensku sa v priebehu 
jeho ranej fázy dokázala vykryštalizovať solídna základňa, ktorá aj v podmienkach menej 
rozvinutej motorizácie na Slovensku dokázala obhájiť svoj rozsah a kvalitu. Rozmanitým 
spektrom podujatí sa tak slovenská športová motoristická scéna stala dôstojným 
konkurentom i pre krajiny s rozvinutejšou motorizáciou.
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Slovjacké regionálne hnutie v rokoch 1907 – 1918*

Veronika Gayer

The Slovjak Regional Movement Between 1907 – 1918 

The aim of the paper is to investigate the regional elite of Šariš and its weekly, Naša Zastava which was 
published in an Eastern Slovak dialect between 1907 – 1918. A considerable amount of Slovak and 
Hungarian works has been already published on the so-called Slovjak movement. The main sources of 
research were the documents of the so-called Public Educational Association of the šariš County. The 
paper uses this organisation to examine the way how a regional elite contructs the imagined community 
of Eastern Slovak people before 1918.

Key words: Regionalism. Nation-building. šariš. Catholic Church.

Slovjackej otázke sa venovala slovenská a maďarská historiografia posledných 
šesťdesiat rokov. Interpretovaná bola ako separatistické politické hnutie,1 cieľavedomý 
dezintegračný nástroj Budapešti,2 východoslovenský, resp. šarišský regionálny fenomén.3 
V centre pozornosti historikov bol Viktor Dvorčák (Győző Dvortsák), prešovský archivár 
v období dualizmu, následne agent Maďarska v medzivojnovom období.4 Jeho meno sa už 
natoľko preplietlo so slovjackým hnutím, že ho s ním spájajú aj pred obdobím roku 1918, 
a to napriek tomu, že popri mnohých ďalších osobnostiach hnutia, zastával do roku 1916 
v skutočnosti len vedľajší post. Jeho činnosť je už dobre preskúmaná historikmi, avšak 
o regionálnej elite celého hnutia pred rokom 1918 vieme len málo.

Cieľom tohto príspevku je poukázať na vznik a fungovanie Uhorského vzdelávacieho 
spolku Šarišskej župy (Sárosvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület),5 ktorý bol 
hlavnou inštitúciou hnutia pred rokom 1918. Archívnym fondom tohto spolku sa už 
zaoberal Ladislav Tajták vo svojom príspevku z roku 1966.6 Fond obsahuje prevažne 
spolkovú korešpondenciu Boldizsára Semseyho, ktorý bol v rokoch 1904 až 1914 hlavným 

* Výskum bol podporovaný Medzinárodným vyšehradským fondom.

1 KRAMER, Juraj. Iredenta a  separatizmus v  slovenskej politike 1918 – 1938 (Štúdia o  ich vzťahu). Bratislava : 
Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1957. 248 s.

2 TAJTÁK, Ladislav. Naša zastava – nástroj politiky maďarských vládnucich tried. In: Nové obzory 8, 1966, s. 78-
107. Naposledy o tom písal: TAJTÁK, Ladislav. Východné Slovensko ako regionálny fenomén. In: Historický časopis, 
2001, roč. 49, č. 2, s. 307-329; SEDLÁK, Imrich. Východné Slovensko v  letokruhoch národa. Martin : Vydavateľstvo 
Matice slovenskej, 2012, s. 532-545.

3 Pozri napríklad HALAGA, Ondrej R. Odraz exkluzivity vládnucej triedy v spisovnom jazyku. In: Svojina, 1949, 
č. 3, s. 74-97; ÁBRAHÁM, Barna. Szlovákok és szlovjákok: a nemzet határai. In: Limes Tudományos Szemle, 2003, roč. 
16, č. 3, s. 55-66; ÁBRAHÁM, Barna. A szlovákság történelmi törésvonalai: konfesszionalizmus és regionalizmus. In: 
ILLÉS, Pál Attila (Ed.). Hungaro-szlovakológia. Budapest : Szent István Társulat, 2007, s. 183-186.

4 Jeho meno písal vo viacerých podobách. Jeho dobrodružnú životnú dráhu naposledy zhrnul maďarský historik 
Balázs Ablonczy. Pozri ABLONCZY, Balázs. Renegátok. A magyar revíziós politika szlovák ágensei a két világháború 
között. In: ABLONCZY, Balázs (Ed.). Nyombiztosítás. Letűnt magyarok, Kisebbség- és művelődéstörténeti tanulmányok. 
Pozsony : Kalligram, 2011, s. 69-90.

5 Štátný archív v Prešove (ďalej ŠA PO), fond (ďalej f.) Uhorský vzdelávací spolok Šarišskej župy (Sárosvármegyei 
Magyar Közművelődési Egyesület), 1907 – 1912 (ďalej UVŠŽ).

6 Pozri TAJTÁK, Ladislav. Naša zastava..., s. 78-107.
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županom Šarišskej župy a zároveň hlavným iniciátorom hnutia. V materiáloch však nájdeme 
aj zápisnice zo spolkových zasadnutí, rôzne obežníky a ďalšie podobné písomnosti. Vo 
svojej štúdii som použila aj spolkom vydané knihy, kalendáre, brožúry a v šarišskom 
dialekte písaný týždenník spolku s názvom Naša Zastava. Na základe týchto dokumentov 
sa pokúsim preskúmať vznik spolku a tiež určiť, aká skupina ľudí z inteligencie stála za 
touto iniciatívou pred rokom 1918.

V posledných desaťročiach sa viditeľne zvýšil počet odbornej literatúry týkajúcej sa 
regionálnej politiky, regionalizmu, resp. vývoja regiónov a ich identity. Na príklade tohto 
spolku poukážem na to, ako regionálna elita využíva regionálnu politiku a teritoriálnu 
príslušnosť obyvateľov daného regiónu. Avšak nie je cieľom príspevku predstaviť celé 
dejiny hnutia až do roku 1945, ani preskúmať, aká bola reakcia vtedajšej slovenskej 
inteligencie na jeho činnosť.

Príspevok som rozdelila do troch častí. Na úvod by som chcela podať krátky 
teoretický vstup o tom, ako chápem regionalizmus a pojem región, keďže činiteľov 
hnutia interpretujem ako regionálnu elitu a slovjacké hnutie bolo istou formou politiky 
regionálnej elity v Šariši. V druhej časti štúdie sa budem zaoberať činnosťou týždenníka 
Naša Zastava (1907 – 1918): dotknem sa vzniku spolku, nákladov a prijatia týždenníka 
(podľa správ hlavných županov), resp. osobností, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v hnutí 
v tomto období. Na záver by som chcela skoncipovať niekoľko ďalších smerov bádania 
vzťahujúcich sa na túto tému.

Regionalizmus
Región a regionalizmus je veľmi komplexný pojem. Rôzne politické, hospodárske, 

zemepisné a historické prístupy stále iným obsahom naplňujú pojem regiónu. Skúmanie 
regionalizačných procesov je dnes zaujímavé pre spoločenskovedných odborníkov, v prvom 
rade z dôvodu globalizácie a integrácie do Európskej únie. Podobne však táto otázka 
zaujala aj pozornosť historikov. Výskum regionalizmu v 19. storočí sa spojil s výskumom 
nacionalizmu. V diskusiách týkajúcich sa národných spoločenstiev však prišli historici 
na to, že národná identita a územné identity (lokálna a regionálna atď.) si nie sú vo 
všeobecnosti protirečiace, ale že sa skôr dopĺňajú. Región nie iba nižší územný celok 
ako národ. Teda ak rozprávame o regionálnych hnutiach v 19. storočí, je veľmi dôležité to 
hľadisko, že dané spoločenstvo, ako napríklad obyvateľstvo Šarišskej župy, malo koncom 
19. storočia súčasne národnú identitu (či už slovenskú alebo maďarskú) a regionálne 
vedomie. Tieto dve identity, tieto dve príslušnosti neznamenajú dve rôzne úrovne, ale 
môžu byť so sebou komplementárne. Práve tento pohľad zdôrazňujú takí historici, ako 
napríklad Celia Applegate, Xosé Manuel Núñez, Eric Storm a ďalší, ktorí v posledných 
desaťročiach publikovali mnohé práce práve na tému regionalizmu.7 Vo svojich štúdiách 
podobne poukázali na to, že miestna, regionálna elita zohrala aktívnu úlohu v budovaní 
národa v strednej Európe.

Španielsky historik Núñez zdôrazňuje, že určiť definíciu regiónu je rovnako ťažká úloha 
ako určiť, čo je národ. Tento historik skúma na základe budovania španielskeho národa 
a histórie regiónov Pyrenejského polostrova, v ktorom prípade sa môže stať budovanie 
regiónu budovaním národa, a v ktorom prípade zasa nie. Núñez hovorí, že „regionalisti 

7 APPLEGATE, Celia. A Europe of Regions: Reflections on the Historiography of Sub-National Places in Modern 
Times. In: The American Historical Review, 1999, č. 4, s. 1157-1182; NÚñEZ, Xosé Manuel. The Region as Essence of 
the Fatherland: Regionalist Variants of Spanish Nationalism (1840 – 1936). In: European History Quarterly, 2001, roč. 
31, č. 4, s. 483-518; STORM, Eric. Regionalism in History, 1890 – 1945: The Cultural Approach. In: European History 
Quarterly, 2003, roč. 33, č. 2, s. 251-267.
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boli nútení uchýliť sa k takým prvkom, ktoré sú veľmi podobné prostriedkom používaným 
nacionalistami. Avšak v protiklade s budovaním národa, pred očami regionalistov sa stále 
vznáša jeden národný obraz, ktorý podporuje región, a ktorý tak hľadí na regionálnu 
identitu a na regionalizmus ako na jeden krok vedúci k národnej konsolidácii“.8 Núñez 
po ďalšom rozvinutí myšlienky Benedicta Andersona o definícii národa opísal región ako 
imaginárne spoločenstvo,9 v skonštruovaní ktorého má podiel elita a inteligencia, ktorý 
je akýmsi variantom, a ktorý môže byť doplnkom budovania národa.10

Tak isto však spomína aj dve také veci, ktoré v každom prípade rozlišujú regionalizmus 
a nacionalizmus. Zásadný rozdiel je v otázke nároku politickej samostatnosti. Regionálna 
elita sa vo všeobecnosti nedožaduje kolektívneho politického práva pre vlastný región 
či územie. Môže však požadovať decentralizáciu, samosprávu, politickú autonómiu ako 
aj federalizáciu, ale nepokladá svoje územie za suverénne. Druhý základný rozdiel sa 
ukrýva v tom, ako sa sám definuje. Regionálny diškurz, mýtická minulosť regiónu, kultúrna 
jedinečnosť a kolektívne regionálne povedomie bolo omnoho slabšie, menej definovateľné 
ako národné. Regionálne naratívy sa vždy podriaďujú nejakej väčšej národnej entite, 
s ktorou sa harmonickým spôsobom zjednocujú. Avšak regionálna elita sa neustále ocitá 
pred protirečením, ako možno zjednotiť tento dvojaký cieľ: t. j. zdôrazniť a podporovať 
špecifickosť regiónu, resp. to, že nakoniec sa región podriaďuje národnému spoločenstvu. 
Teda v porovnaní s regionálnou elitou je elita budujúca národné spoločenstvo omnoho 
viac autonómna.11

Ako budeme vidieť v  štruktúre Našej Zastavy, cieľom hnutia bolo ponúknutie 
„slovjackej“ regionálnej identity v prvom rade slovenskému obyvateľstvu žijúcemu na 
území Šarišskej, resp. Spišskej, Zemplínskej a Abovsko-turnianskej župy. Táto identita sa 
skladala z takých prvkov, ako regionálno-župné tradície, kolektívna historická pamäť žúp 
(najmä kurucké vojny, protihabsburské povstania alebo udalosti v rokoch 1848 – 1849), ako 
aj miestne slovenské nárečia či dialekty, v prvom rade šariština. Avšak, podľa interpretácie 
elity hnutia, väčšina týchto „prvkov“ bola neoddeliteľnou súčasťou maďarskej národnej 
kolektívnej identity v tomto období, s výnimkou šarištiny, ktorú chcelo za spisovný jazyk. 
Podľa mojej hypotézy hnutie s tým na jednej strane chcelo posilniť v kruhu slovenského 
obyvateľstva lojalitu k uhorskému štátu a na druhej strane chcelo docieliť protiváhu ku 
vplyvu slovenského národného hnutia. 

Územie, na ktorom východoslovenský regionalizmus vybudoval svoju predstavu, 
bola Šarišská, Spišská, Zemplínska a Abovsko-turnianska župa. Toto teritórium patrilo na 
začiatku 20. storočia z náboženského a etnického hľadiska k najviac heterogénnym častiam 
uhorského štátu. Dané územie bolo dôležité v prvom rade v slovenských a maďarských 
plánoch budovania národa, ale tak isto sa objavilo aj v rusínskom národnom vymedzení 
územia.

Geograficky je daný región na východ od etnicky takmer „čistého“ slovenského 
územia uzavretý Tatrami, banskými mestami a spišskými nemeckými obcami, pričom 

8 NÚñEZ, X. M. The Region..., s. 486.

9 ANDERSON, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Reflections 
on the Origin and Spread of Nationalism. London – New York : Verso, 1991. 224 s.

10 NÚñEZ, X. M. The Region..., s. 512.

11 NÚñEZ, Xosé Manuel. Historiographical approaches to Sub-national Identites in Europe: A  Reappraisal and 
some Suggestions 20-21. In: JOOST, Augusteijn – STORM, Eric (Eds.). Region and State in Nineteenth-Century Europe, 
Nation-building, Regional Identities and Separatism. Great Britain : Palgrave Macmillian, 2012, s. 13-35.
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na juh bol otvorený maďarskému Alföldu (Dolnej zemi).12 Popritom na snahu budovania 
maďarského národa priaznivo vplýval aj ten fakt, že štúrovská generácia, ktorá pozdvihla 
stredoslovenské nárečie na spisovný jazyk, a následne aj západoslovenská inteligencia, 
ktorá podporovala československú jednotu, nehľadali kontakty so slovenskými obcami 
vo východných župách.13

Centrom východoslovenského hnutia bola Šarišská župa. Táto župa sa na začiatku 
20. storočia vyznačovala relatívne vysokou priemyselnou zaostalosťou, nepriaznivým 
umiestnením dôležitejších železničných trás a veľkým vysťahovalectvom slovenského 
obyvateľstva do Ameriky.14 Ödön Potemkin vo svojej monografii z roku 1863 napísal o župe 
nasledujúce: „Bežným jazykom župy je slovenčina, potom je dobre na tom rusínčina, nemčina 
a nakoniec maďarčina, ktorá je skôr vlastnou iba pre vzdelanejšiu triedu spoločnosti.“15 
O 40 rokov neskôr, presnejšie v roku 1910, sa 10,4 % z obyvateľov župy prihlásilo 
k maďarskému materinskému jazyku, a tak aj maďarské obyvateľstvo v meste Prešov 
malo iba relatívnu väčšinu (48,9 %),16 pričom však ku slovenskému materinskému jazyku 
sa prihlásilo viac ako 58 % z obyvateľov župy (okrem toho 22 % obyvateľstva bolo 
rusínskeho materinského jazyka a 5,4 % nemeckého).17 Napriek tomu všetkému bolo 
maďarské verejné vzdelávanie výrazne zastúpené na rôznych pozíciách hlavne v mestách 
a to vďaka prešovskému Evanjelickému kolégiu a rôznym maďarským spolkom.

Teda základom predstavy o  samostatnom východoslovenskom regióne bolo 
slovenské väčšinové územie, t. j. taký zemepisný priestor, ktorý bol koncom 19. storočia 
dôležitou časťou maďarského kolektívneho historického vedomia, hlavne v dôsledku 
predchádzajúcich kuruckých vojen, protihabsburských povstaní a udalostí okolo roku 
1848. S koncepciou maďarského národného štátu sa mohla stotožniť župná šľachta, 
gréckokatolícke a  rímskokatolícke kňazstvo, ako aj veľká časť voči štátu lojálneho 
židovského obyvateľstva. Najdôležitejším základom hnutia však bolo nárečie, ktoré sa 
odchyľovalo od slovenského spisovného jazyka kodifikovaného v roku 1843 a samozrejme 
aj od maďarského jazyka – bola to šariština.

Šarišské slovenské nárečie – šarištinu – slovenská a maďarská jazykovedná odborná 
literatúra radí k východoslovenským dialektom, pričom tu patrí aj spišské, abovské 
a zemplínske nárečie.18 Prvé publikované literárne dielo v šarišskom jazyku sa datuje do 
roku 1844 (Ján Andraščík: Šenk palenčeni), následne od 70. rokov 19. storočia vyšli tlačou 
v tomto jazyku učebnice podporované uhorskou vládou,19 resp. zrodila sa aj jedna po 

12 ÁBRAHÁM, B. A szlovákság történelmi törésvonalai..., s. 186.

13 ÁBRAHÁM, Barna. Szlovákok és szlovjákok: a nemzet határai. In: Limes Tudományos Szemle, 2003, roč. 16, č. 3, 
s. 57.

14 ABLONCZY, Balázs. Virtuális vármegye: Sáros, 1820 – 1940. Nemzetiségközi kapcsolatok az emlékiratok 
tükrében. In: Pro Minoritate, 2001, roč. 10, č. 3, s. 128. Pozri aj THIRRING, Gusztáv. A Sárosvármegyei kivándorlásról. 
Budapest : Franklin Ny., 1901. 365 s.

15 POTEMKIN, Ödön. Sáros vármegye leirása, statistikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. Pest : Noséda 
Gyula, 1863, s. 17.

16 A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. 6. r., Végeredmények összefoglalása. Budapest : KSH, 
1920, s. 129. 

17 A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása..., s. 124.

18 BUFFA, Ferdinand. Východoslovenské nárečia. In: Vlastivedný časopis, 1962, roč. 9. [cit. 4. 12. 2014]. Dostupné 
na internete: <http://ilonas.net/valal/pdf/Buffa1962_Vychodoslovenske_narecia.pdf>.

19 ŠVAGROVSKÝ, Štefan – ONDREJOVIČ, Slavomír. Východoslovenský jazykový separatizmus v 19. a 20. storočí. In: 
Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 3, s. 144; TAJTÁK, Ladislav. K otázke vydávania učebníc vo východoslovenskom nárečí. 
In: Nové Obzory 6, 1964, s. 43-57.
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maďarsky písaná gramatická zbierka „O šarišskej gramatike“, to všetko s podporou uhorskej 
vlády.20 V roku 1907 začínajúce slovjacké hnutie sa bezpochyby snažilo pozdvihnúť 
spomínané nárečie na literárny jazyk a práve vtedy vyšli významovo-vecný svetský román, 
novela ako aj báseň v slovenskom šarišskom jazyku. Išlo tu z veľkej časti o preklady 
maďarských literárnych diel do šarištiny, nie o samostatné šarišské literárne diela.

V župnej monografii z roku 1909 sa spomína ako jedna zvláštnosť „šarišský šibalský 
jazyk“ , ktorý je „reminiscenciou z minulosti“ a ktorý je „zvláštnou zmesou latinčiny, 
slovenčiny, maďarčiny a nemčiny“.21 Podľa svedectiev pamätníkov šlo hlavne o akýsi 
znakový tajný jazyk, ktorý používali hlavne miestni maďarskí šľachtickí statkári.22 Šariština 
však bola používaná miestnym slovenským etnickým obyvateľstvom hlavne v hovorovej 
podobe, na ktorej slovnú zásobu mali vplyv nielen stále kontakty s dnešnou Ukrajinou 
a Poľskom, ale ovplyvnili ju aj maďarský a nemecký jazyk.23

spolok hnutia
Uhorský vzdelávací spolok Šarišskej župy vznikol v Prešove v roku 1907. Podobné 

spolky boli v Uhorsku postupne zakladané od 80. rokov 19. storočia. Ich prvoradým cieľom 
bolo „šírenie maďarskej štátnej idey“ a „výchova oddaných občanov štátu“.24 Najväčší takýto 
spolok na území súčasného Slovenska sídlil v Nitre. Hlavným cieľom šarišského spolku 
bolo vydávanie týždenníka po šarišsky.

Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 14. augusta 1907, predseda spolku a šarišský 
župan Boldizsár Semsey naliehavo upozornil na nevyhnutnosť založenia spolku, ktorým 
bude elita schopná kompenzovať slovenské národné hnutie v regióne.25 Semseyho 
korešpondencia poukazuje na to, že hlavným iniciátorom hnutia mohol byť samotný župan. 
Na jednej strane bol v pravidelnom kontakte s úradom predsedu vlády, s ministerstvom 
vnútra a ministerstvom priemyslu a obchodu, odkiaľ očakával finančnú pomoc, ale podával 
im aj periodické správy o činnosti spolku. Na druhej strane nepretržite dával inštrukcie 
šarišskej, spišskej, zemplínskej a abovsko-turnianskej elite, najmä ostatným hlavným 
županom a mešťanostom, ktorí mali napomáhať k zvýšeniu počtu čitateľov týždenníka. 
V neposlednom rade sa pokúšal presvedčiť županov, aby s ním spolupracovali.

Organizovanie spolku sa začalo v  auguste 1907. Ministerstvo vnútra ešte ani 
neschválilo stanovy spolku, Semsey však už do tejto akcie zainteresoval elitu celej 
župy. Keďže spolok rozširoval prvé čísla týždenníka zadarmo, hlavný župan vo svojom 
dôvernom liste poprosil mešťanostov, aby zostavili menný register. Tento register mal 
obsahovať mena tých ľudí, ktorí sú podľa názoru daného mešťanostu politicky spoľahliví.26 
Prostredníctvom mešťanostov a hlavných slúžnych doručili tieto výtlačky duchovným, 

20 URBÁN, Adolf. Sárosi tót nyelvtan vázlata. Eperjes : Ipar- és Hitelbank Könyvnyomdája, 1875. 25 s. 

21 TÓTH, Sándor. Sáros vármegye monográfiája. I. kötet. Budapest : A vármegye költségén, 1909, s. 113.

22 ABLONCZY, B. Virtuális vármegye..., s. 129.

23 KIRÁLY, Péter. Maďarské a  nemecké slová vo východoslovenských a  ukrajinských nárečiach východného 
Slovenska. In: Studia Russica, 2009, roč. 23, s. 60. [cit. 4. 12. 2014]. Dostupné na internete: <http://szlavintezet.elte.
hu/publications/russ_pub/studiarussica/23/08KiralyP.pdf >.

24 BERTÉNYI, Iván. Széll Kálmán és a  Dunántúli Közművelődési Egyesület. In: BERTÉNYI, Iván – GÉRA, Eleonóra 
– RICHLY, Gábor (Eds.). Taníts minket úgy számlálni napjainkat… Tanulmányok a  70  éves Kósa László tiszteletére. 
Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2012, s. 38.

25 ŠA PO, f. UVŠŽ, škatuľa (ďalej šk.) 1, číslo (ďalej č.) 1, A Sáros vármegyei magyar közművelődési egyesületnek 
Eperjesen 1907 évi augusztus hó 14-én a  vármegyeháza nagytermében tartott alapító közgyűléséről vezetett 
jegyzőkönyv.

26 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 1, Koncept listu Boldizsára Semseyho mešťanostom z 5. augusta 1907 v Prešove.
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kantorom, učiteľom, poštovým majstrom, úradníkom, statkárom, miestnym obchodníkom 
a gazdom v jednotlivých dedinách.27

Semsey svoju pozornosť obzvlášť upriamil na zostavenie kalendára, ktorý vychádzal 
raz ročne v rámci novín. V kalendári si prial oznamovať informácie o konaní trhov v župe 
a v haličských mestách, o patrónoch farských kostolov a odpustoch, informácie ohľadne 
lekárov, právnikov a zverolekárov ordinujúcich v jednotlivých obciach.28 Tie získali 
vyše 400 dotazníkov, ktoré boli rozoslané jednotlivým prijímateľom skrz mešťanostov 
a hlavných slúžnych.29 V Našej Zastave uvádzali termíny trhov a iných dôležitých podujatí 
predovšetkým preto, aby získali čo najširší okruh čitateľov.

Redakcia začala prekladať aj diela maďarských spisovateľov (Kálmán Mikszáth, Viktor 
Rákosi, Mór Jókai alebo Sándor Petőfi), ktoré potom publikovali v týždenníku. Výber 
prekladaných diel poukazoval na základný cieľ jeho zostavovateľov: odlúčenie východných 
Slovákov od ostatných, keďže veľká časť spomínaných literárnych diel už vyšla v spisovnom 
slovenskom jazyku vo vydaniach slovenských novín, alebo pod patronátom peštianskych 
vydavateľov.30 Z toho vyplýva, že v novinách sprostredkované literárne diela mali čitateľom 
sčasti spopularizovať maďarskú kultúru v šarišskom dialekte.

Spolok chcel propagovať týždenník už od roku 1908 aj v kruhu slovenského obyvateľstva 
v Amerike.31 Hoci Kornél Ábrányi, vtedajší šéf tlačovej kancelárie predsedu vlády, privítal 
tento plán vo svojom súkromnom liste,32 vláda odmietla rozširovanie týchto novín do 
Ameriky.33 Taktiež vláda nepodporila návrh, aby spolupracovníci týždenníka dostali voľné 
lístky na vlak na území štyroch žúp.34

27. októbra 1907 vyšlo prvé číslo Našej Zastavy, ktorého podtitul znel: Politicke 
a  společenske novinki z obrazkami pre vihodnoslovenki ľud. Viac ako polovica predplatiteľov 
pochádzala zo Šarišskej župy. Veľká časť výtlačkov bola rozposlaná do susedných žúp 
zdarma. Výtlačky Našej Zastavy oslobodené od poplatkov boli rozširované počas prvých 
dvoch mesiacov v Šariši, Zemplíne a na Spiši.35 Popri výtlačkoch zdarma, stupňovite rástol 
aj počet predplatiteľov, v prvom rade v spomínaných štyroch župách, ale niekoľko tuctov 
ich bolo aj v Amerike a aj v iných častiach Uhorska.

V nižšie uvedenej tabuľke som sa pokúsila zhrnúť počet čitateľov a predplatiteľov 
novín. Údaje ohľadne týždenníka sa nám zachovali dodnes iba z prvých štyroch rokov. 
V prvom stĺpci sa nachádzajú počty výtlačkov, ktoré boli rozposlané zadarmo, a v druhom 
počet ľudí, ktorí si predplatili dané číslo. V treťom stĺpci som zvlášť zvýraznila, koľko 
výtlačkov si zakúpili potulní obchodníci s knihami, t. j. cez kolportérov. A nakoniec som 
zaznamenala aj všetky výtlačky tohto týždenníka. Prvý výtlačok vyšiel v náklade 2500 

27 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 1.

28 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 1, Kérdő-lap mintája, 1907.

29 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 1, List Boldizsára Semseyho hlavným služným (nedatovaný).

30 ÁBRAHÁM, B. Szlovákok és szlovjákok..., s. 60.

31 Országos Széchényi Könyvtár (ďalej OSZK), Plakát- és Kisnyomtatványtár. A Naša Zastava szerkesztőségének 
Sárosvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület Elnökségéhez intézett előterjesztése. Eperjes, 1908. évi április 
hó 15-én.

32 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 6, Lista Kornela Ábrányiho zo 17. júla 1908 v Balatonfürede.

33 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 6, Úradný list Kornela Ábrányiho, Úrad kráľovského maďarského predsedu vlády z 20. 
júna 1908 v Budapešti.

34 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 1, List ministra obchodu z 1. novembra v Budapešti.

35 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 1, Koncept listu Boldizsára Semseyho Endre Pukymu, abovsko-turnianskemu podžupanovi 
z 15. októbra 1907 v Prešove.
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kusov – do konca roka 1907 dosiahol náklad až 4200 výtlačkov.36 Prvé číslo ročníka 1908 
vyšlo v náklade 5300 kusov, piate číslo už v počte 5700 kusov, prvé aprílové číslo už 
v počte 5900 výtlačkov.37 O rok nato už dosiahol náklad výšku 7000 výtlačkov.38 Podľa 
záznamu spísaného v apríli 1910, počet výtlačkov i naďalej zostal na úrovni 6000 kusov.39 
O náklade ďalších čísel týždenníka môžeme vedieť už iba to, čo o ňom napísal jeho hlavný 
redaktor István Dessewffy v jednej zo svojich správ z roku 1918. Podľa tejto zmienky ešte 
aj v spomínanom roku vyšiel týždenník v náklade 8000 kusov.40

Výtlačok 
zadarmo

Výtlačky rozposlané  
na základe 

predplatného

Výtlačky  
doručené cestou 

kolportérov

Všetky 
výtlačky  

spolu
1907/1. číslo 2500 2500
1907/10. číslo 4200
1908/1. číslo 2743 979 1578 5300
1908/2. číslo 5600
1908/5. číslo 2389 1786 1525 5700
1908/13. číslo 2294 2226 1380 5900
17. august 1908 2423 2356
Január 1909 234 4792 1000 6000
Marec 1909 230 5374
1909/13. číslo 7000
Uprostred roku 1909 222 5696 600 – 700
Apríl 1910 173 5900 552 6625

Za priemerný náklad v danom období môžeme považovať 6000 výtlačkov. Avšak na 
vidieku v župách, kde bol podporovaný vládou alebo župnou správou, sa počet pohyboval 
od 5000 – 6000 kusov.41

Vo všeobecnosti, 24-stranová Naša Zastava, vychádzajúca každú nedeľu, bola rozdelená 
na tri väčšie časti. Prvá časť informovala o vnútropolitických a zahraničnopolitických 
udalostiach, ktoré z pohľadu vládnych strán chválili prácu parlamentu. Po tejto rubrike 
nasledovala ďalšia pod názvom Novini Domašne, v ktorých sa mohli čitatelia popri 
udalostiach z Budapešti dozvedieť aj regionálne správy zo Šariša, Zemplína, Spiša 
a Abovsko-turnianskej župy. Posledná tretina týždenníka vyslovene kládla dôraz na kultúru 
a zvyšovanie povedomia obyvateľstva. Bola tu aj stať pod názvom Gazdovstvo, ako aj 
početné diela maďarskej literatúry v šarišskom preklade.

Prvé číslo Našej Zastavy vyšlo s  odporúčaním jej hlavného redaktora Istvána 
Dessewffyho, čo okrem iného znamenalo aj to, že smerovanie týždenníka bude určovať 

36 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 3, Rozpočet na rok 1908.

37 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 3, Koncept listu Boldizsára Semseyho predsedovi vlády a ministrovi vnútra z 2. apríla 
1908 v Prešove.

38 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 10, Koncept listu Boldizsára Semseyho predsedovi vlády, nedatovaný.

39 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 2, č. 14, Výkazy Boldizsára Semseyho, nedatované.

40 DESSEWFFY, I. Nemzeti kultúrfeladatok..., s. 8.

41 BUZINKAY, Géza. Kis magyar sajtótörténet. Budapest : Haza és Haladás Alapítvány, 1991, 119 s. [cit. 4. 12. 2014]. 
Dostupné na internete: <http://vmek.oszk.hu/03100/03157/03157.htm>, <http://vmek.oszk.hu/03100/03157/ 
03157.htm>.
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kresťanská ideológia. Redakcia chcela zaujať v prvom rade drobných gazdov a takisto 
malých živnostníkov.42 Otvárací článok zdôrazňoval súdržnosť Šarišanov: „… mi šariščani 
dzekoľvek na širim švece še stretňeme, všadzi še pozname, uscíme, a jednodruhe – jak sinove 
jednej fameľii – spomahame. Však ai Ohlašovateľa Večnej Pravdi našeho Pána Ježiša najkrajše, 
najhlavnejše učeňe, je nauka laski: Milujce še vespolek, jak i ja miloval vas!“43

V početných článkoch sa snažili posilniť pocit spolupatričnosti k uhorskému štátu: 
„Jedenac roki temu, že Uherska krajina pamjatku tišic-ročneho jestvovaňa svojeho slavila. Pod 
tima tišic rokami prez veľike ňehodi, ňeščesca, pustošeňe prešla tota krajina, aľe zotrimala ju 
milosc božska, a konštitucia i virozumnosc jej občanoh. V tejto krajiňe vše rozličnima jazikami 
hvariľi ľudze, aľe jednake citi vlastenecke panovaľi nad šerdcami jejih. Uher, slovjak, ruten, 
ňemec vov otazki vlastenectva ňikda ňeodbijal jeden od druheho tu v tejto krajiňe.“44

Podobný článok bol uverejnený aj pri príležitosti osláv ročnej existencie týždenníka: 
„Teraz rok je temu, že i mi vistupeľi na bojisko života, do vojni na pasl z novinkami „Naša 
Zastava“. Postaveľi sme še bez teho, žebi sme inšej pomoci, inšeho zakladu, inšej podpori 
buľi maľi jak teho prešvedčeňa, že tota vec, za kteru mi bojujeme dobra je, spravedľiva 
je, a že našo čitateľe uvidza uznaju, že mi ku ňim z lasku napelňenim šerdcom prišľi, že ňe 
pre materialni zisk a hasen, ňe pre dajaku praznu personalnu marno mišelnosc, a nešlušne 
vivišovaňe sebe samih, ňe tote pričini provadzeľi nas na draze ku našim milim čitateľom, 
aľe tota žadosc vrucna, žebi sme našej drahej, milej uhorskej vlasci, a v ňej spolu i dričnemu, 
vlasteneckemu vihodno-slovenskemu narodu užitečne buľi.“45

V podobnom duchu boli napísané aj články pri príležitosti uhorských štátnych sviatkov: 
„Dňeš už chvala Bohu koňec je kervavim vojnom, a jednotu i šľebodu inakši treba teraz braňic, 
zos statečnemu, ušilovnu občansku pracu a svornoscu. Netreba nam už vecej bojovac zos 
turkom a tatarom, aľe zos našima vlastnima naruživoscami, a s tima, chtore vov službe cudzich 
interessoch stojaci, na zoslabeňe jednotľivosci Uherskej krajini še ušiluju, bo zoslabic chceju 
totu veľku, svatu svornosc i lasku, chtire narodi rozličnich jazikoch s tej Uherskej krajiňe 
možnich učiňila na preukazaňe obrovskich činoch. (…) Zos zastavu Sv. Štefana mame isc ai 
do teho noveho veľkeho boju. Bojovac proci zlej naklonnosci svojej, proci alkoholizmu, proci 
ľeňivosci, proci zaostalosci, bojovac za školu, za zdrave, za kulturu, za učenosc, vitervac 
vov bujo proci tim, chtore nas zordvojovac žadaju, žebi nad rozdzeľeňu Uherska tim ľekčejši 
zvivežic maľi priklad.“46

V pamätnom článku z 15. marca noviny nasledujúcim spôsobom „vychovávali“ svojich 
čitateľov: „Najvekša častka našich slovenskich a ňemeckich spoluobčanoch ale jak muri še pri 
spravodľivej veci bojovaľi jako magyare. Chvala Panu Bohu všemohucemu i spravedľivemu, 
ňepraceľ ňemohol uherski narod zňivočic. Mi žijeme i prekvitame ešči ľepši jak dakedi. Od teho 
času, chvala Bohu dobrotľivemu, slovjaci s uhrami v braterskej svornosci žiju. (…) Preukažce 
lasku vašu ku temu milemu uherskemu kraju. Milujce jeden druheho. Milovac jeden zo ščirim 
šerdcom ľem tak možeme, ked ten uherski jazik še naučime, s chtorim jazikom še s našima 
uherskima bratami porozumic zname. Však milovaňe našej macerinskej reči neškodzi to, 
ked bratuv jazik, co našej krajini na teľo potrebne a chasnovitem i krajinski jazik še naučime. 

42 Naša Zastava, 1907, č. 1, s. 3, Dr. Dessewffy István: Zavitaňe a ohlas redakcii. 

43 Naša Zastava, 1907, č. 1, s. 3.

44 Naša Zastava, 1907, č. 5, s. 2-3.

45 Naša Zastava, 1908, č. 43, s. 2-3. Dr. D.: Ku čitateľom vov viročni dzeň vidavaňa „Našej Zastavi“.

46 Naša Zastava, 1908, č. 34, s. 3. Dr. Dessewffy István: V dzeň Svateho Štefana.
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Pošilajce tedha dzeci vašo ušilovňe do školi, kdze še po uherski uča, a vtedi ufac možeme, že 
svornosc, i ščeštľivosc budze panovac v uherskim kraju.“47

Popri štátnych sviatkoch týždenník popularizoval aj kult Františka Jozefa a kráľovnej 
Alžbety, väčšinou prostredníctvom prezentovania panovníckeho rodu na miestnych 
akciách, ako napríklad pri odhalení sochy kráľovnej Alžbety v Bardejovských Kúpeľoch.48 
Rovnako dôležitým cieľom, ktorý si vytýčila Naša Zastava, bolo „zbieranie“ miestnych 
a regionálnych tradícií. Takisto v jednej sérii predstavovala aj hrady, kostoly a zvyky 
v odievaní Šarišskej župy. Začala uvádzať aj samostatnú rubriku, v ktorej prezentovala 
životné cesty ešte žijúcich honvédov z roku 1848, ktorí pochádzali zo župy. Často sa 
na titulnej strane týždenníka objavila významná postava z „východného Slovenska“, 
ako napríklad István Szinyei Merse (od roku 1897 hl. župný Šarišskej župy), alebo 
košický rímskokatolícky biskup Ágost Fischer-Colbrie. Okrem toho týždenník za pomoci 
prešovského Széchenyiho kruhu inicioval aj zhromažďovanie zachovaných ľudových piesní, 
básní, poviedok a legiend v šarišskom jazyku, pričom danú výzvu adresoval územiam 
Šarišskej, Zemplínskej, Spišskej, Užskej a Abovskej župy.49

Otázka šarišského nárečia, ktorú prezentovali odvolávajúc sa na jazykovedné práce 
Adolfa Urbána (1857 – 1907)50 a Samuela Czambela,51 bola v týždenníku prítomná čoraz 
silnejšie.

Opakujúcou sa témou v prvom týždenníku bola téma východného a západného nárečia 
a jeho kultúrny odpor voči tomuto západnému dialektu. „Smutna vec je, že narodnostne 
agitatore svojo saki v najnovšim čaše už ai na spokojni, dobri vichodoslovenski ľud rozpreztreľi. 
Tam na zapadu še jim už ňedari, tehdi ku nam cahaju. (…) Vov zapadnoslovenskej reči pisane 
narodnostne novinki pulne su zos skarhu, že magyare a „maďaroni“ utlačuju slovensku reč, 
a vzivaju ai vichodnich šarišskich slovjakoch, žebi ratovaľi „tu našu slovenčinu“. Ta mi jich 
posluchňeme, mi ju viratujeme, lemže ňe od magyaroch, aľe od ňich, od tich zapadnoslovenskich 
narodnoscaroch. Bo magyarom ňikda aňi do mišľi ňepridze našu šarišsku reč višmivac; však 
ai vov tej prosbi Széchenyi-köru vidno, že ju podporuju, jej literaturu sbiraju, na to obetuju, 
aľe mušime našu vichodoslovensku reč ratovac od narodnostnich agitatoroch, chtore še za 
slovenskich apoštoloch vidavaju, aľe našu, vichodoslovensku reč ňikda ňepodporovaľi na 
tich istich stranoch, kdze naš narod vzciaju ratovac tu našu slovenčinu oňi še ňehaňbja našu 
šarišsko-slovensku macerinsku reč na každim kroku, pri každej priľežitosci višmivac, a našu 
– od jich zapadnoslovenskej reči tišiceraz krajšu – šarišsku reč „gebuľinu“ nazivac. (…) Mi 
ňenapadujeme ňikeho, žadnu stranku a strankovu politiku ňenasledujeme, každeho, chto ňe 
ľem na čeľe aľe ai vov šerdcu na duvernim Kristovim zakladze stoji, chto heslom našim „Boh 
a Vlast“ ňeobrazuje, teho za praceľa, a za spolupracovňika Bohabojnej a vlasteneckej praci 
uznavame, aľe okrem teho ešči jednu vec žadame ňeno: žebi ten, chto še s nami porozumic 
chce, chto na nas učinkovac chce, chto pre nas pisac chce, ten ňej nam ňepiše po francuzski, 
aňi po ľiptovski, aňi po česki, aľe ňej nam piše po našemu, po šarišski, žebi sme ho rozumic 

47 Naša Zastava, 1911, č. 12, s. 6. Petrássevich Pál: Na marca 15-ho.

48 Naša Zastava, 1907, č. 8, s. 2-3. Hartsár Péter: Nova upominka na našu ňebožku kraľovnu Alžbetu.

49 Naša Zastava, 1911, č. 7, s. 2. Prosba ku čitateľom v interešše šarišskej slovenskej reči. V meňe prešovskeho 
literarneho spolku Eperjesi Szécheny-kör.

50 Naša Zastava, 1907, č. 9, s. 17.

51 CZAMBEL, Samo. Slovenská reč a  jej miesto v rodine slovanských jazykov. 1. čiastka: Východoslovenské nárečie. 
V Turčianskom Sv. Martine : Nákladom vlastným, 1906. 624 s.
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mohľi, žebi sme nad jeho „kynozenim“, nad jeho „hrstom-prstom“ aňi hlavu, aňi jazik lamac 
ňemušiľi.“52

Prijatie týždenníka
Aké bolo prijatie týždenníka medzi obyvateľstvom? Z prameňov v prvom rade vyplýva 

to, že týždenník rozdelil čitateľov župy. Keďže už existovali slovenské noviny, ako napríklad 
uhorskou vládou označený panslavistický Kresťan, Ľudové noviny alebo Slovenský týždenník, 
resp. vláde naklonené Vlasť a Svet, ktoré boli populárne vo východných župách, redakcia 
Našej Zastavy musela dosiahnuť vytlačenie práve týchto novín z trhu. Kvôli prieskumu 
čitateľov jednotlivých slovenských novín z miestneho „tábora“ už na začiatku roka 1908 
Semsey usmernil príslušné predstavenstvo pošty a telegrafu, aby sa na jednej strane 
postarali o obrat „panslavistických“ novín a na druhej strane aby pravidelne pripravovali 
zoznamy predplatiteľov týchto „panslavistických“ novín. Okrem toho hlavný župan oslovil 
vidieckych poštmajstrov, aby mesačne vyhotovovali výkaz.53 Na základe tohto Semseymu 
pravidelne dochádzali rôzne hlásenia a správy, a to nielen o prijatí Našej Zastavy, ale aj 
o tom, v ktorej obci aké noviny čítajú , resp. ako sa čitatelia dajú presvedčiť, aby si začali 
predplácať Našu Zastavu.

Zachovali sa nám dva výkazy spolku o predplatiteľoch v Šarišskej župe – jeden je z roku 
1910 a druhý z roku 1912. Podávajú nám skôr nejasný obraz. V niektorých dedinách čítali 
výlučne Našu Zastavu, pričom v iných si ju nikto nepredplatil. Inde zase prišlo aj viacero 
rôznych týždenníkov prostredníctvom pošty. 

Správy chválili šarišský dialekt týždenníka, a tak isto aj jeho prehľadnosť54 – Semsey vo 
svojej prvej väčšej správe taktiež týmto zdôvodňoval úspech týchto novín.55 V jednotlivých 
obciach bez problémov prešli k novým titulom novín,56 a zase inde im chodilo aj viac druhov 
naraz, medzi nimi aj Naša Zastava.57 Na viacerých miestach však nezískala priaznivcov 
po prvom prečítaní, čo je aj pochopiteľné, keďže slovenskí čitatelia jednoznačne trvali 
na predchádzajúcich novinách, ktoré im zvykli chodievať.58 Pravidelne dochádzali 
informácie aj z takých obcí, kde neboli zvedaví na Našu Zastavu. Napríklad z obce Čierne 
nad Topľou poslali späť Našu Zastavu preto, lebo „tam dochádzajú noviny Milana Hodžu 
Slovenský týždenník“ – ako napísal zemplínsky hlavný župan.59 V podobnom duchu oznámil 
zemplínsky hlavný župan, že „Jozefovi Demekovi sú zasielané noviny Kresťan. On je veľký 

52 Naša Zastava, 1911, č. 8, s. 2-4. Zsebráczky Géza: V interešše vichodoslovenkej šarišskej reči „po našemu“.

53 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 3, Koncept listu Boldizsára Semseyho Poštovému a telegrafnému riaditeľstvu, nedatovaný.

54 ŠA PO, f.  UVŠŽ, šk. 1, č.  2, List sečovského hlavného slúžneho Boldizsárovi Semseymu z  25. januára 1908 
v  Bardejove; List hlavného slúžneho Boldizsárovi Semseymu z  25. decembra v  Lemešanoch; List topoľského 
hlavného slúžneho Boldizsárovi Semseymu z 22. decembra 1907 v Giraltovciach.

55 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 3, Koncept listu Boldizsára Semseyho predsedovi vlády a ministrovi vnútra z 12. januára 
1908 v Prešove.

56 ŠA PO, f.  UVŠŽ, šk. 1, č.  5, List radomského notára hlavnému slúžnemu z  21. apríla 1908 v  Radome; ŠA PO, 
f. UVŠŽ, šk. 1, č. 6, List policajného riaditeľa Prešova, slobodného kráľovského mesta, Boldizsárovi Semseymu z 1. 
júla 1908 v Prešove.

57 ŠA PO, f.  UVŠŽ, šk. 1, č.  5, List zemplínskeho hlavného župana Boldizsárovi Semseymu z  20. júna 1908 
v Sátoraljaújhelyi; ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 6, List sabinovského mešťanostu Boldizsárovi Semseymu z 24. júna 1908 
v Sabinove.

58 ŠA PO, f.  UVŠŽ, šk. 1, č.  2, List sečovského hlavného slúžneho Boldizsárovi Semseymu z  25. januára 1908 
v Bardejove.

59 ŠA PO, f.  UVŠŽ, šk. 1, č.  3, List zemplínskeho hlavného župana Boldizsárovi Semseymu z  12. marca v  1908 
Sátoraljaújhelyi. Porovnaj: ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 8, List zemplínskeho hlavného župana Boldizsárovi Semseymu 
z 18. decembra 1908 v Sátoraljaújhelyi.
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Slovák a je proti všetkému, čo je maďarské, preto poslal týždenník naspäť“.60 Avšak vyskytli 
sa aj také prípady, keď jednoducho preto poslali noviny naspäť, lebo obyvateľstvo vôbec 
nevedelo čítať po slovensky, napríklad na južnom Zemplíne.

Autori hlásení, ktoré boli písané na výzvu hlavného župana, sa snažili ukázať svoje 
územie patriace pod ich správu v čo najlepšom svetle, čím sa dosť často uchyľovali k tomu, 
že neobviňovali z neúspechu prijatia týždenníka samotný ľud, ale vo všeobecnej v úcte 
majúcu miestnu osobu. „Príčinou v nešírení Zástavy v jednotlivých obciach v okolí Raslavíc 
je vraj, ako som sa o tom dozvedel, ignorácia našich novín raslavickým rímskokatolíckym 
duchovným, pričom mu chodia noviny Kresťan, – o tom však jednoznačné dôkazy nemám,“ píše 
hlavný slúžny Sečovského okresu vo svojom liste.61 Podobná správa došla aj z obce Čierne 
nad Topľou: „Hľadiac na cirkev spravovanú hanušovským duchovným, je veľmi nápadný 
sklon našich ľudí k panslavizmu, v susedných obciach.“62

Vďaka podobným prípadom sa vynárajú aj ďalšie otázky. Podľa dobových údajov len 
polovica (48,8 %) slovenského obyvateľstva Šarišskej župy vedela písať a čítať.63 Práve 
preto vo viacerých prípadoch týždenník nedochádzal na meno, ale na obec ako kolektív,64 
kde ich neskôr miestny duchovný prečítal obyvateľom. Pri posudzovaní individuálnych 
prípadov by sa mohlo ukázať, že výber predplatenia jednotlivých novín svedčí v skutočnosti 
o lojalite miestnej elity v tej-ktorej obci a neodzrkadľuje pritom záujem obyvateľov. 

Kto založil týždenník?
I z mála údajov sa dá určiť, že redakciu týždenníka tvorili v prvom rade predstavitelia 

župnej šľachty a členovia katolíckeho kléru. Rozhodujúcou bola činnosť troch osobností, 
hoci doň prispievali samozrejme viacerí. Išlo o Istvána Dessewffyho, Gejzu Žebráckeho 
(Géza Zsebráczky) a Viktora Dvorčáka.

Hlavným redaktorom týždenníka bol maďarský statkár zo Šarišskej župy,65 niekdajší 
hlavný župný notár a po roku 1918 spolupracovník Maďarského ministerstva vnútra 
István Dessewffy.66 Väčšina Dessewffyho publicistických prác sa zachovala v šarišskom 
nárečí, z čoho usudzujeme, že ho ovládal veľmi dobre, keďže v opačných prípadoch bola 
v týždenníku pri článku poznámka, že ide o preklad z maďarčiny, čo v jeho prípade nebolo 
potrebné. Naproti tomu však v roku 1906 napísal v maďarskom jazyku životopisný román 
pri príležitosti prenesenia pozostatkov Františka II. Rákociho, ktorý mu do šarištiny preložil 
Ján Dobránszky.67

Ciele Uhorského vzdelávacieho spolku Šarišskej župy uviedol v brožúrke s nákladom 
dvesto kusov, v ktorej hnutie charakterizovalo kultúrno-hospodársky program vzťahujúci 

60 ŠA PO, f.  UVŠŽ, šk. 1, č.  4, List zemplínskeho hlavného župana Boldizsárovi Semseymu z  28. apríla 1908 
v Sátoraljaújhelyi.

61 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 2, List sečovského zemplínskeho hlavného župana Boldizsárovi Semseymu z 25. januára 
1908 v Bardejove.

62 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 8, List zemplínskeho hlavného župana Boldizsárovi Semseymu z 18. decembra 1908 
v Sátoraljaújhelyi.

63 A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása..., s. 176.

64 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 5, List radomského notára hlavnému slúžnemu z 21. apríla 1908 v Radome.

65 MIŠKOVIČ, Alojz. Maďarské úmysly so Sloviakmi. Bratislava : Vedecká spoločnosť pre zahraničných Slovákov, 
1944, s. 8.

66 ABLONCZY, Balázs. Sérelem, jogfolytonosság, frusztráció. Alsó-Fehér vármegye menekült törvényhatósága 
Budapesten 1919 – 21. In: ABLONCZY, Balázs. (Ed.). Nyombiztosítás. Letűnt magyarok, Kisebbség- és művelődéstörténeti 
tanulmányok. Pozsony : Kalligram, 2011, s. 171.

67 DESSEWFFY, Štefan. II. František Rákóczi. Eperjes : Tlač Kosch, 1906. 40 s.
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sa na „severovýchodné župy“. Takisto tu otvorene písal aj o úlohe Našej Zastavy, ktorú 
spojil s potrebou modernizácie krajiny a chcel paralelne dosiahnuť kultúrno-hospodársku 
integráciu daného priestoru. Miestnu inteligenciu a obyvateľstvo predstavil nasledujúcim 
spôsobom: „Slovenské (tót) a rusínske obyvateľstvo severovýchodnej hornej zeme v každom 
čase boli spoľahlivými členmi maďarského štátu. (...) Maďarská inteligencia má veľký vplyv 
na ľud, drží v ruke jeho vedenie a keď sa aj sem-tam vynorili nejaké znepokojivé ambície, tým 
veľkou silou zabránila. V popredí je z časti učiteľský a kňazský zbor, spomedzi členov ktorých 
– hoc z veľkej časti ide o deti národa – ledva nájdeme takého, ktorý by bol z národnostného 
hľadiska apatický, ale čím viac takých, ktorí sú podporovateľmi a horlivými stúpencami 
maďarskej politiky.“68

V  súvislosti s miestnym jazykom vyzdvihol nasledujúce: „Východný slovenský (tót) 
jazyk sa natoľko odlišuje od západného (spisovného) jazyka, že môžeme povedať, že už 
nejde o zvláštne nárečie, ale skôr o samostatný jazyk. To, že sme týmto starým skutočným 
materinským jazykom prehovorili, bolo druhým hlavným zdrojom nášho úspechu. Východný 
slovenský jazyk sa nenakláňa k purizmu, ale má skôr absorpčný charakter, resp. srdečne 
preberá slová toho jazyka, s ktorým práve susedí. Aj my nasledujeme duch tohto jazyka a často 
používame tie maďarské slová, ktoré náš národ prijal v hovorovej reči. Kde sa to však nedá, 
tak radšej si vezmeme na pomoc poľštinu, poprípade (maďarskú) rusínčinu, než západnú 
slovenčinu. A tak dúfame, že sa nám tým lepšie podarí oddialiť východný slovenský jazyk od 
západného (…). Mojím cieľom je, aby sme natoľko naplnili východný slovenský jazyk a jeho 
vznikajúcu literatúru maďarskými aspektmi, koncepciami a citmi, aby sa to už viac nedalo 
potlačiť.“69

Popri Dessewffym sa členovia a spolupracovníci redakcie týždenníka regrutovali 
v prvom rade z miestnych predstaviteľov katolíckeho kléru. Ako rímskokatolícky farár sa 
k práci v týždenníku pripojil aj Gejza Žebrácky (1869 – 1951),70 ktorý publikoval články 
predovšetkým o šarišskom jazyku. Žebrácky nebol len členom šarišského vzdelávacieho 
spolku, ale aj prešovského Széchényiho kruhu, neskôr po roku 1910 aj lipianskej pobočky 
Národnej strany práce.71 Zviditeľnil sa hlavne ako editor rôznych katolíckych publikácií72 
a svojou prekladateľskou činnosťou (početné diela Gézu Gárdonyiho a Kálmána Mikszátha 
preložil do šarištiny). Pripravil aj jeden slovjacko-maďarský slovník, učebnicu a taktiež sa 
snažil o vydanie zbierky šarišských ľudových piesní – avšak všetky zostali v rukopisoch73 
a je veľmi nepravdepodobné, že by počas prvej ČSR došlo k ich vydaniu. V československej 
publikácii o Šariši z roku 1922 už nachádzame jeho meno v (slovenskej) podobe Gejza 
Žebrácky.74 Od roku 1918 totiž riadil bardejovské múzeum,75 s ktorým spolupracoval aj 
predtým, pričom bol jeho vášnivým zberateľom. Medzi rokmi 1924 – 1938 bol mešťanostom 

68 DESSEWFFY, István. Nemzeti kultúrfeladatok az északkeleti hegyvidéken. Eperjes : Szent Miklós Nyomda, 1918, 
s. 5.

69 DESSEWFFY, I. Nemzeti kultúrfeladatok..., s. 8-9.

70 Pozri aj SEDLÁK, I. Východné Slovensko..., s. 540-543.

71 Naša Zastava, 1910, č. 15, s. 4.

72 ZSEBRÁCZKY, Géza (Ed.). Az eperjesi Széchenyi-Kör héthársi vidéki választmányának évkönyve 1899 – 1900. 
Eperjes : Kósch Ny, 1901, 34 s. Bol redaktor aj iných časopisov ako Bártfai Katholikus Értesítő, alebo Bártfai Katholikus 
Egyházi Tudósító. Pozri aj: SEDLÁK, I. Východné Slovensko..., s. 540-543.

73 DESSEWFFY, I. Nemzeti kultúrfeladatok ..., s. 9.

74 Šaris: K prvému sjazdu osvetových pracovnikov Slovenska. Prešov : Vidal Slovenský Svet, 1922, s. 21.

75 ŽEBRÁCKY, Gejza. Sprievodca sbierkami župného muzea v Bardiove. Bardejov : Župné múzeum v Bardiove, 1926. 
80 s. 
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Bardejova ako kandidát Hlinkovej ľudovej strany, popritom v roku 1934 pápežským 
prelátom a v roku 1941 sa stal aj pápežským protonotárom, čím by sa dalo povedať, 
že dosiahol vrchol svojej kariéry. Čiže počas všetkých troch ér (t. j. rakúsko-uhorskej 
monarchie, prvej ČSR a v Slovenskom štáte) patril k osobám požívajúcim všeobecnú úctu. 
Vďaka cirkevným kruhom, v ktorých pôsobil aj pred rokom 1918, mu bolo umožnené, 
aby sa bez väčších otrasov dostal z maďarskej elity do československej a následne aj 
do slovenskej. Spomínanú „zmenu jeho lojality/identity“ samozrejme možno vysvetliť 
jednoduchým politickým pragmatizmom, veď v jeho činnosti po roku 1918 nemožno badať 
žiaden vzťah k maďarskej kultúre alebo jazyku, aj keď k podpore tohto tvrdenia bude 
potrebný ešte ďalší archívny výskum. Avšak jeho lipnutie k lokálnej kultúre (regionálnej 
histórii a nárečiu) skrz identitu vymedzenú kresťanskou ideológiou nevylučuje jeho 
príslušnosť ani k slovenskému, ani k maďarskému národu. Jeho životná cesta poukazuje 
na viacjazyčnosť miestnych elít, na viacsmernú príslušnosť, na činnosť takých osobností 
verejného života, ktoré po zmenách štátneho systému, zachovajúc si svoje cirkevné 
pozície, začali v budovaní svojej politickej kariéry. Ale možno ich predstaviť aj ako vzory 
práve zorganizovanej slovenskej sekcie (v Šarišskej a Spišskej župe) Krajinskej kresťansko-
socialistickej strany, ktorá vznikla po roku 1918.76 Táto strana v prvom rade zastupovala 
maďarské menšinové záujmy, avšak úspešne oslovila aj slovenských voličov tým, že svoju 
kampaň budovala na ideológii kresťanstva a pôvodných obyvateľov župy. Medzi jej členmi 
(nielen na Šariši) boli aj mnohé cirkevné osoby slovenského pôvodu.77 Jeho prípad však 
nie je výnimkou.78

Ďalšími členmi redakcie novín, ktorí sa pripojili k hnutiu, boli príslušníci gréckokatolíckej 
cirkvi, ako boli Pál Pettrásevich, Metód Gojdics a v roku 1910 zosnulý Jenő Repák.79 
Spolupracovníci týždenníka boli aj Lajos Liptay, prešovský evanjelický kňaz, alebo 
napríklad aj Béla Wick, vtedy gymnaziálny učiteľ, a Prešovčan Gyula Horovitz.80

Popri týchto členoch bol jednoznačne najznámejšou osobnosťou hnutia Viktor 
Dvorčák, ktorý sa do práce s novinami zapojil len v roku 1916, ako miestny archivár 
a hlavný redaktor maďarských Prešovských novín. Jeho meno sa až vtedy dostalo do 
povedomia širšej verejnosti, keď 2. novembra 1918 sa pod jeho vedením vytvorila takzvaná 
Vichodoslovenska Rada, potom 11. decembra 1918 vyhlásil Slovenskú ľudovú republiku 
v Košiciach. Vtedy už sám vykonával funkciu hlavného redaktora Našej Zastavy. S podporou 
Károlyiho vlády sa vytvoril štátny útvar, ktorý popri Maďarskom kráľovstve existoval 
20 dní, a to do 29. decembra 1918, kým nevstúpili do Košíc československé vojská. Po 
vydaní čísla Našej Zastavy z 29. decembra 1918 zase hlavný župan Pavel Fábry v mene 
československej vlády tento týždenník zakázal.

Dvorčák po tom, čo opustil formujúce sa územie Československa, vstúpil do 
revizionistických služieb Maďarska. Slovjacká otázka sa už v jeho po francúzsky písaných 
propagandistických výtlačkoch neobjavila, aj keď z výskumu B. Ablonczyho vieme, že 

76 Pozri HERTEL, Maroš. Az Országos Keresztényszocialista Párt szlovák szekciója, Kísérlet a Szlovák Néppárttal 
való együttműködésre 1920 – 21-ben. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003, roč. 5, č. 4, s. 151-155.

77 ANGYAL, Béla. Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918 
– 1938. Galánta-Dunaszerdahely : Fórum Intézet – Liliam-Aurum Könyvkiadó, 2002, s. 41.

78 Také príklady, resp. osobné príbehy analyzuje Balázs Ablonczy. Pozri: ABLONCZY, Balázs. Őrzők, a  többes 
identitás stratégiái. In: ABLONCZY, Balázs (Ed.). Nyombiztosítás. Letűnt magyarok, Kisebbség- és művelődéstörténeti 
tanulmányok. Pozsony : Kalligram, 2011, s. 51-68.

79 Naša Zastava, 1910, č. 47, s. 3, Dr. Repák Jenő [cit. 4. 12. 2014]. Dostupné na internete: <http://lexikon.katolikus.
hu/R/Rep%C3%A1k.html >.

80 ŠA PO, f. UVŠŽ, šk. 1, č. 1, Koncept listu neznámemu.
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v roku 1927 chystal v spojitosti s týmto memorandum.81 Jeho letáky útočili väčšinou 
na Československo, zabudnutú autonómiu Slovenska, resp. upriamovali pozornosť na 
zlú menšinovú situáciu. Pravdepodobne tieto jeho aktivity umožnili to, že po roku 1938 
maďarská vláda podporila znovuvydávanie týždenníka v úplne odlišnom kultúrnom 
kontexte v Košiciach namiesto Prešova. Súčasne vznikla aj politická strana. Miestna šarišská 
župná kultúra, ktorá bola predtým propagovaná v šarišskom dialekte, sa úplne vytratila 
z Našej Zastavy. Miesto toho v nej bola uprednostňovaná revizionistická a reintegračná 
propaganda a maďarsko-slovjacké bratstvo. Táto propaganda už bola plná antisemitských 
a rasistických prvkov.82

Zhrnutie a ďalšie možnosti výskumu
V príspevku som sa pokúsila poukázať na činnosť Uhorského vzdelávacieho spolku 

Šarišskej župy a jeho týždenníka Naša Zastava. Činnosť spolku sa upriamila len na 
vydávanie tohto týždenníka v šarišskom dialekte. Tým chcel dosiahnuť vytlačenie vtedajšej 
populárnej slovenskej tlače z trhu (Kresťan, Ľudové noviny, Slovenský týždenník, alebo 
noviny naklonené vláde ako Vlasť a Svet). Nie je náhoda, že štruktúra a obsah Našej Zastavy 
bol veľmi podobný štruktúram slovenských novín, s tým rozdielom, že Naša Zastava sa 
snažila osloviť obyvateľov imaginárneho východoslovenského regiónu.

Z archívnych prameňov vysvitlo aj to, že spolok vznikol predovšetkým z popudu 
miestnej elity, aj keď bol nepravidelne podporovaný štátom. Uhorská vláda, aspoň 
v prvých štyroch-piatich rokoch existencie spolku, nepodporila rozširovanie týchto novín 
do Ameriky, voľné lístky pre pracovníkov týždenníku a pod. V činnosti spolku dôležitú 
úlohu zohrával šarišský hlavný župan Boldizsár Semsey, István Dessewffy, šarišský šľachtic, 
a katolícky klérus, najmä Gejza Žebrácky. 

Citácie z  týždenníka poukazujú na fakt, že periodikom sprostredkované 
východoslovenské regionálne naratívy pozostávali z dvoch prvkov. Prvým prvkom bolo 
posilňovanie lojality k uhorskému štátu v kruhu župného slovenského obyvateľstva na 
základe spoločnej minulosti (propagácia kolektívnej minulosti župy a maďarskej kultúry). 
Druhým prvkom bola otázka posilňovania lokálnej, v prvom rade šarišskej identity, teda 
zdôrazňovanie a podpora špecifickosti regiónu prostredníctvom šarišského dialektu.

Podľa Núñezovej interpretácie regionalizmu východoslovenský región mohol slúžiť 
ako doplnok pri budovaní uhorského národa, keďže sa snažil objaviť vlastné územné 
vymedzenie v rámci väčšieho štátneho subjektu a štát bol pritom tým, ktorý ho podporoval 
ako región. Za týmto účelom sa odčlenil aj od západných Slovákov. Základom programu 
regionálnej elity bolo „uzavretie sa“ regiónu a jeho integrácia do uhorského štátu.

Na základe ďalších výskumov bude užitočné preskúmať župnú elitu pred rokom 
1918 aj na úrovni „mikrodejín“, aby sme sa dozvedeli, kto a prečo podporoval toto 
hnutie. Veľmi málo však vieme aj o tom, čo sa stalo s touto regionálnou elitou počas 
medzivojnového obdobia, okrem činnosti Dvorčáka. Taktiež je malo preskúmaná slovenská 
šarišská regionálna elita v tomto období. Napríklad v Prešove sa v roku 1927 pokúsila 
miestna slovenská inteligencia vydávať Zástave podobne znejúce noviny v dialekte, 
pričom o niekoľko mesiacov neskôr už niesli názov Slovenská zástava.83 Noviny boli cielene 

81 ABLONCZY, B. Renegátok..., s. 83.

82 Archív mesta Košice, fond Mestský národný výbor v Košiciach, Oddelenie Spolkové 1920 – 48, šk. 16, č. XVI/12, 
Spolok Ojčizna Slovjacka.

83 DŽUJKO, Ján. Slovenská tlač v Prešove v 20. rokoch 20. storočia. In: ŠVORC, Peter (Ed.). Veľká doba a jej dôsledky. 
Prešov v 20. rokoch 20. storočia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 180-182.
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zamerané proti slovjackému hnutiu a zdôrazňovali, že Šariš je slovenským regiónom, ktorý 
je neoddeliteľnou súčasťou slovenského národa. O tom a o podobných otázkach bude 
potrebné ešte diskutovať, keďže regionálny vývoj jednotlivých žúp, teda aj regionálna 
identita, bola veľmi komplexným fenoménom v tomto období.
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CITIES IN EUROPE, CITIES IN THE WORLD
LISABON 3. – 6. SEPTEMBER 2014

Začiatkom septembra 2014 hostil portugalský Lisabon 12. ročník medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie Európskej asociácie urbánnych dejín.1 Na pôde lokálneho partnera konferencie, ktorou 
bola Faculty of Social Sciences and Humanities of NOVA University of Lisbon, sa stretlo bezmá-
la 600 pozvaných delegátov zo 44 krajín celého sveta. Popri 51 delegátoch z Belgicka, 49 z USA, 
12 z Brazílie, 6 z Austrálie alebo Japonska sa v pozícii trpaslíka so zastúpením jedinej inštitúcie 
ocitlo i Slovensko. Pre porovnanie, zo susednej Českej republiky bolo na konferencii 20 delegátov.

Výsledkom odborne i časovo náročného procesu výberu organizátorov jednotlivých sekcií (de-
cember 2012 – marec 2013) a následne výberu referentov bol bohatý program, súčasťou ktorého boli 
dve úvodné plenárne prednášky, 51 hlavných sekcií (v každej 6 – 8 referentov), 16 špecializovaných 
sekcií (spravidla štyri prezentácie), dva okrúhle stoly, špeciálne kontaktačné podujatie zacielené na 
program Horizont 2020 a záverečný okrúhly stôl. Okrem tohto odborného programu organizátori 
pripravili pre záujemcov aj pestrý spoločenský program v podobe tematických prehliadok Lisabo-
nu, plavbe po rieke Tejo či celodenného výletu do mesta Évora.

Pracovnú časť konferencie otvorili 3. septembra 2014 večerné plenárne prednášky Johna 
V. Bickford-Smitha (University of Cape Town) a Waltera Rossu (Universidade de Coimbra). Na-
sledujúci deň ráno začal v konferenčných priestoroch maratón hlavných a špecializovaných sekcií, 
ktorých hlavným problémom bolo, že sa konali paralelne. Z bohatého programu venujem osobitnú 
pozornosť trom sekciám, ktoré som stihol navštíviť, a sekcii, v ktorej som vystúpil.

Celkovo osem prezentácií autorov z Belgicka, Talianska, Francúzska či Fínska odznelo v sekcii 
Planting new towns in Europein the interwar period: politics, practitioners and people. Jednotli-
ví autori predstavili rôzne projekty z rôznych kútov Európy či už samostatne, alebo v komparatív-
nej perspektíve. Zaujímavosťou je, že napriek absencii českého či slovenského zástupcu sa až dve 
prezentácie týkali medzivojnového Československa (témami boli Baťov Zlín a pražská medzivojno-
vá avantgarda).

Fenomén Prahy mal zastúpenie aj v sekcii Municipalising or privatising? Urban services in 
comparative perspective (18th – 21st centuries). Príspevky, ktoré tu odzneli, boli venované mestám 
z celej Európy od Záhrebu cez Oslo a Zürich až po stále ukrajinský Mariupoľ. Oscilovali okolo prob-
lémov transformácie správy, vývoja verejnej dopravy či otázke sociálneho bývania. Okrem svoj-
ho obsahu zaujali jednotlivé prezentácie tým, že francúzsky autor hovoril o mestských reformách 
v Anglicku v 19. storočí, Japonec o privatizácii elektrickej siete v Nemecku počas Weimarskej re-
publiky či ruský kolega o verejnej doprave práve v Mariupoli.

Špecializovanú sekciu The city as a „factory yard“ organizovali kolegovia z Ostravskej univer-
zity Andrea Pokludová a Pavel Kladiwa v spolupráci s Catherine Horel (Université de Paris). Šty-
ri príspevky mali spoločného menovateľa v podobe fenoménu industriálneho mesta na príkladoch 
z Nemecka, Portugalska, Poľska a Česka.

Môj príspevok akceptovali organizátori sekcie Urban design for Mussolini, Stalin, Salazar, 
Hitler and Franco during the interwar period. Organizátormi sekcie boli Max Welch Guerra 
(Bauhaus-Universität Weimar), Harald Bodenschatz (Technische Universität Berlin) a Christian 
von Oppen (Bauhaus-Universität Weimar). Téma sekcie bola mimoriadne atraktívna a vyžiadala si 
i organizačnú zmenu v podobe presunu do väčšej prednáškovej sály. Na rozdiel od ostatných sekcií, 
ktoré som mal možnosť navštíviť, rokovanie začínalo vstupom Haralda Bodenschatza, ktorý pred-
stavil koncepciu sekcie zapadajúcu do dlhoročného výskumu jej organizátorov. Práve na základe 
tohto výskumu stanovil sedem základných problémov ďalšieho výskumu. Ukázalo sa, že práve na 
tieto problémy reagovali akceptované príspevky autorov z Ruska, Talianska, Švajčiarska, Estón-
ska, Portugalska a Slovenska. Všetci autori dostali pozvánku na ďalšiu spoluprácu a možnosť svo-
je príspevky publikovať v rámci výstupov organizátorov sekcie. V sekcii som vystúpil s príspevkom, 
v ktorom som na príklade urbanistického vývoja Prešova a zásahov režimu slovenského štátu do 
verejného priestoru v meste v rokoch 1938 – 1945 analyzoval vplyvy talianskych a nemeckých vzo-

1 Detaily dostupné na tematickej webovej stránke. [cit. 22.  1.  2015]. Dostupné na internete: http://www.
eauh2014.fcsh.unl.pt
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rov. Už priamo na konferencii pri konfrontácii s ostatnými prezentáciami sa ukázali prvé zaujíma-
vé výsledky a význam komparatívneho pohľadu v takých otázkach, ako napr. premenovávanie ulíc, 
preberanie architektonických vzorov, sociálneho bývania a podobne.

Účasť na konferencii bola mimoriadnou príležitosťou na získanie skúseností a kontaktov v ob-
lasti výskumu urbánnych dejín, ktoré majú v súčasnej historickej vede mimoriadny potenciál 
a ktorých rozvíjanie patrí i k prioritám Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach. Najbližšia veľká 
konferencia asociácie bude v roku 2016 v Helsinkách.

Martin Pekár
FF UPJŠ v Košiciach

PRAMENE K DEJINÁM CIRKEVNEJ SPRÁVY
TRNAVA 23. SEPTEMBER 2014

Úlohou historikov je skladať mozaiku našich dejín, odkrývať postupne krok za krokom jej jed-
notlivé dieliky a vytvárať tak obraz o našej minulosti. Príležitosťou na prezentáciu výsledkov ich 
práce sú vedecké konferencie, na ktorých sa stretávajú odborníci i laici, aby porovnali svoje vedo-
mosti a priniesli nové poznatky o rôznych historických témach. Jedným z takýchto podujatí bola aj 
medzinárodná konferencia Pramene k dejinám cirkevnej správy, ktorá sa uskutočnila 23. septem-
bra 2014 v Trnave a jej organizátormi boli Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univer-
zity v Trnave a Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave, sekcia 
pre cirkevné dejiny.

Po slávnostnom privítaní prítomných zástupcami katedry a univerzity ako prvý vystúpil Jo-
zef Bernard Meliš, ktorý sa zaoberal cirkevnými pomermi v Slovenskej a Partizánskej (Nemeckej) 
Ľupči v stredoveku. Predstavil súčasný stav bádania a načrtol problémové body, pričom ponúkol 
aj ich možné riešenie. Dospel k záveru, že namiesto troch kostolov uvádzaných doteraz v historio-
grafii je na základe archívnych prameňov možné v Slovenskej Ľupči hľadať iba dva z nich (Kostol 
sv. Ducha, Kostol sv. Františka). Vladimír Rábik z Trnavskej univerzity prezentoval vo svojom prí-
spevku výsledky výskumov vo Vatikánskom tajnom archíve. Sústredil sa na pramene zachytávajú-
ce údaje o platbách, tzv. commune servitium, nitrianskych biskupov pápežskej komore v 14. storočí. 
Objasnil spôsoby vyplácania týchto poplatkov, ich výšku a uviedol tiež konkrétne príklady z uhor-
ského prostredia. Peter Labanc takisto z Trnavskej univerzity sa zameral na priblíženie počiatkov 
úradu vikára Spišského prepošstva. Prvá správa o vikárovi Spišského prepošstva pochádza z roku 
1328 a autor predstavil vikárov zo 14. storočia. Upozornil tiež na fakt, že postupne správu prepoš-
stva prevzali do rúk vikári namiesto prepoštov, čo doložil na počte vydaných listín týmito cirkev-
nými hodnostármi. Ján Lukačka z Univerzity Komenského sa v príspevku sústredil na netradičné 
pramene k cirkevným dejinám, vyzdvihol najmä úlohu archeológie a jej dôležitosť obzvlášť pre 
obdobie raného stredoveku. Ako posledný v prvom bloku vystúpil Marek Púčik z Univerzity Ko-
menského, ktorého cieľom bolo zodpovedať otázku, či tzv. Pázmaňov súpis farností z roku 1629 
zodpovedá Zoznamu farností Ostrihomského arcibiskupstva z roku 1397. Na základe porovnania 
viacerých prameňov dospel k záveru, že tieto dva zoznamy nie sú totožné.

Po prestávke na kávu dostali priestor zahraniční hostia z Maďarska. Norbert C. Tóth z Univerzi-
ty v Segede sa venoval problematike súdnej právomoci bratislavských prepoštov v 14. – 15. storočí, 
ktorú analyzoval podľa údajov zo stredovekých listín. Prišiel k názoru, že súdna právomoc týchto 
hodnostárov sa vzťahovala na menšiu Bratislavskú župu, konkrétne na časť Žitného ostrova. Bá-
lint Lakatoš z Maďarskej akadémie vied objasnil priebeh sporu bratislavského prepošta Ladisla-
va Šóša s kapitulou v rokoch 1421 – 1425. Prepošt sa totiž dopustil viacerých prechmatov, keď sa 
usiloval zvýšiť podiel svojich príjmov na úkor kanonikov. Iný spor, tentokrát medzi Jasovským pre-
pošstvom a mestečkom Moldava, bol predmetom výskumu Júlie Ďurčovej z Trnavskej univerzity. 
Išlo o spor, ktorý vznikol z dôvodu neplatenia nájomného za prenajaté oráčiny prepošstva zo strany 
Moldavčanov a ktorý trval viac ako 150 rokov. Drahoslav Magdoško z Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach sa zaoberal vzťahom mestskej správy k majetkom kostolov, špitálov a kláštorov 
v stredovekých Košiciach. Patronátne právo mesta sa prejavilo v správe kostolných a kláštorných 
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majetkov tým, že ich spravovali tzv. kostolní otcovia, pochádzajúci z radov významných mešťanov. 
Príspevok Márie Fedorčákovej z Prešovskej univerzity v Prešove s názvom Pramene k dejinám cir-
kevnej správy v Bardejove v stredoveku predniesol jej manžel Peter Fedorčák. Sústredil sa na tie 
pramene, ktoré obsahovali problematiku vzťahu mesta a mestského farára, resp. otázku slobodnej 
voľby farára.

Po krátkej prestávke vystúpil ďalší zástupca Trnavskej univerzity – Martin Tibenský, ktorý 
predstavil unikátny register Kostola sv. Mikuláša v Trnave z roku 1495. Ozrejmil okolnosti vzni-
ku registra, bol totiž vyhotovený na popud mesta, a tiež rozobral jeho výpovednú hodnotu. Z regis-
tra možno získať poznatky o hmotnom zabezpečení kostola a oltárnictiev, o oltárnych fundáciách 
či o kostolných otcoch a ich funkcii. Na ďalší zaujímavý prameň upozornil vo svojom príspevku Ra-
doslav Ragač zo Slovenského národného archívu. Išlo o neskorostredoveký register Kostola sv. Va-
vrinca v Bratislave, vedený od roku 1501 do 30. rokov 16. storočia. Register sa skladá z dvoch častí, 
a to z registra príjmov kňaza kostola a z registra príjmov oltára Panny Márie, ktorého patrónom bol 
cech voskárov. Miloš Marek z Trnavskej univerzity analyzoval vznik funkcie vicearcidiakonov a ich 
pôsobenie v cirkevnej správe na stredovekom Slovensku. Zahraničným hosťom bola aj Zsófia Ká-
dár z Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti, ktorá sa v príspevku Mariánska kongregácia brati-
slavského jezuitského kolégia v 17. storočí sústredila na študentský spolok tohto kolégia, okolnosti 
jeho vzniku, princípy fungovania a najmä na zvyk rozdávania darčekových kníh, tzv. xenia. Skú-
mala prípady rozdávania týchto kníh a priblížila nielen ich tituly, ale aj okruh obdarovaných. Pe-
ter Fedorčák z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach tentokrát vo svojom príspevku objasnil 
rozsah pramennej bázy týkajúcej sa dejín jezuitov v Košiciach, a to v období pred rokom 1657, keď 
bola jezuitmi v Košiciach založená univerzita. Ivan Mrva z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trna-
ve predstavil kartografické pramene k dejinám cirkevnej správy, pričom ich rozdelil do dvoch zá-
kladných skupín, a to na pramene primárne (generálne mapy provincií a biskupstiev) a pramene 
zmiešané (mapy stolíc, v ich značkách uvádzané aj základné atribúty cirkevnej správy). Na vybra-
ných príkladoch demonštroval možnosti využitia kartografických diel pre rekonštrukciu cirkevnej 
správy v minulosti. Mária Kohútová z Trnavskej univerzity venovala pozornosť štruktúre zápisníc 
z kanonických vizitácií v 16. a 17. storočí. Na základe ich komparácie poukázala na rozdiely medzi 
zápisnicami z jednotlivých období a upozornila na skutočnosť, že zápisnica z územia Šaštínskeho 
arcidiakonátu z roku 1626 je v porovnaní s ostatnými zápisnicami zo 17. storočia výnimočná svo-
jím obsahom. Na záver predniesol svoj príspevok Martin Garek z domácej univerzity, ktorý priblí-
žil pramene z fondu Ústredie štátnej bezpečnosti odhaľujúce postavenie poľských duchovných na 
Slovensku v rokoch 1939 – 1945. 

Prednesené príspevky priniesli množstvo nových a zaujímavých poznatkov z oblasti cirkevných 
dejín a poukázali na možnosti využitia rôznych historických prameňov pri ich výskume. Konferen-
cia ponúkla tiež priestor na diskusiu o prezentovaných témach, čo by malo byť v konečnom dôsled-
ku cieľom každého takéhoto podujatia.

Ivana Červenková
SNA v Bratislave

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO... CECHY, ŽIVNOSTI, MANUFAKTÚRY A TOVÁRNE V DEJINÁCH SLOVENSKA
BRATISLAVA 1. – 3. OKTÓBER 2014

V dňoch 1. – 3. októbra 2014 sa v priestoroch konferenčnej sály Slovenského národného archí-
vu v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia venovaná dejinám cechov, živnostiam, manufak-
túram a továrňam na Slovensku. Konferenciu zorganizoval Slovenský národný archív v spolupráci 
so sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. 
Rokovanie otvoril riaditeľ Slovenského národného archívu Radoslav Ragač.

Po úvode vystúpil so svojím príspevkom o cechoch v Žiline Richard Marsina z Trnavskej uni-
verzity v Trnave. Zameral sa na najvýznamnejší žilinský cech, na cech súkenníkov. Gábor Streš-
ňák z Mestského múzea v Senci sa venoval seneckým cechom v 16. – 18. storočí, tieto mali skôr 
teritoriálny charakter a boli rozšírené i do okolitých obcí. Záhorské múzeum v Skalici reprezento-
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vala Mária Zajíčková s príspevkom o cechu skalických súkenníkov. Pri spracovaní tejto tematiky 
využila okrem archívnych aj muzeálne pramene. Na základe daňových súpisov, výpovedí a sťaž-
ností členov jednotlivých cechov priblížila ich každodenný život v slobodných kráľovských mestách 
v Bratislavskej stolici v roku 1715 Mária Kohútová z Trnavskej univerzity v Trnave.

Druhý blok konferencie začal Norbert Praženka z odboru archívov a registratúr Ministerstva 
vnútra SR s prednáškou o mlynárskej rodine Dopierovcov. Po všeobecnom úvode o mlynárstve za-
meral svoju pozornosť na pôsobenie Dopierovcov v Šaštíne a v Kútoch. Kremnický cech klobučníkov 
v 18. storočí predstavil Daniel Haas Kianička. O štatútoch zlatomoravských cechov v 18. storočí, 
v ktorých boli obsiahnuté aj náboženské otázky, referoval Dominik Šabo. So zaujímavým príspev-
kom o cechu (grémiu) maliarov, zlatníkov a lakiernikov v Bratislave v prvej polovici 19. storočia sa 
predstavila Katarína Beňová z Katedry výtvarného umenia Univerzity Komenského v Bratislave. 
Svoju prednášku obohatila aj názornými ukážkami diel jednotlivých maliarskych majstrov. Na zá-
ver tohto bloku vystúpila Alena Longauerová z Puncového úradu SR, ktorá priblížila problemati-
ku puncovníctva v zlatníctve.

V záverečnom bloku dominovali prednášajúci z Trnavskej univerzity v Trnave. Martin Tiben-
ský poskytol obraz remeselnej výroby v Trnave v 16. storočí na základe písomných prameňov mest-
skej proveniencie. O remeselnej výrobe a počiatkoch priemyslu v mestečku Smolenice v 18. a 19. 
storočí referovala Zuzana Lopatková. O mlynoch a mlynároch na panstve Ostrý Kameň podal sprá-
vu Adrián Lančarič. Pôsobenie obuvníkov vo Veľkých Levároch osvetlil Pavol Vrablec z Mestského 
centra kultúry, Múzea Michala Tillnera v Malackách. Na záver vystúpila domáca prednášajúca, 
pracovníčka Slovenského národného archívu Ivana Fialová s prezentáciou o remeselníkoch v mes-
tečku Šaštín. Pri spracovaní tejto problematiky využila najmä štatistické údaje, daňové súpisy 
a sčítania obyvateľstva. Prvý deň konferencie ukončil Anton Fiala s koreferátom o grémiu maliarov 
(natieračov), pozlacovačov a lakovačov v kráľovskom meste Prešporok.

Druhý deň konferencie začal prednáškou Evy Morovicsovej v spolupráci s Annou Falisovou 
z Historického ústavu SAV v Bratislave o dejinách a formovaní cechu ránhojičov. Alena Gazdíková 
zo Slovenského národného archívu priblížila kapitolu z dejín bratislavského mäsiarstva, konkrét-
ne sa zamerala na rodinu Manderlovcov. Obsadzovaniu a činnosti remeselníkov v mestskej správe 
v prvej polovici 19. storočia v Nemeckej Ľupči sa venovala Barbora Greschová z Pamiatkového úra-
du SR. Jarmila Bátovská a Marta Švolíková zo Štátneho archívu v Nitre, pobočka Levice, sa zame-
rali na dokumenty k dejinám cechov a živností z regiónu ich pôsobnosti. Podrobnejšie analyzovali 
debnársky cech v Pukanci a garbiarsky cech v Bátovciach. O cechových zbierkach Mestského mú-
zea Bratislava referovala Zuzana Francová.

Ďalšie príspevky boli venované rozvoju živností a živnostníkov v dejinách Slovenska. Juraj Her-
man zo Slovenského národného múzea analyzoval vplyv živnostenského zákona na remeslá. Eva 
Vrabcová, pracovníčka Slovenského národného archívu, sa zamerala na seredských živnostníkov 
v medzivojnovom období. V zastúpení bola prednesená prezentácia Branislava Šprochu a Pavla 
Tišliara z Katedry etnológie a muzeológie Univerzity Komenského v Bratislave o možnostiach vyu-
žitia ekonomických štruktúr obyvateľstva v rokoch 1921, 1930, 1940 a sčítania podnikov a závodov 
na Slovensku v roku 1930. O svoje poznatky z výskumu dejín prvej parketovej továrne v Uhorsku 
v Kostoľanoch pod Tribečom sa podelil Peter Keresteš zo Štátneho archívu v Nitre. Kristína Beca-
niová zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočka Lučenec, podala správu o dejinách smaltov-
ní v Novohrade. Problematiku popradského pivovarníctva a jeho dvestoročnú tradíciu pod Tatrami 
priblížila Božena Malovcová zo Štátneho archívu v Levoči, pobočka Poprad. Vznik a fungovanie pa-
pierní a celulózok v Ružomberku do roku 1945 pripomenul František Chudják z Archívu Národnej 
banky Slovenska. Účastinnú spoločnosť Bratia Stollwerck a spol. predstavila Daniela Tvrdoňová zo 
Slovenského národného archívu. Na túto prednášku nadviazal Anton Fiala s koreferátom o znám-
kach továrne Stollwerck.

Tretí deň rokovania sa začal prednáškou Júlie Ragačovej z Archívu hlavného mesta SR Brati-
slavy o zlatníckom rode Francisciovcov z Mošoviec. Významní členovia rodu, ako napríklad Ľudovít 
Francisci, dali prednosť úradníckej kariére pred remeslom (richtár z Mošoviec, kurátor rímsko-
katolíckej farnosti v Mošovciach). Podnikateľskými aktivitami rodiny Kuffnerovcov, pôsobiacej 
v Sládkovičove, sa zaoberala Petra Kalová z Pamiatkového úradu SR. Zaniknuté cechy v bratislav-
skom Podhradí boli témou referátu Márie Stieberovej. Koreferát o úlohe remeselníkov a cechov pri 
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hasení požiarov v ranonovovekej Bratislave si pripravil Miroslav Kamenický z Univerzity Komen-
ského. Prejavy heraldickej kultúry v cechovom prostredí na vybraných modelových príkladoch ana-
lyzoval Radoslav Ragač zo Slovenského národného archívu. Vývoj symboliky cechových remesiel na 
základe zachovaných sfragistických prameňov (typárií a pečatí) priblížil Martin Besedič zo Sloven-
ského národného múzea v Bratislave. Tematiku symbolov rozdelil na patrocíniá cechov, biblické 
výjavy a kresťanskú ikonografiu. V rámci prezentácie sa podrobnejšie venoval práve patrocíniám 
cechov jednotlivých miest na Slovensku.

Záver konferencie spestrila Adelaida Mezeiová z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave 
prednáškou o družstvách domáceho priemyslu na etnografických výstavách na začiatku 20. storo-
čia. Sústredila sa na vznik spolkov, zameraných na výrobu výšiviek a čipiek a ich distribuovanie na 
zahraničné výstavy. Tieto družstvá sa výrazne podieľali nielen na zachovaní tradícií ľudovoumelec-
kého priemyslu, ale prispeli aj k emancipácii slovenských žien na sklonku 20. storočia.

Slovenský národný archív, hlavný organizátor konferencie, ponúkol aj sprievodné podujatia, 
ako prehliadku výstavy k téme konferencie, výstavy „Prvá svetová vojna“ v priestoroch Bratislav-
ského hradu alebo výstavy o bratislavskom rodákovi Aronovi Grühutovi, záchrancovi Židov a bojov-
níkovi za ľudské práva. Podujatie malo pozitívny ohlas. Dúfame teda, že príspevky budú v krátkom 
čase publikované v pripravovanom zborníku.

Petra Hagoňová
SNA v Bratislave

STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV IV. – STREDOEURÓPSKE MESTO AKO POLITICKÉ,  
KULTÚRNE A HOSPODÁRSKE CENTRUM
KOŠICE 16. OKTÓBER 2014

Výskum a sprostredkovanie vedeckých údajov medzi mladými bádateľmi sú najdôležitejšími 
atribútmi kreovania kvalitných prác nielen v historickej obci, ale aj v ostatných vedných odbo-
roch. Výmena informácií, nadviazanie vzájomných kontaktov ako aj kritické zhodnotenie príspev-
kov patrili k hlavným ambíciám organizátorov tohtoročného stretnutia mladých historikov.

Štvrtý ročník celoslovenskej doktorandskej konferencie sa uskutočnil 16. októbra 2014 už tra-
dične v priestoroch historickej auly Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedecká kon-
ferencia niesla názov Stredoeurópske mesto ako politické, kultúrne a hospodárske centrum a jej 
hlavnými organizátormi bola Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Spoločensko-
vedný ústav SAV, Historický ústav SAV a v neposlednom rade Slovenská historická spoločnosť, pod 
záštitou ktorej sa celé podujatie uskutočnilo. O vysokom záujme svedčí počet mladých doktoran-
dov nielen z radov slovenských univerzít a inštitúcií. Konferencia získala medzinárodný rozmer 
vďaka doktorandom z Poľka, Čiech a Srbska. Odbornými garantmi konferencie boli: PhDr. Dušan 
Kováč, DrSc., PhDr. Eva Kowalská, DrSc., PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., PhDr. Slavomír Michá-
lek, DrSc., doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., a prof. PhDr. Peter 
Švorc, CSc. Organizačný tím pozostával z doktorandov a odborných asistentov Katedry histórie FF 
UPJŠ: PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., Mgr. Nikoleta Dzurikaninová, Mgr. Pavol Kacvinský, Mgr. 
Nikola Regináčová, PhD., a Mgr. Zuzana Tokárová, PhD.

Úvodné slovo predniesol dekan Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., a vedúci 
Katedry histórie doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., ktorý vo svojom príhovore poďakoval členom or-
ganizačného výboru a vyjadril veľkú vďaku nad opätovaním stretnutím mladých historikov práve 
v Košiciach. Konferencia prebiehala v dvoch sekciách paralelne, podľa chronologického rámca od 
najstarších dejín k novším, v priestoroch historickej auly a súbežne v malej zasadačke. Prednáško-
vý blok riadil moderátor spolu s odborným garantom danej sekcie, ktorý vopred dostal celé znenie 
príspevkov a v závere bloku mal za úlohu vysloviť kritický komentár. Po jeho zhodnotení mali mož-
nosť reagovať aj samotní referujúci, následne sa voľne rozprúdila diskusia.

V prvý deň konferencie odznelo spolu 16 príspevkov, v štyroch sekciách. Prvú sekciu moderova-
la Mgr. Zuzana Tokárová, PhD., a odborným garantom bol doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Svoj 
výskum predstavil Mgr. Jindřich Zajíc (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra his-
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torie) v príspevku s názvom Nacionalizace veřejného prostoru na příkladu Teplicka meziválečného 
období, v ktorom predstavil symboly českej menšiny: sochy, architektúru i pomníky, ktoré po roku 
1918 zanikli alebo boli prestavané, čím stratili svoj typický ráz. Mgr. Jan Holovský (Univerzita 
Karlova v Praze, Ústav hospodářských a sociálních dějin) poukázal v téme Kolín 1850 – 1914: Ná-
rodnostně české město v procesu modernizace na mesto, ktoré sa vplyvom modernizácie a industria-
lizácie stalo hospodárskym centrom a dopravným uzlom. Ako tretí v tomto bloku odprednášal svoj 
príspevok pod názvom Obraz Košíc ako politického, hospodárskeho a kultúrneho centra v slovenskej 
historiografii Mgr. Ondrej Ficeri (Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach). Posledné slovo patri-
lo Mgr. Michalovi Horáčkovi (Univerzita Karlova v Praze, Ústav hospodářských a sociálních dějin) 
s príspevkom Verneřice mezi budováním, přežíváním a úpadkem. Zameral sa na mesto Verneřice 
v období výstavby, prežívania a úpadku, rovnako predstavil základné otázky, ciele i rozpracovanú 
štruktúru svojej práce.

Moderátorkou súbežne prebiehajúceho rokovania v druhej sekcii bola PaedDr. Alžbeta Bojko-
vá, PhD. Pod taktovkou odborných garantov PhDr. Rastislava Kožiaka, PhD., a PhDr. Pavla Mali-
niaka, PhD., ako prvá svoj príspevok prezentovala Mgr. Andrea Huczmanová (Univerzita Karlova 
v Prahe, Katolícka teologická fakulta), ktorá podrobne popísala nepopierateľný význam baníctva 
v regióne Krušných hôr (Horní města Krušnohoří coby centra kultury). Predmetom štúdie Mgr. To-
máša Homoľu (Historický ústav SAV) bolo predstaviť úlohu moravského mesta Olomouc v čase vo-
jenského konfliktu medzi uhorským kráľom Matejom Korvínom a českými panovníkmi Jurajom 
Poděbradským a Vladislavom II. Jagelovským, vystúpil s príspevkom Olomouc ako dejisko poli-
tického zápasu o českú korunu v rokoch 1469 – 1479. Ako predposledný sa predstavil PhDr. Vladi-
mír Vlasko (Historický ústav SAV) s príspevkom Mesto Šopron a Šopronský komitát v politických 
zápasoch pánov z Kőszegu, v ktorom poukázal na politické postavenie mesta Šopron a rozširova-
nie domény rodu Kőszegiovcov. Blok prednášok svojím príspevkom s názvom Objednavatelé gradu-
álů 16. století uzavrela Mgr. Ema Součková (Univerzita Karlova v Prahe, Ústav dějin křesťanského 
umění).

Príjemným spestrením celého stretnutia bola obedňajšia prestávka, po ktorej sa pokračova-
lo v prednášaní v popoludňajších blokoch. Rokovanie v poradí tretej sekcie otvorila moderátorka 
Mgr. Nikola Regináčová, PhD., s odbornou garantkou bloku PhDr. Evou Kowalskou, DrSc. V rámci 
bloku bola v podaní Mgr. Táne Nejezchlebovej-Šimkovej (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem, Katedra historie) prezentovaná téma Města a přijímání luterství v severozápadních Čechách 
v 16. století na příkladu Krupky, Děčína a Benešova nad Ploučnicí. Príspevok popisoval na príklade 
spomínaných miest proces presadzovania luteránskeho vierovyznania v 16. storočí zo strany šľach-
ty, ako aj prijímanie reformovaného učenia mešťanmi. Nasledoval Mgr. Tomáš Adamčík (UMB 
v Banskej Bystrici, Katedra histórie) s podrobným popisom verejných aktivít miestneho kaplá-
na Eugena Geromettu v mestečku Bytča v kontexte politických udalostí z roku 1848 v príspevku 
Slávnosť slobody v Bytči a ďalšie politické vystúpenie Eugena Geromettu v revolučnom roku 1848. 
Mgr. Nikoleta Dzurikaninová (UPJŠ v Košiciach, Katedra histórie) vo svojom príspevku Športové 
spolky v živote mesta Košice v období dualizmu podrobne predstavila spolkový život v meste Koši-
ce, športový rozmach, archívne pramene potrebné pre výskum, početnosť spolkov ako aj používané 
spolkové stanovy. Mgr. Adam Szabelski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział 
Historii) zameral svoj výskum na mesto Poznaň v rokoch 1793 až 1918 a vystúpil s referátom Po-
znań or Posen? The political, economic and cultural rivalry between Germans and Poles in the capi-
tal of Greater Poland in the years 1793 – 1918. 

Poslednú sekciu hodnotil doc. Mgr. Ján Adam, PhD., a moderátor Mgr. Martin Počátko. MA 
Nino Delić (The Institute of History Belgrade) predstavil mesto Nový Sad, známe stredisko poli-
tického diania na juhu Uhorska, v téme Slobodné kráľovské mesto Nový Sad 1748 – 1918. Od hra-
ničiarskej usadlosti k modernému, ekonomickému, kultúrnemu a politickému centru. Úlohu cechov 
v mestách, ako aj spôsoby, akými boli cechmajstri ovplyvňovaní v procese výroby a pri predaji to-
varu, podrobne analyzovala Mgr. Eva Němečková (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
Katedra historie) v téme príspevku Role cechů ve středověkých a raně novověkých městech. Mgr. To-
máš Řeha (Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra historie) v referáte Města Rakouského Slez-
ska první poloviny 19. století nahlížené soudobými statisticko-topografickými prameny poukázal na 
čiastočné závery získané prostredníctvom pramenného výskumu, v ktorom sa zameral na mestské 
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prostredie Sliezska v období priemyselnej revolúcie. Posledné slovo patrilo Mgr. Pavlovi Kacvinské-
mu (UPJŠ v Košiciach, Katedra histórie), ktorý predstavil predbežné výsledky svojej dizertačnej 
práce, uviedol zhodnotenie viacerých stredovekých sakrálnych objektov na príklade Krásnej nad 
Hornádom v prednáške Pôvod sakrálnej architektúry Severného Potisia a jej kultúrny obraz vo vte-
dajšej dobe.

Po prednesení všetkých príspevkov sa v historickej aule konalo spoločné stretnutie aktívnych 
i pasívnych účastníkov konferencie a nasledovala záverečná diskusia. Hlavné slovo patrilo odbor-
ným garantom jednotlivých sekcií, ktorí ocenili vyššiu úroveň tohtoročných príspevkov v porovnaní 
s minulým ročníkom, k čomu prispelo aj prepracovanie vnútornej organizačnej štruktúry po strán-
ke obsahovej i metodologickej. Ocenili témy prednášajúcich a ich moderné poňatie, metodiku vý-
skumu, nové prístupy a vízie, ako aj záujem mladých ľudí najmä o dejiny staršieho obdobia, ktoré 
sú vo všeobecnosti v spoločnosti v úzadí. Na druhej strane nesmieme zabudnúť na kritické pasá-
že oponentských posudkov garantov, ktorých cieľom bola konštruktívna kritika. Ich komenty mali 
poslúžiť na správne usmernenie, bez ktorého by sa napísanie kvalitnej dizertačnej práce z odboru 
história nezaobišlo. K bezproblémovému chodu celého podujatia prispel organizačný výbor pod ve-
dením Mgr. Pavla Kacvinského a Mgr. Nikolety Dzurikaninovej, poďakovanie rovnako patrí vedú-
cemu Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach doc. PaedDr. Martinovi Pekárovi, PhD.

Nikola Regináčová
FF UPJŠ v Košiciach

DAS NÖRDLICHE KARPATENBECKEN IN DER HALLSTATTZEIT
KOŠICE 9. – 10. DECEMBER 2014

Archeologický ústav SAV a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafári-
ka v Košiciach v spolupráci s Johannes Gutenberg-Universität v Mainzi a Slovenskou archeologic-
kou spoločnosťou pri SAV organizovali v dňoch 9. – 10. decembra 2014 medzinárodnú konferenciu 
Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit. Pracovné rokovanie konferencie 10. decembra 
2014 otvoril rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., a zástupcovia organi-
zátorov: PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc., za Archeologický ústav SAV v Nitre a SAS pri SAV 
doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., vedúci Katedry histórie UPJŠ v Košiciach a prof. Christopher 
Pare za Johannes Gutenberg-Universität v Mainzi.

Počas konferencie odznelo 25 vyžiadaných prednášok od pozvaných odborníkov z Rakúska, Slo-
vinska, Nemecka, Maďarska, Česka a Slovenska, ktorí sa zaoberajú dobou halštatskou v Karpat-
skej kotline. Program bol koncipovaný tak, aby po každej prednáške bol dostatočný časový priestor 
na diskusiu, čo účastníci aj využili. Rokovacími jazykmi bola angličtina a nemčina. Konferencie sa 
zúčastnilo 52 archeológov a študentov archeológie. Časť prednášok absolvovali študenti košickej 
katedry histórie, ktorí majú praveké dejiny Karpatskej kotliny zaradené do výučby v prvom roční-
ku. Nosná téma konferencie vychádzala z grantového projektu VEGA 2/0051/12: Podiel východo-
európskych nomádskych spoločenstiev na profilácii kultúrno-historického vývoja Slovenska v dobe 
halštatskej. Konferencia zameraná na uvedenú problematiku v Karpatskej kotline bola zorganizo-
vaná po prvýkrát. Jej cieľom bolo vzájomne sa informovať a konfrontovať poznatky získané z terén-
nych a teoretických výskumov. 

Pri sledovaní problematiky historického vývoja v Karpatskej kotline v dobe halštatskej sa v sú-
časnosti hľadajú odpovede na viaceré otázky. Dané územie bolo v období medzi 8. – 5. storočím 
pred Kr. križovatkou vplyvov vychádzajúcich z geograficky a kultúrne rozličných okruhov, čo malo 
za následok nejednotnú profiláciu materiálnej kultúry a spoločensko-hospodárskeho vývoja tunaj-
šieho obyvateľstva. V západnej časti sídlili skupiny východohalštatskej kultúry, ktoré sa dostávali 
do kontaktu s vyspelejšími severotalianskymi civilizačnými centrami, čo sa odzrkadlilo na hospo-
dárskej a spoločenskej štruktúre obyvateľstva, hlavne na kultúre elít prezentovanej hradiskami 
a veľkými mohylovými hrobmi. Vrchol vývoja dosiahli v 7. storočí pred Kr. Východná časť Karpat-
skej kotliny mala iný vývoj, ktorý podmienil príchod východných jazdeckých skupín z lesostepného 
priestoru severného Pričiernomoria. Tieto skupiny sa označujú ako skýtske alebo skýtoidné. Treba 
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však pripomenúť, že to neboli iba nomádi alebo polonomádi. Výsledky nových výskumov ukazujú, 
že s nimi prichádzajú aj skupiny, u ktorých podobne ako u domáceho obyvateľstva prevažovalo ag-
rárne hospodárstvo. Archeologický materiál dokladá existenciu vzájomných kontaktov medzi uve-
denými kultúrnymi prostrediami. Ich forma a miera bola rozdielna. 

V prednesených referátoch a na posteroch sa prezentovala problematika sociálnej štruktú-
ry obyvateľstva s poukázaním na rozpoznanie jej prejavu v štruktúre sídlisk, na pohrebiskách, 
ako i na problematické interpretácie sociálneho statusu a od neho odvodzovanej politickej moci 
jednotlivca. Ďalšie témy sa dotýkali chronológie nálezov, nových rádiocarbonových dát, počiatkov 
železiarstva, typológie keramiky, mineralogických analýz, úlohy koňa v živote západo- a východo-
karpatských spoločenstiev. Časť prednášok bola venovaná kultúrnym kontaktom medzi obyvateľ-
mi západnej a východnej časti Karpatskej kotliny a kultúrno-chronologickej interpretácii pamiatok 
geneticky spájaných s východným skýtskym alebo skýtoidným prostredím stredného Podnestria. 
Pre slovenských bádateľov boli veľkým prínosom informácie o nepublikovaných, časovo súbežných 
nálezoch z priľahlého územia Maďarska. Poznatky k chronológii nálezov z východo- a juhovýchodo-
alpského územia, opierajúce sa o severotalianske a etruské centrá, budú východiskom pre chrono-
logickú klasifikáciu slovenských nálezov.

Záverom môžem konštatovať, že konferencia sa stretla s veľkým záujmom predovšetkým za-
hraničných odborníkov, napriek tomu, že sa organizovala v dosť neobvyklom čase v závere roku 
2014. Prínosom boli nielen prednesené témy, ale aj možnosť prezentovať Univerzitu Pavla Joze-
fa Šafárika v Košiciach a samotné mesto. S finančnou podporou RSVS a Slovenskej archeologickej 
spoločnosti pri SAV bol vydaný zborník abstraktov: MIROŠŠAYOVÁ, Elena – STEGMANN-RAJ-
TÁR, Susanne (Eds.). Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit: Zusammenfassungen der 
Vorträge und Poster zur internationalen Tagung. Nitra-Košice : Archeologický ústav SAV, 2014. 38 
s. ISBN 978-80-89315-59-8.

Elena Miroššayová
Archeologický ústav SAV

JAK PSÁT DĚJINY VELKÝCH MĚST?
BRNO 19. – 21. NOVEMBER 2014

Historický výskum, ako aj výskum iných vedných odborov sa snaží v oblasti bádania upriamiť 
pozornosť na poznanie, zdokonaľovanie a obohacovanie výskumných prác zameraných na poznanie 
dejín miest. Na druhej strane tieto moderné trendy odhalili množstvo metodologických a koncepč-
ných problémov, ktoré limitujú plnohodnotnosť a plastickosť syntetizujúcej interpretácie mest-
ských dejín.

Cieľom medzinárodnej konferencie s názvom Jak psát dějiny velkých měst? bolo hľadanie od-
povede na položenú otázku. Ako vyplýva z názvu, konferencia bola zameraná na urbánne dejiny, 
s cieľom spoločne vyriešiť problémy týkajúce sa úlohy mestských dejín a ich vplyvu na spoločnosť, 
dejiny mesta verzus mesto v dejinách, odborný žáner, štruktúra výkladu, problematika kolektív-
neho autorstva, stav, spracovanie a prístupnosť archívnych prameňov k dejinám miest, multikul-
turalita i multietnickosť, úloha vidieckeho obyvateľstva, mesto vo vzťahu centrum a jeho periféria 
či iné otázky.

Medzinárodná konferencia sa uskutočnila v dňoch 19. – 21. novembra 2014 v priestoroch sne-
movej sály Novej radnice v Brne pod záštitou Archívu mesta Brna v spolupráci s Historickým ústa-
vom Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity, Katedrou histórie Univerzity Jana Evangelistu 
Purkyně v Ústí nad Labem a Výskumným centrom historickej geografie Akadémie vied Českej re-
publiky. Po oficiálnom otvorení konferencie odznel úvodný príhovor Libora Blažeka, ktorý v mene 
hlavného organizátora podujatia Archívu mesta Brna privítal hostí. Program stretnutia bol rozde-
lený do siedmich tematických blokov, v ktorých vystúpilo štyridsať prednášajúcich – odborníkov 
z rôznych významných pracovísk v Európe.

Úvodný blok prvého dňa konferencie (19. novembra 2014) s názvom Dejiny mesta ako kon-
cept v súčasnom dejepisectve – súčasné projekty dejín miest 1. časť otvoril so svojím príspevkom 
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Stadtgeschichte(n) heute. Das Fallbeispiel Wien und der Versuch einer Anleitung zu einem Ideal-
typ historik, archivár a univerzitný profesor Dr. Ferdinand Opll (Viedeň). Ferdinand Opll ozna-
čil mesto za najdôležitejší priestor pre ľudí, ktorý zároveň slúži ako súhrn zaujímavých poznatkov 
vhodných pre výskum. Predstavil postupy a ideálny koncept písania dejín miest na príklade mo-
nografie Dejiny Viedne. Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. (Bratislava), vo svojej prezentácii 
Dejiny Bratislavy – moderná a postmoderná koncepcia dejín mesta predostrel problematiku dejín 
miest z pohľadu ich spracovania vo forme knižne vydávaných publikácií či internetových údajov 
o dejinách miest, ktoré sa v modernej dobe denne aktualizujú. Poslucháčov informoval o metodic-
kých postupoch uplatnených pri písaní prvého zväzku kolektívneho diela dejín Bratislavy. Vývoj 
miest v Rumunsku bol ovplyvnený európskym prostredím a práve 19. storočie bolo zaujímavým 
z hľadiska zvýšeného záujmu o mesto ako objekt výskumu. Samotný pojem mesto vysvetlila a kon-
cepcie miestnych dejín prostredníctvom údajov získaných z maďarskej a rumunskej historiogra-
fie odprednášala Dr. Judit Pál (Kluž-Napoca) v príspevku Stadtbegriff und Stadtgeschichte in der 
ungarischen und rumänischen Geschichtsschreibung. Posledný prednášajúci prvého bloku prof. 
Dr. Zdzisław Noga (Krakov) v štúdii Monografie wielkich miast w historiografii polskiej poukázal 
na syntézy o dejinách miest v poľskej historiografii, ako napríklad dejiny miest Poznaň, Gdansk, 
Toruň a iné. Zmienil sa tiež o problémoch, ktorým sa pri písaní dejín miest treba vyhnúť.

Počas nasledujúcej diskusie si prednášajúci vymieňali skúsenosti nadobudnuté pri písaní dejín 
konkrétnych miest, po nej sa presunuli na obedňajšiu prestávku a konferencia pokračovala v dru-
hom bloku prednášok s názvom Dejiny mesta ako koncept v súčasnom dejepisectve – súčasné projek-
ty dejín miest 2. časť. Ako prvá v popoludňajšom bloku predstavila svoj príspevok s názvom Dějiny 
českých, moravských a slezských měst – ediční řada Nakladatelství Lidové noviny doc. PhDr. Ivana 
Ebelová, CSc., z Prahy. Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Praha), poukázal na koncepty písania 
dejín mesta Praha, ako aj možné poňatia edície mestských kníh na internete v téme Vědecké dě-
jiny Prahy – idea, možnosti, skutečnost. V poradí tretí prednášajúci v tomto bloku Dr. Thomas Kr-
zenck (Lipsko) odprednášal svoj príspevok „Dějiny a jazyk“. Jak psát dějiny Brna v němčině? Pokus 
po stech letech, v ktorom sa snažil odpovedať na položenú otázku, rovnako popísal postup pri písa-
ní plánovaného diela dejín Brna v nemeckom jazyku. Posledné slovo patrilo prof. Mgr. Liborovi Já-
novi, Ph.D. (Brno), s referátom Proporce a disproporce – problém nejen svazku o středověku Brna. 
Popísal postup – proporcie a disproporcie, ktoré vznikli pri písaní kolektívneho diela Dejiny stredo-
vekého Brna. Sedem kapitol je radených tematicky, no nastali značné disproporcie v závislosti od 
použitých prameňov a nevyváženosti počtu strán jednotlivých kapitol. Diskusia sa týkala vhodné-
ho výberu periodizácie pri písaní dejín miest, nevyhnutnosti proporcionality kapitol v monografi-
ách, čo je pri veľkých mestách ťažiskovým, pričom prevláda najmä zameranie autorov na kontext 
politického diania v krajine.

Tretí blok Dejiny mesta ako koncept v súčasnom dejepisectve – súčasné projekty dejín miest 
3. časť otvorila doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. (Praha), s príspevkom Český etnologický výz-
kum multietnicity a multikulturality ve městech. Ukončeným projektom Ostravskej univerzity upú-
tala doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (Ostrava), v príspevku Lesk a bída obecních samospráv 
Moravy a Slezska 1850 – 1914. Dokončený/nedokončený projekt urbánních dějin upozornila na dô-
ležitosť správneho výberu konceptu pri písaní dejín mesta. Blok prednášok uzavrel doc. PhDr. Bo-
humír Smutný, Dr. (Brno), s príspevkom Hospodářské dějiny měst. Srovnání publikací o dějinách 
Olomouce, Opavy a Jihlavy, v ktorom ukázal na narastajúci záujem verejnosti o dejiny miest, zá-
roveň naznačil potrebu obohatiť výskum aj o problematiku hospodárskych dejín, ktorá je ešte stále 
v úzadí. Po krátkej prestávke v panelovej diskusii vystúpila PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (Brno), 
ktorá predstavila projekt online Encyklopedie dějin města Brna, a Mgr. Iveta Coufalová (Olomouc) 
sa zamyslela nad témou Dokumentace nebo nostalgie.

Na druhý deň konferencie – 20. novembra 2014 pokračovali prednášky štvrtým blokom s ná-
zvom Dějiny města jako koncept v současném dějepisectví – současné projekty dějin měst, dokončení. 
Ako prvý predniesol referát s názvom Od starých letopisů českých k novým dějinám „velkého měs-
ta“ Hradce Králové PhDr. Zdeněk Zahradník (Hradec Králové). Zákulisie vývoja, autorstvo, postoje 
recenzentov k monografii a modernej publikácii k dejinám mesta Jihlavy predstavil PhDr. Vlasti-
mil Svěrák (Jihlava) v referáte Moderní publikace o dějinách města Jihlavy. V zastúpení vystúpil 
Mgr. Adam Skála (Plzeň) s príspevkom Dějiny Plzně. Vtipnou formou predstavil pozadie zostavo-
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vateľskej práce autorky publikácie Dejiny Plzně. Publikácia obsahuje kapitoly s hospodárskym, de-
mografickým a urbanistickým zameraním, dejiny hudby, početné ilustrácie a mapové vyobrazenia. 
Záverečná reč patrila Mgr. Dávidovi Valůšekovi (Zlín), ktorý charakterizoval obsahové zamera-
nie pripravovaného druhého zväzku o dejinách Zlína v príspevku s rovnomenným názvom Připra-
vovaná publikace k dějinám Zlína.

Názov Příklady metodologických a koncepčních problémů dějin měst, nové přístupy niesol v po-
radí piaty blok druhého dňa konferencie. V prednášaní pokračoval Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. 
(Brno), s prednáškou Syntéza jako výzva: interdisciplinarita při konstrukci městských dějin stře-
dověku a raného novověku. Pri písaní dejín miest je potrebné zamerať výskum na interakciu medzi 
prírodným prostredím a vývojom miest v stredoveku, dôležitá je topografia miest – sídla panovní-
kov a biskupov. 

Aký význam mali vodné siete a ako sa podpísali na vývoji miest, odprezentovala Dr. Katalin 
Szende (Budapešť) – Stadtgeschichte verorten: städtische Topographie als Leitmotiv für geschicht-
liche Darstellungen am Beispiel von mittelalterlichen Ungarn. Dr. Attila Tózsa-Rigó (Miškovec) 
sa v príspevku Neue methodologische Interpretationsmöglichkeit für Stadtgeschichte, oder wissen-
schaftliche „Modeströmung“? Geschäftsnetzwerke zwischen nordwestungarischen und mährischen 
Städten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zameral na obchodné styky medzi mestami 
na hranici Uhorska a Moravy, na výskum a potrebu poznania sociálnych sietí týchto miest. Pred-
nášky pokračovali po krátkej diskusii. Prezentáciu o obraze identity vo verejnom priestore a v čase 
predstavil Mgr. et Mgr. Bohumír Bernášek (Praha) – Pohled na dějiny měst skrze proměny lokální 
identity. Bc. et Bc. Helena Chalupová (Praha) popísala staré české povesti v kontexte dejín mesta 
v príspevku Pověsti coby plod druhého života dějin města na příkladu Prahy. Predpoludňajšiu sek-
ciu príspevkov uzavrel Mgr. Dr. Viktor Velek (Ostrava) s témou Vliv menšinové hudební kultury na 
dějiny velkého města.

Po obedňajšej prestávke pokračovala konferencia v dvoch súbežne prebiehajúcich blokoch. 
Prednášajúci šiesteho bloku – sekcie A s názvom Prameny a archivy boli umiestnení v sále Rady 
města Brna. V tejto sekcii prevládali predovšetkým príspevky zamerané na historické pramene 
a archívne materiály, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou výskumu dejín akéhokoľvek mesta.

Sekcia B siedmeho bloku konferencie niesla názov Specifické fenomény dějin středoevropských 
měst. Ako prvá s príspevkom Úloha mestských dejín v poznávaní vývoja spoločnosti na príklade 
mesta Košice v 19. storočí vystúpila Mgr. Nikola Regináčová, PhD. (Košice), ktorá sa zamerala na 
vývoj populácie v centre a na periférii mesta Košice (v priebehu 19. storočia), s dôrazom na admi-
nistratívne členenie a postupné zbližovanie sa centra mesta s okolitými predmestiami. V štúdii 
Zlomové udalosti 20. storočia v syntézach dejín vybraných slovenských miest doc. PaedDr. Martin 
Pekár, PhD. (Košice), predstavil špecifiká vybraných dejín miest na území Slovenska, k najčastej-
šie sa opakujúcim negatívam zaradil kolektívne diela založené na faktografických tézach, používa-
nie tradičných chronologických štruktúr i absencie syntéz pre dejiny miest 20. storočia na území 
Slovenska. Dr. Hanna Kozinska-Witt (Lipsko) predstavila vývoj židovského obyvateľstva v mestách 
prostredníctvom nemeckej a poľskej historiografie v príspevku pod názvom Juden in den Städten 
als ein Problem der zeitgenössischen polnischen und deutschen Historiographie. V prednášaní po-
kračoval PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. (Praha), s témou Město a univerzita. Téma a jeho místo 
v syntetických zpracováních dějin měst. Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Brno), odprezentoval refe-
rát Město jako cíl křesťanské misie. Blok prednášok svojím príspevkom České Budějovice na přelo-
mu 18. a 19. století jako biskupské rezidenční město uzavrela Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. (České 
Budějovice).

Po odznení všetkých príspevkov sa v snemovej sále konalo spoločné stretnutie aktívnych i pa-
sívnych účastníkov. Organizátori konferencie sa všetkým prítomným poďakovali za účasť, ocenili 
výber tém ako aj vysoký záujem o danú problematiku nielen vedeckej obce, ale aj širokej verejnosti. 

Na tretí deň konferencie (21. novembra 2014) boli pre prednášajúcich naplánované zaujíma-
vé exkurzie po pamiatkach mesta Brna (stará a nová radnica, brnianske podzemie, hrad Špilberk, 
vila Tugendhat).

Nikola Regináčová
FF UPJŠ v Košiciach
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HOSŤOVSKÉ PREDNÁŠKY NA KATEDRE HISTÓRIE FF UPJŠ
KOŠICE 14. OKTÓBER – 17. DECEMBER 2014

Katedra histórie FF UPJŠ v zimnom semestri akademického roka 2014/2015 pokračovala 
v tradícii usporadúvania hosťovských prednášok. Pozvaní hostia prostredníctvom zvolených tém 
priblížili študentom vybrané aspekty zo sociálnych, politických a hospodárskych dejín, ale aj z po-
mocných vied historických.

Sériu prednášok v dňoch 14. – 15. októbra 2014 otvorila doc. PhDr. Dana Musilová, CSc., z His-
torického ústavu FF Univerzity Hradec Králové. Vo svojich príspevkoch sa zamerala na zložitú 
problematiku rodových štúdií a postavenia žien v spoločnosti. Prostredníctvom tém Ženy v inte-
lektuálních profesích v první polovině 20. století a Poslankyně a senátorky Národního shromáždění 
Československé republiky 1918 – 1939 upriamila pozornosť na možnosti uplatnenia žien v intelek-
tuálnej a politickej sfére. V nasledujúcom dni sa študenti oboznámili s veľmi aktuálnou otázkou 
Úvod do gender studies.

V novembri zavítali na pôdu katedry opäť odborníci z českého prostredia. V dňoch 25. – 26. no-
vembra 2014 vystúpil s príspevkami z prostredia Československa a Čiernej Hory PhDr. Ondřej 
Vojtechovský, Ph.D., pracovník Ústavu svetových dejín FF Univerzity Karlovej v Prahe. Prvá 
prednáška mala názov Československo a sovietsko-juhoslovanská roztržka v roku 1948. Následne 
priblížil dejiny Čiernej Hory. Najprv príspevkom Čierna Hora a východná otázka v novoveku, kto-
rú doplnil témou Petar II. Petrovič-Njegoš a jeho miesto v dejinách Čiernej Hory. V ten istý deň, 
t. j. 26. novembra, sa prihovoril študentom aj doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., dekan Fakulty ve-
rejných politík Sliezskej univerzity v Opave. Zameral sa na Priemyselno-výrobné družstvá českých 
a slovenských robotníkov a roľníkov v ZSSR. 

Štvrtého decembra si študenti vypočuli prednášku metodologického charakteru z pomocných 
vied historických. Listiny ako predmet skúmania diplomatiky a historické pramene bol názov pred-
nášky prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc. Zimný semester v tohtoročnom akademickom roku 
uzavrela prednáška v anglickom jazyku. Príspevok Theorizing Post-Socialist Change in East-Cen-
tral Europe predniesla 17. decembra 2014 Dr. habil. Eszter Bartha, PhD., z Maďarskej akadémie 
vied, zaoberajúca sa výskumom sociálnej integrácie a sociálnej politiky.

Nikoleta Dzurikaninová
FF UPJŠ v Košiciach
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FABOVÁ, BERNADETA – JANČURA, MIKULÁŠ 
(EDS.). STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV II. 
PRIESEČNÍKY SPOLOČNEJ HISTÓRIE KRAJÍN V4. 
ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z 2. VEDECKEJ KONFER-
ENCIE MLADÝCH HISTORIKOV (DOKTORANDOV 
A VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV). KOŠICE : UNIVER-
ZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, 2013. 119 S.  
ISBN 978-80-8152-103-4.

Zborník štúdií z 2. vedeckej konferencie 
mladých historikov (doktorandov a vedeckých 
pracovníkov), zorganizovanej Katedrou histórie 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spo-
lupráci s Filozofickou fakultou Masarykovej 
univerzity v Brne, Filozoficko-prírodovedeckou 
fakultou Sliezskej univerzity v Opave a Filo-
zofickou fakultou Univerzity v Miškolci, ktorá 
sa uskutočnila v dňoch 29. – 30. októbra 2012 
v Košiciach.1

Koncom októbra 2012 sa v Košiciach už po 
druhýkrát konalo stretnutie mladých histori-
kov z niekoľkých stredoeurópskych univerzít. 
Išlo najmä o končiacich doktorandov a mladých 
bádateľov z univerzitných pracovísk. Rovnako 
ako pri prvom stretnutí, aj tentoraz bola hlav-
ným organizátorom podujatia Katedra histórie 
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach v čele s profesorom Štefanom 
Šutajom, ktorý bol odborným garantom vedec-
kej konferencie mladých historikov. Tá niesla 
názov Priesečníky spoločnej histórie krajín V4 
a kritériom pre akceptáciu príspevkov bolo naj-
mä ich tematické zameranie na udalosti a javy 
sledované predovšetkým v širšom kontexte his-
torického vývoja krajín Vyšehradskej štvorky. 
Pod toto kritérium sa tak zmestili svojím obsa-
hom veľmi rôznorodé príspevky, ktoré skúma-
li také problémy, ako napríklad interetnické 
vzťahy, podobu školstva etnických minorít, pou-
žívanie národných jazykov v mestskej adminis-
tratíve alebo aj špecifické témy sociálnych dejín 
(akou je napríklad otázka rozšírenia automobi-
lovej dopravy v prvej Československej republi-
ke). Chronologicky témy pokrývali obdobie od 
vrcholného stredoveku až po 20. storočie.

Vo väčšine prípadov autori prezentovali 
časti ich dizertačných prác alebo čiastkové vý-
stupy z projektov či grantov, ktorých boli či sú 
spoluriešiteľmi. Po viac než roku od konferencie 
uzrel svetlo sveta – hoci zatiaľ len v elektronic-

kej podobe – aj zborník vedeckých príspevkov. 
Ten však obsahuje len časť na konferencii pre-
zentovaných vystúpení, ale podľa úrovne ich 
spracovania môžeme predpokladať, že ide o tie 
najzaujímavejšie a najkvalitnejšie.

V prvej štúdii Mgr. Petr Chlebec, v čase 
konferencie doktorand na Sliezskej univerzi-
te v Opave, venoval pozornosť tabernám, teda 
hostincom či krčmám na moravsko-sliezskom 
pomedzí v období vrcholného stredoveku. Ta-
berny poskytovali cestujúcim najmä možnosť 
posilniť sa jedlom a nápojmi, prípadne mohli 
poskytovať pocestným aj nocľah. Autor sa po-
kúsil z neveľkého množstva prameňov určiť 
možné lokality takýchto hostincov v sledova-
nej oblasti. Zachované pramene dokladajú, že 
taberny boli bežnou súčasťou cestnej siete aj 
na severnej Morave, pričom vznikli ako na cir-
kevných, tak aj na svetských majetkoch. Autor 
v závere príspevku zdôrazňuje aj pozitívny spo-
ločenský význam hostincov, ktoré boli dôležitý-
mi bodmi komunikácie. S rozvojom miest ako 
stredísk obchodu a výroby sa hostince postupne 
koncentrovali najmä do ich centier, ale prícest-
né taberny ostali súčasťou kultúry cestovania 
aj v neskorších dejinných obdobiach.

Mgr. Viera Jurková, pracovníčka Vojen-
sko-historického múzea v Piešťanoch, sledovala 
vo svojej štúdii vojenské obsadenie Spiša a jeho 
návrat pod uhorskú správu v roku 1772. Téma 
svojím obsahom spadá pod politicko-správne 
a vojenské dejiny, ale jednoznačná orientácia 
príspevku je nejasná. Autorka venuje pozornosť 
skôr diplomatickému pozadiu prinavrátenia 
územia zálohovaných spišských miest Uhor-
sku, hoci omnoho zaujímavejšou súčasťou tej-
to problematiky je reálne prevzatie vojenskej 
a úradnej kontroly nad týmto územím, čo au-
torka v závere príspevku aj sama konštatuje. 
Vojenský aspekt sledovanej udalosti je v tomto 
prípade potrebné skúmať s pomocou konkrét-
nych prameňov z archívu niekdajšej Dvorskej 
vojenskej rady. Autorka pri výskume čerpala 
informácie najmä z publikovanej sekundárnej 
odbornej literatúry, niekedy aj staršieho dáta. 
Prekvapujúce však je, že úplne absentuje vy-
užitie poľskej optiky vybranej témy (použiteľ-
né by mohli byť napríklad štúdie a monografie 
Jerzy Michalského, popredného znalca poľ-
ských vnútropolitických a diplomatických de-

1 Dostupné na internete: <http://www.upjs.sk/public/media/5596/Stretnutie-mladych-historikov.pdf>, 
[cit. 26. 10. 2014].
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jín v čase vlády kráľa Stanislava Augusta 
Poniatowského).

V treťom príspevku doktorand univerzity 
v Miškolci Mgr. Tibor Kőmíves sledoval prechod 
od latinského jazyka k maďarčine v úradnom 
styku v Košiciach medzi rokmi 1830 – 1860. 
Autor poukazuje na podklade úradných, ale 
aj súkromných písomností na postupné opúš-
ťanie latinčiny a jej nahrádzanie maďarčinou. 
Pozvoľný prechod k čoraz viac preferovanej ma-
ďarčine narušilo nútené používanie nemčiny 
v období po potlačení uhorskej revolúcie v roku 
1849. S pádom tzv. Bachovho absolutizmu sa 
dominancie v úradnom styku ujala opäť maďar-
čina. Autor niekedy ukážky z úradných prame-
ňov cituje in extenso v texte príspevku, pričom 
sa medzi nimi nachádzajú aj také zaujímavos-
ti, ako je napríklad text napísaný na rozlúčku 
s latinčinou z roku 1840, zachovaný v zápisni-
ciach mestskej rady.

Bc. Ondrej Ficeri z Katedry histórie FF 
UPJŠ v príspevku s názvom Východiská pre-
konávania diskurzov národných historiografií 
urbánnou históriou: prípad dejín mesta Košice 
upriamil pozornosť na súčasné teoreticko-meto-
dologické trendy v urbánnej histórii, ktoré môžu 
za istých okolností stierať rozdiely v národne 
(či národnostne) podfarbenom historickom dis-
kurze. Autor prezentuje pohľad na najnovšie 
práce slovenskej a maďarskej historiografie, 
ktoré sa týkajú dejín Bratislavy a Košíc, a kon-
štatuje, že práve optikou urbánnej histórie, 
ktorá sleduje dejiny vybranej lokality transna-
cionálne, je možné vyhnúť sa problematickým 
interpretáciám a nie vždy platným charakteris-
tikám či vysvetleniam dejinného vývoja, ktoré 
vychádzajú z národne determinovaného pohľa-
du na dejiny miest. Bohužiaľ, v prípade mesta 
Košíc ako viacnárodnostného a kozmopolitného 
mesta autor konštatuje, že etnickým chápaním 
neovplyvnený diskurz o dejinách mesta si k bá-
dateľom ešte len hľadá svoju cestu.

Sociálnym dejinám Košíc v druhej polovi-
ci 19. storočia je venovaný príspevok Mgr. Ni-
koly Regináčovej, PhD., z Katedry histórie FF 
UPJŠ v Košiciach. Autorka v ňom analyzuje vý-
voj populácie Košíc a podobu etnickej identity 
jej obyvateľov v období rokov 1850 – 1880. Ako 
informačný zdroj jej slúžili sčítania obyvateľ-
stva z rokov 1850/1851, 1857, 1870 a 1880. Pod-
robnejšie sú v príspevku analyzované sčítania 
z rokov 1850/51 a 1880, v ktorých sa zazname-
návala etnická príslušnosť sčítaných obyvate-
ľov, prípadne používanie materinského jazyka. 

Autorka zo zachovaných sčítacích hárkov v ta-
buľkách prezentuje konkrétne dáta o etnickom 
či konfesionálnom zložení mesta Košice a inter-
pretuje zastúpenie etník v jednotlivých častiach 
mesta. Avšak terminológia, ktorú autorka nie-
kedy používa, je mätúca – napríklad pre tzv. 
„galicijskú“ národnosť by snáď bolo vhodnejšie 
v modernej slovenčine používať termín „halič-
ská“, pretože v slovenčine nepoužívame slovo 
„Galícia“, ale „Halič“ (poľsky Galicja, nem. Ga-
lizien). Taktiež pre „izraelitskú vieru“ je snáď 
vhodnejší termín „židovská viera“.

Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., taktiež z ko-
šického univerzitného pracoviska, sa v štúdii 
s názvom Komparácia vybraných hospodárskych 
predpokladov rozvoja osobného automobiliz-
mu na území Čiech a Slovenska v medzivojno-
vom období zaoberal problematikou rozdielnej 
dynamiky v rozvoji automobilizmu v 20. a 30. 
rokoch 20. storočia. Z objektívnych hospodár-
sko-sociálnych, ale asi aj kultúrnych dôvodov 
bol v slovenskej časti Československej republi-
ky rozvoj osobnej automobilovej dopravy pomal-
ší – autor uvádza, že v rokoch 1922 – 1923 bol 
počet osobných automobilov v Čechách 13-krát 
väčší ako na Slovensku. Neskôr sa tento pomer 
znižoval, ale automobilizmus na Slovensku stá-
le vykazoval značné zaostávanie za západnej-
šou časťou krajiny. Príčiny tohto javu autor 
vidí najmä v počiatočnej nízkej podpore štát-
nych orgánov pre rozvoj osobnej automobilo-
vej dopravy (napríklad udržiavaním vysokých 
dovozných ciel pre autá), v skromne rozvinu-
tej cestnej sieti a tiež vo vysokých nadobúda-
cích cenách automobilov (respektíve v slabej 
kúpyschopnosti slovenského obyvateľstva). Do 
sľubne sa rozbiehajúceho rozvoja automobilovej 
dopravy negatívne zasiahla aj hospodárska krí-
za v 30. rokoch. Hoci sa situácia postupne zlep-
šovala, zaostávanie tohto typu dopravy bolo na 
Slovensku do roku 1938 trvalým javom. Príspe-
vok M. Jančuru je zaujímavou sondou do stále 
málo skúmanej oblasti dejín modernej dopravy, 
ktoré môžu byť analyzované z hľadiska hospo-
dárskych, sociálnych a kultúrnych faktorov.

Mgr. Veronika Gayer, v súčasnosti etablo-
vaná na Inštitúte pre výskum menšín Maďar-
skej akadémie vied, sa vo svojom príspevku 
venovala problematike lokálnej, regionálnej 
a národnej identity Maďarov v medzivojnovom 
Československu. Tému sledovala na pozosta-
losti Ferenca Sziklayho, vedúceho Kultúrneho 
referátu v Košiciach, ktorý bol v rokoch 1922 
– 1939 koordinačnou inštitúciou pre kultúr-
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ne záležitosti maďarských menšinových strán. 
Autorka na príklade úvah učiteľa a publicis-
tu F. Sziklayho a niektorých aktivít referátu 
ním vedeného uvažuje o kreovaní novej re-
gionálnej identity Maďarov, ktorí sa po rozpa-
de rakúsko-uhorskej monarchie stali súčasťou 
Československej republiky. Snaha maďarských 
intelektuálov o vytvorenie novej regionálnej 
identity slovenských Maďarov však podľa záve-
rov Veroniky Gayer nebola úspešná, slovenskí 
Maďari sa aj naďalej hlásili ku kolektívnej ma-
ďarskej národnej identite. I v prípade tejto štú-
die je pozoruhodný nový metodologický prístup 
v bádaní o problematike budovania a (re)defi-
novania etnických identít, v tomto prípade na 
príklade kultúrnych aktivít a myšlienok niekto-
rých vybraných intelektuálov. 

Mgr. Martin Drobňák, v čase konferencie 
doktorand na Katedre histórie FF UPJŠ a záro-
veň predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy, 
sledoval v príspevku problematiku vzniku cin-
torínov vojakov bojujúcich v 1. svetovej vojne, 
ktoré sa nachádzajú na severovýchodnom Slo-
vensku. Autor sa tejto téme venuje už dlhodobo 
a výsledkom jeho záujmu sú aj tri diely práce 
Mementá prvej svetovej vojny, v ktorých zmapo-
val pamätníky a cintoríny súvisiace s 1. sveto-
vou vojnou. V príspevku sú opísané snahy o ich 
zriadenie a údržbu, autor tiež udáva počty po-
chovaných vojakov a ich štátnu príslušnosť. 
Štúdia ponúka faktografickú sumarizáciu zá-
kladných poznatkov o vojnových cintorínoch. 
Zaujímavým metodickým obohatením témy 
by mohlo byť porovnanie stavu cintorínov obe-
tí 1. svetovej vojny s cintorínmi v iných, najmä 
susedných, krajinách (Poľsko, Ukrajina, Litva 
a pod.). Rozšírenie problematiky do takejto di-
menzie by však asi presiahlo akceptovateľný 
rozsah vedeckej štúdie. 

Obsahom nasledujúceho príspevku Mgr. 
Michaely Vierikovej, doktorandky na Katolíc-
kej univerzite v Ružomberku, bol vývoj štátnej 
politiky krajín strednej Európy voči katolíc-
kej cirkvi v rokoch 1945 – 1950. Autorka si – 
vzhľadom na zložitosť problematiky – v dosť 
stručnom príspevku všíma najmä oficiálnu 
vládnu politiku voči katolíckej cirkvi, ktorú 
kreovali jednotlivé komunistické strany, kto-
ré sa v týchto krajinách po druhej svetovej voj-
ne dostali postupne k moci. Autorka poukazuje 
na viac-menej známe udalosti a represívne po-
stupy komunistických vlád v Maďarsku, Poľsku 
a Československu, ktoré boli veľmi podobné. 
Zaujímavé by bolo skúmať otázku, či proticir-

kevná politika domácich komunistických strán 
bola kreovaná, či aspoň usmerňovaná nariade-
niami zo Sovietskeho zväzu. Veľkým hendike-
pom tohto príspevku je fakt, že autorka čerpá 
len zo slovenskej a českej odbornej sekundárnej 
literatúry, ktorá je navyše málopočetná (14 jed-
notiek). Pri výskume zvolenej problematiky, 
ktorá je tematicky tak bohatá, že by sa o nej 
dala napísať samostatná monografia, sa pria-
mo žiada použitie maďarskej a poľskej histo-
riografickej literatúry. Bohatá je aj pramenná 
základňa, ktorej využitie v príspevku úplne ab-
sentuje. Ostáva len veriť, že daný príspevok je 
skôr prvou autorkinou sondou do problematiky.

V poslednom príspevku zborníka sa veno-
vala Mgr. Anna Virostková, PhD., zo Spoločen-
skovedného ústavu SAV v Košiciach školskej 
problematike. Konkrétne sledovala problémy 
ukrajinského školstva na severovýchodnom 
Slovensku po roku 1952, kedy bolo povolené po-
užívanie jazyka tejto menšiny vo vzdelávacom 
procese. Autorka konštatuje, že hneď v prvých 
rokoch sa na školách s vyučovacím jazykom 
ukrajinským začali prejavovať vážne problé-
my. Tie boli spôsobené nízkym ukrajinským 
povedomím žiakov, nedostatkom vhodných uči-
teľov, ich slabou znalosťou slovenčiny, chýba-
júcimi učebnicami v ukrajinskom jazyku, ako 
aj celkovo nižšou materiálnou vybavenosťou 
škôl a ich skromným zázemím pre voľnočaso-
vé aktivity v porovnaní so slovenskými škola-
mi (chýbajúce telocvične, spoločenské kluby, ale 
i jedálne a sociálne zariadenia). Hoci problémy 
sa postupne podarilo riešiť a odstraňovať, vý-
sledky vzdelávania u žiakov s ukrajinskou ná-
rodnosťou nespĺňali očakávania a v školách 
bolo vysoké percento žiakov, ktorí neprospeli 
najmä zo slovenského, ale napodiv aj z ukrajin-
ského jazyka. V príspevku autorka čerpá z bo-
hatého archívneho materiálu, ktorý vyvažuje 
málopočetnú odbornú literatúru.

Na záver môžeme konštatovať, že zborník 
štúdií mladých vedeckých pracovníkov z druhé-
ho košického stretnutia obsahuje zaujímavé štú-
die, ktoré vo väčšine prípadov prinášajú nové 
a originálne poznatky o skúmaných témach. Po 
stránke obsahovej a metodologickej nesú drob-
né chybičky, ktoré sú však vzhľadom na mladosť 
autorov a na ich prvé kroky vo vedeckom vý-
skume ospravedlniteľné. V prípade niektorých 
príspevkov by bolo žiaduce využiť aj existujú-
ce (sprístupnené) pramene, prípadne aj zahra-
ničnú literatúru. V súčasnej dobe, pre ktorú je 
charakteristická internetová komunikácia, vy-
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užívanie medzinárodnej medziknižničnej vý-
požičnej služby a existencia digitalizovaných 
informačných zdrojov, výhovorky na kompli-
kovaný prístup k literatúre neobstoja. Celko-
vú slušnú úroveň zborníka znižuje veľký počet 
preklepov a/alebo chýbajúcich písmen, napr. 
hneď na titulnej strane v názve zborníka (chý-
bajú v ňom dve písmená!) alebo aj v obsahu (pri 
názve štúdie V. Gayerovej). V niektorých štúdi-
ách sa vyskytli aj nepresné geografické názvy 
či nevhodné terminologické spojenia (na nie-
ktoré sme upozornili). Potvrdzuje sa tým fakt, 
že pri snahe o gramatickú čistotu textov sa ne-
možno spoliehať na jazykové korektúry robené 
samotnými autormi, prípadne editormi, ale je 
potrebné prenechať túto úlohu odborníkovi na 
slovenskú ortografiu. Ostáva len veriť, že recen-
zovaný zborník napokon bude publikovaný aj 
tlačou a nezanikne v čoraz väčšom množstve len 
elektronicky publikovaných výstupov.

Patrik Kunec
FF UMB v Banskej Bystrici

WEGER, TOBIAS – GÜNDISCH, KONRAD. 
KASCHAU / KOŠICE: EINE KLEINE STADT-
GESCHICHTE. REGENSBURG : VERLAG FRIEDRICH 
PUSTET, 2013. 184 P. ISBN 978-3-7917-2479-9.

The German author duo Konrad Gündisch 
and Tobias Weger undertook to write a concise 
history of the town of Košice in a form of a brief 
and compendious monograph on the occa-
sion of granting the title of European Capital 
of Culture to Košice in 2013. The last mono-
graph of the history of Košice Kassa története és 
műemlékei (History and monuments of Košice) 
was published by a clerical historian Béla Wick 
in 1941. This work written in Hungarian is for 
a Slovak reader due to its age and pro-Hungar-
ian national discourse outdated. Even though 
Slovak historiography significantly contrib-
uted to elaboration of the history of Košice in 
several fields of research in the 2nd half of the 
20th century, all ambitious plans to issue a syn-
thesis of urban history of Košice shipwrecked. 
Hence, nowadays, Košice is not only missing 
a scholarly synthesis, but even a basic compen-
dious monograph of its history in the Slovak 
language, which, for example, Bratislava got 
already in 1966.

The book Kaschau/Košice: eine kleine 
Stadtgeschichte (Košice: a Concise History of 

the Town) was issued by the publisher Verlag 
Friedrich Pustet in Regensburg, Germany. 
This publisher is specialized in publishing his-
tories of different countries and their capitals. 
Already in 2000, a concise history of Slova-
kia Slowakei was issued by Roland Schönfeld. 
Košice is the first city in the edition Europe-
an Metropolis which is not a real capital. The 
history of Košice was written by two historians 
of the Federal Institute for Culture and History 
of Germans in East Europe, resident in Olden-
burg (Lower-Saxony). Konrad Gündisch is spe-
cialized in the Middle Ages with the territori-
al scope of the historical Hungary and Tran-
sylvanian Germans. Meanwhile, Tobias Weger 
is specialized in the early modern and late 
modern era with the intention of the history 
of Czech lands and Czechoslovakia. Hence, it is 
understandable that the town of Košice, whose 
German inhabitants significantly contribut-
ed to its development first and foremost in the 
Middle Ages, did not stay aside the attention of 
German scholarly community. Because of this 
reason, the authors are wishing „to bring this 
town, which is precious for numerous – histori-
cal, as well as contemporary – reasons, closer to 
German speaking natives, to fix it stronger into 
general awareness and to re-discover it“ (p. 9).

In the introduction, the authors apologize 
for the automatic usage of the German equiv-
alent of the name of the town „Kaschau“. They 
are aware of the fact that „Košice had never been 
a German town“, hence the usage of Kaschau 
should not be interpreted as a form of appropri-
ation of its history, but in this case, a general 
German linguistic rule was applied. For what 
remains, the linguistic variety of naming of 
Košice in the past is used by the authors to 
demonstrate a complicated development of its 
history, the interpretation of which is obstruct-
ed with its bordering geographical location. 
According to the authors, the development of 
Košice was not influenced only by its belonging 
to the historical Hungary, Habsburg Monarchy, 
Czechoslovakia, and Slovakia respectively, but 
also by its intensive connections to neighbour-
ing regions of Lesser Poland and Transylvania. 
The publication of the A6 format with 184 pages 
is chronologically divided in eight chapters. An 
interesting feature of the book is decreasing 
richness of the text with accumulating years. 
Proportionally, the majority of the attention is 
dedicated to the Middle Ages, which, undoubt-
edly, was a „golden age“ of Germans in Košice.
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When comparing composition and dis-
course of the text with the latter chapters, it 
is evident that the Middle Ages chapter was 
written by Konrad Gündisch, meanwhile the 
latter ones by Tobias Weger. However, the auc-
torial proportion is pointed neither in the text, 
nor in the table of contents. At the same time, 
there is an obvious predominance of medie-
val works in the bibliography, many of which – 
even though not written by German scholars – 
were published in German. This relates mainly 
to the work of a prominent Slovak medievalist 
Ondrej R. Halaga, a specialist in the Middle 
Ages period of Košice and Central Europe, who 
was publishing in Western Europe, including 
Germany, due to his persecution by the Com-
munist regime in 1980s. Up until today, these 
works were not translated in Slovak. Similarly, 
Halaga’s edition of the oldest municipal book 
of Košice (Acta Iudiciaria Civitatis Cassovien-
sis 1393 – 1405: das älteste Kaschauer Stadt-
buch) was published in Germany. From the 
remaining sources published in German, the 
authors use works of Hungarian medievalists 
András Kubínyi, Erik Fügedi, and Ernő Deák. 
The works of an Austrian historian resident in 
Košice during the neo-absolutism era (1850s) 
Franz von Krones, as well as the contempo-
rary geographical (Korabinský, Szépesházy – 
Thiele) and historical (Johannes Plath) works 
of Hungarian provenience written in German 
were not omitted. The selection of secondary 
sources limited to works written in German 
only, and ignorance of scholarly works written 
in Slovak, had a negative impact on factual 
reliability of the Middle Ages chapter, which 
suffers from many factual mistakes included in 
the text from older, already negotiated works. 
In general, the bibliography is a huge failure of 
the reviewed book. Works relating to the early 
modern and late modern period are altogether 
missing. Included are only works treating the 
Jewish history of Košice, which were also pub-
lished in German (Emanuel Enten, Michael 
Okroy). Listing a tour guide of Košice and an 
elementary school book of the history of Košice 
among the sources in the bibliography miti-
gates the scholarly standard of the publica-
tion, which cannot be balanced even by quoting 
Dušan Kováč’s Dejiny Slovenska and Elena 
Mannová’s (editor) A Concise History of Slova-
kia, both pursuing the history of Košice in the 
minimal extend. It is detrimental to the whole 
publication that Tobias Weger, who speaks 

Czech, did not list all the sources used in elabo-
rating his chapters in the bibliography.

The first chapter The Royal Town with 
European Connections presents rather com-
prehensive analysis of the Middle Ages era of 
Košice, which distinguishes it from latter, ex-
plicitly descriptive and compilatory chapters. 
Whereas the whole book – characterized by its 
brief extend – is dedicated to broad public, the 
Middle Ages chapter with a detailed analysis 
of the oldest preserved documents related to 
the misty origins of Košice constitutes a com-
plicated reading even for a scientist. Using 
limited sources, the author made many factual 
mistakes, pointing out to which is necessary. 
The territory of the Upper Košice is incorrect-
ly located and identified with the Slav Street 
(Windische Gasse, p. 16), which appears first 
in the 14th century. Despite being aware of the 
shortage of written sources related to the oldest 
history of Košice, the author created his own hy-
pothesis about colonizing the territory of Upper 
Košice by Slav settlers from the Slav Street. His 
hypothesis appears to be contradictive, as pre-
viously in the text author mistakenly expressed 
that Upper Košice and the Slav Street is the 
same settlement (p. 18). There is an evident 
misunderstanding of the localities of Upper and 
Lower Košice. Obviously, the author ignored the 
works of Ondrej R. Halaga treating the origins 
of Košice which were published in Slovak only 
(Právny, územný a populačný vývoj mesta Košíc, 
1967, Počiatky Košíc a zrod metropoly, 1991). 
Moreover, the dating of the construction of the 
oldest church of Košice in around 1290 is in-
correct (p. 19-20), the municipal hospital did 
not stand next to the church, but in the south-
ern suburb (p. 25), the fictional street cross 
Hnilná – Hlavná – Mlynská did not divide the 
town into four municipal districts, those were 
divided by the street cross Hlavná – Maľovaná 
(p. 25), Matthew Csák of Trenčín was not an oli-
garch of North East Hungary, this part of the 
country was ruled by the Aba dynasty (p. 25), 
the contract of partnership between Košice and 
Kraków was not signed in 1324, as it was for 
a longer period of time mistakenly assumed, 
but in 1390 (p. 30), Hungarians are omitted in 
the description of the ethnic composition of the 
town (p. 38), beside the German name „Penta-
polis“ for the Upper-Hungarian Royal Towns 
Federation, it would be recommended to use 
also the Latin version Pentapolitana at least 
in the brackets (p. 41), the municipal coat of 
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arms depicted on the portal of the Urban Tower 
was not carved in 1568, but in 1658 (p. 47), there 
was no significant battle going on near Košice 
related to György Dózsa revolt, only some re-
cruitment of peasants occurred here (p. 48), 
the cross nave of the cathedral was built in the 
second stage of the cathedral construction in 
1420 – 1440, not in the third one (p. 49). 

The author draws sufficient attention to 
the origins of local Germans, which was reli-
ably clarified by Ondrej R. Halaga implement-
ing linguistic analysis of andronyms written in 
the municipal books. He emphasises connex-
ions between medieval Košice and the German 
lands, whether it was the consecration of the 
cathedral to the „Saintess of Europe“ Elis-
abeth of Thuringia, who, at the same time, 
became the municipal patron, or preservation 
of written documents of medieval German in 
Košice (Schwabenspiegel, p. 40) representing 
an important material for socio-cultural, his-
torical-juristic and linguistic research of mutual 
contacts and cultural transfers. The strongpoint 
of the chapter is allocating its text in several 
subchapters devoted topically to political, eco-
nomic, social and cultural history. The dis-
course is complemented with authentic demon-
strations of local variant of medial German or 
Latin, translated in present German. The ques-
tion of the precedence of the municipal coat of 
arms of Košice and its oldest preserved priv-
ilege is left open. The author claims that this 
primacy is vindicating by both Slovak and Hun-
garian scholars, but he is reluctant to accept it. 
Despite this, he does not provide evidence of any 
older privilege for a municipal coat of arms than 
the one of Košice (p. 28). He is also cautious 
with taking over the data regarding the number 
of medieval population. Because both Hala-
ga’s and Fügedi’s estimations differs diametral-
ly, both of them are mentioned. The author ex-
plains what the strength of Košice consisted in. 
It was as a centre of mining, finances and trade 
with vines, which is illustrated on a map depict-
ing the binds of Košice to other trade metropo-
lis of medieval Europe (p. 37). In the subchapter 
A Creditor of Sigismund of Luxemburg Košice 
became the centre point of Europeans events. 
At that time, using financial credit, the rich pa-
tricians of Košice were able not only to profit 
from the emperor’s adventurous foreign politics, 
but partially also to influence it in their benefit 
(the interest of Košice in Sigismund’s defeat in 
the battle of Grünwald, p. 43). 

By contrast with the first chapter, the fol-
lowing seven chapters are composed as a mon-
olithic narrative with no analysis of sources 
or confrontations of opinions of respective his-
torians. The author (Tobias Weger) was suc-
cessful in transparent depicting a rather com-
plicated geopolitical position of Košice in the 
early modern era, including difficult religious 
and ethnic tension in the town. He maintained 
the impartiality when evaluating contribu-
tions of either pro-emperor or insurrectional 
part of the political scene in development of the 
town. Again, it is necessary to point out to mis-
takes: regarding the administration switches 
after 1526, the author mentions Bratislava as 
the seat of the Hungarian Chamber (a finan-
cial and administrative authority), however, 
its positon as the capital is omitted (p. 60), the 
grounding of the Spiš Chamber is dated in 1563, 
correctly in 1567 (p. 61), there were twelve mu-
nicipal senators in Košice, not ten (p. 61), there 
was no such a function as a bürgermeister in 
the administration of Košice, the function of 
consul was established first in 1787 (p. 61), 
Stephen Bocskay became the Prince of Transyl-
vania first in 1605, not before the outbreak of 
his uprising (p. 63), Melichar Grodecki was no 
Czech, but Silesian (p. 65), Košice was no seat 
of the Lutheran superintendence (district) es-
tablished at the assembly of Žilina, Košice was 
only a part of the superintendence of Pentapol-
itana established at the assembly of Spišské 
Podhradie in 1614 (p. 64). On the juridical sit-
uation of non-Catholics could be more elaborat-
ed in this work. The Patent of Toleration from 
1781 is not even mentioned, on the other hand, 
the Jewish emancipation gets sufficient atten-
tion. The author contradicts himself, when he 
claims, that for Košice the era of neo-absolut-
ism (1850s) meant „a phase of political, societal 
and economic stagnation…“ (p. 103). To the con-
trary, Košice became a seat of an administra-
tive district with an extensive military base. 
The author’s narrative on the next page, de-
picting organizing of an industrial exhibition 
in Košice visited by the imperial couple them-
selves (Franz Joseph and Elisabeth), and de-
scribing establishing of the local Trade and In-
dustrial Chamber, confutes his previous claims. 
The suburb district Joseph Town was not 
named after a model of Buda, but Pest (where 
the Joseph Town is located), and it was not sit-
uated in northwest, but southwest (p. 105). The 
Roma people were not settling in the district of 
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Tábor since the 19th century, but at least since 
the 17th century (p. 106). The Austrian-Hungar-
ian dualism is defined incorrectly. This form of 
a state-juristic structure was not merely a per-
sonal union (p. 106). „Alongside such a serious 
mistake, swapping an ice-skating pavilion for 
a tennis court appears to be a pure typing error“ 
(p. 111). During the neo-gothic reconstruction of 
the cathedral, also arches of the main and cross 
naves were exchanged for new ones (p. 117). The 
Divízia building is not the main building of the 
East Slovak Museum. The main building stands 
on the opposite side of the square (p. 123).

It is necessary to mention that the authors 
thank for helping in bringing the publication to-
gether the Hungarian Institute in Regensburg 
and his director Zsolt Lengyel. Despite this, 
a strongpoint of the book is a balanced inter-
pretation of competitive national movements in 
the urban milieu of Košice throughout the 19th 
century, from which exactly the Hungarian one 
had much more stronger affinity to Košice than 
the Slovak one. It is gratifying for Slovak nation-
al discourse that there is satisfactory attention 
paid to Slovak emancipation pursuits in Košice, 
whether it is a reference to local members of the 
Slovak Scholarly Society, recruiting of Slovak 
volunteers into the Slovak army, or the dispu-
tation between Štúr and Záborský in Košice 
during the Revolution of 1848/49. A strongpoint 
of the book is also popularization of commonly 
not very well known facts, such as activity and 
death of Gorgeous Rhaeticus in Košice, who was 
a publisher of Copernicus’s works, a diplomatic 
faux pas of Franz Joseph at a banquet in Košice 
in 1877, an idea of some of Slovak intelligentsia 
to point Košice as a centre of Slovak national 
life from 1898, or the meeting of Edvard Beneš 
and his Little-Entente-partner Nicolae Titules-
cu in hotel Schalkház in 1933.

Proportionally, the smallest part of the text 
is contributed to the 20th century, but this dero-
gates nothing to its complexity, as the author of 
the text was successful in summarizing all rel-
evant events. With impartiality, he describes 
territorial changes in the years 1918 – 1920, or 
in 1938. In every case, he perceives the seizure 
of Košice by Czechoslovak authorities as a step 
to its broad development. The author pictures 
the interwar Košice as a vivid town with orig-
inal cultural and artistic scene (e.g. Košice’s 
moderna). A chapter about the wartime Košice 
is balanced, it does not conceal atrocities of 
the regime of the Arrow Cross Party, nor the 

tragedy of local Jews. In connection to the Holo-
caust, the case of László Csatáry, a war criminal 
and then time police officer responsible for the 
deportations of the Jews of Košice in 1944, is 
mentioned, as well as the circumstances of his 
arrest in 2012. Again, in this chapter, it is nec-
essary to point out to factual mistakes: a claim 
that the International Peace Marathon was not 
taking part in the war-time is incorrect (p. 133). 
Only annual sets of 1938 and 1940 were not or-
ganized. Regarding the Jewish ghetto created in 
Košice in 1944, only the brick-plant site is men-
tioned, the southern suburb site is omitted in 
the text (p. 146). The figures of the ministers of 
respective political parties in the National Front 
in 1945 do not correspond with reality (p. 150). 
Explanation about realization of the post-war 
Slovak autonomy anchored in the Košice Gov-
ernmental Program remained unfinished and 
insufficient (p. 151). The other mistakes are: 
naming of the Air Military University after 
M. R. Štefánik already in 1973 (correctly first 
after the Velvet Revolution, p. 154), establishing 
of the puppet theatre in 1959 (correctly in 1956, 
p. 154), starting the operation of the trolleybus 
transport system during the 1980s (correctly in 
1993), opening of the local airport in 1953 (cor-
rectly it was only substituted for older one, ex-
isting since 1920, p. 157), creating of the pedes-
trian zone in 1981 (correctly in 1984, p. 159), es-
tablishing of the Archaeological Museum south-
ern from the St. Martin Chappelle in 2002 (cor-
rectly southern from St. Michael Chappelle in 
1998, p. 165). Up until today, the population of 
Košice does not reach mentioned 242 000 inhab-
itants (p. 167), there were only 240 000 in 2011. 
Regarding the statistical figures, also in the 
inner side of the front page could be presented 
actual figures from the census of 2011, not from 
the previous one of 2001. 

The unambiguously positive social profit-
ability of the publication could be considered 
the fact that the authors brought „the concise 
history of Košice“ up to date. Thus, how is the 
presence of the metropolis of East Slovakia per-
ceived in Germany? It is audacious and unbur-
dened with domestic prejudices. The subchap-
ter The Different Košice: Luník IX illustrates 
inability of the Slovak society to cope with the 
Roma question. In the context of the post-Vel-
vet Revolution development, the authors aim to 
illustrate Košice as an ideological antipode to 
„nationalistic“ Bratislava. There is pointed out 
that in the revolutionary days of 1989 – 1990 
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the intellectual elite of Košice was far closer to 
Prague than to Bratislava and did not wish de-
struction of the federal Czechoslovakia in 1992 
– 1993.

In the limited text space, the reviewed 
monograph presents a factually comprehensive 
overview of the history of the second largest 
town of Slovakia. Even though with numer-
ous mistakes, yet by catching contextualisation 
in broader European relations and impartial 
perspective on antagonistic interpretations of 
Hungarian and Slovak national discourses in 
the nodal point of historical memories of both 
nations, which Košice undoubtedly is, the pub-
lication represents, first and foremost, a compli-
ment to the historical contribution of Košice to 
the European culture.

Ondrej Ficeri
Spoločenskovedný ústav SAV

HEČKOVÁ, JANKA A KOL. K REÁLIÁM  
STAROVEKÉHO RÍMA. NITRA : FILOZOFICKÁ 
FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA 
V NITRE, 2013. 145 S. ISBN 978-80-558-0525-2.

Jedným z novších prírastkov do literatú-
ry venujúcej sa rímskym dejinám je publikácia 
profesorky Janky Hečkovej o reáliách staroveké-
ho Ríma. Autorka využila svoje bohaté znalosti 
a skúsenosti pedagóga a v spolupráci s kolektí-
vom ďalších autorov sa rozhodla zostaviť učebni-
cu vo forme encyklopedického slovníka určenú 
predovšetkým pre potreby študentov histórie, 
ktorá by spracovávala vybrané témy rímskych 
reálií z hľadiska terminológie a súčasne reflek-
tovala jazyk a jeho prepojenosť s miestom i do-
bou, keďže rímska spoločnosť prešla v priebehu 
niekoľkých storočí zásadnými vnútropolitický-
mi premenami a táto dynamika rímskych dejín 
sa odrazila aj v špecifickom názvosloví.

Zámeru oboznámiť študentov s dobovou 
terminológiou v prehľadnej a zrozumiteľnej 
forme zodpovedá aj obsahová náplň učebnice. 
Publikácia sumarizuje základnú slovnú záso-
bu a predovšetkým spoľahlivé informácie o pô-
vode, význame a histórii vybraných latinských 
termínov na úrovni aktuálnych odborných po-
znatkov. Autori pritom kladú jednotlivé pojmy 
do kontextu, v ktorom boli používané, a záro-
veň sa snažia postihnúť ich genézu, dynamiku, 
funkčné zapojenie alebo vonkajšie súvislosti. 
Po krátkom úvode, ktorý stručne načrtáva dy-

namiku rímskych dejín, je tak na vyše stotri-
dsiatich stranách vypracovaných 356 abecedne 
usporiadaných hesiel a citácií s príslušným ety-
mologickým výkladom uvádzajúcim základnú 
podobu slova, od ktorého je pojem odvodený, 
a následnou obsahovou interpretáciou. Pri väč-
šine výrazov nájdeme i prislúchajúce časové za-
radenie, či už konkrétne sa viažuce k udalosti, 
alebo k vláde jednotlivých panovníkov, príp. za-
sadené do širšieho chronologického rámca pod-
ľa tradičnej periodizácie rímskych starovekých 
dejín. Súčasťou niektorých definícií sú navyše 
pripojené odkazy na obsahovo súvisiace heslá, 
ktoré sú tiež spracované ako samostatné pojmy, 
čo značne zjednodušuje orientáciu v publikácii 
a zároveň ponúka možnosť získať komplexnejší 
obraz o danej problematike. Je len na škodu, že 
takýchto odkazov nie je v slovníku o niečo viac.

S ohľadom na určenie publikácie pre potre-
by študentov histórie boli do zoznamu hesiel za-
radené najbežnejšie výrazy, príp. vlastné mená 
či geografické názvy, ktorých znalosť a správ-
ne používanie má v tomto odbore veľkú dôleži-
tosť. Z tematického hľadiska má slovník široký 
záber. Jednotlivé latinské termíny sa dotýkajú 
rôznych okruhov z oblasti politického a práv-
neho systému, správneho aparátu, vojenstva 
či hospodárstva, až po heslá súvisiace s kultú-
rou, náboženstvom i každodenným životom Ri-
manov. Nie všetky pojmy sú však vypracované 
v rovnakom rozsahu. Výber zahŕňa základné, 
príp. doplnkové heslá, ktoré rozoberajú proble-
matiku podrobne, mnohokrát do hĺbky i v his-
torických súvislostiach, zatiaľ čo iné pojmy len 
veľmi stručne vyjadrujú význam definovaného 
termínu. Tak ako výber, zrejme i rozsah spra-
covania jednotlivých hesiel vychádzal z predná-
šaných tém.

Na prvý pohľad je jasné, že k najobsiahlej-
šie vypracovaným termínom patria heslá via-
žuce sa k otázkam datovania a merania času 
v starovekom Ríme. Tieto heslá približujú rím-
sky kalendár ako ucelenú sústavu delenia času 
založenú na periodicite prírodných javov a in-
formujú o jeho vývoji a reformách, ktoré sa sna-
žili zosúladiť prírodné dianie s kalendárnym 
rokom. Prostredníctvom jednotlivých pojmov 
nadobudne čitateľ relatívne dobrú predstavu 
o časových jednotkách rímskeho kalendárneho 
roka, ktorého dĺžka sa počas storočí niekoľko-
krát zmenila, prípadne sa oboznámi s rôznymi 
koncepciami, ktoré vznikli pri snahe vypočítať 
dobu založenia Ríma, a ďalšími spôsobmi po-
užívanými na vyjadrenie dátumu. Navyše je 
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v tejto súvislosti podrobne opísaný aj postup 
prevádzania zložitého rímskeho datovania na 
súčasný letopočet.

Pomerne veľký priestor je v publikácii vy-
hradený vojenskej terminológii, ktorá pre-
hľadným spôsobom približuje organizačnú 
štruktúru rímskej armády a jej premeny. Prís-
lušné heslá sa zameriavajú na oddiely rímske-
ho vojska a ich vývoj, pričom veľká pozornosť 
je venovaná légii ako hlavnej vojenskej jednot-
ke rímskeho vojska. Osobitne autori poukazujú 
na rôzne aspekty života a organizácie rímskych 
vojakov ako výcvik, výzbroj, spôsob boja či služ-
bu v rímskej armáde a detailnejšie pristúpi-
li aj k rozboru pojmov súvisiacich s budovaním 
hraničnej sústavy Rímskej ríše, najmä severo-
panónskeho limitu a s výstavbou vojenských 
táborov a táborových, príp. civilných miest. 
Charakteristiku najvýznamnejších z nich pri-
tom môžeme nájsť aj pod samostatnými hesla-
mi. Vysvetlenie a prehľad kľúčových vojenských 
termínov môže v tomto ohľade upútať obzvlášť 
záujemcov o vojenské dejiny.

Vo veľkej miere je v rámci hesiel obsiahnu-
tá aj problematika správy a riadenia verejných 
záležitostí v ríši. Jednotlivé pojmy podávajú po-
merne ucelený obraz o významných politických 
inštitúciách, formách riadenia a o predstavite-
ľoch výkonnej moci v Ríme. Čitateľa obozna-
mujú s vývojom a kompetenciami pravidelne 
volených i mimoriadnych úradníckych funkcií, 
súčasne popisujú voľby úradníkov, vzájomný 
pomer medzi jednotlivými úradmi alebo hlaso-
vacie zhromaždenia rímskych občanov. V cen-
tre pozornosti tiež stoja otázky týkajúce sa 
zostavovania, zasadania a právomocí rímske-
ho senátu, a práve prostredníctvom podrobnej 
analýzy postupných zmien v senáte v zložitom 
procese vývoja sa podarilo autorom príklad-
ne zachytiť dynamiku príznačnú pre rímske 
dejiny. Rovnako aj v oblasti rímskeho práva 
sa zmeny doby odrazili v zmenách zákonov. 
V rámci príslušných hesiel je načrtnutý vývoj 
rímskych zákonov od najstaršieho zvykového 
práva až po cisárske rozhodnutia i mnohé kon-
krétne zákony.

Zatiaľ čo politickej a vojenskej terminoló-
gii sa dostalo veľa priestoru, pojmy z oblasti 
sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho živo-
ta Rimanov sa v slovníku nachádzajú sporadic-
kejšie a sú vypracované podstatne stručnejšie. 
Sprostredkujú predovšetkým základné infor-
mácie o vlastníctve a prenajímaní pôdy, kto-
ré sa stalo hospodárskym základom politickej 

moci vrcholných rímskych predstaviteľov, ale-
bo o rozdelení rímskych občanov do sociálnych 
tried, príp. sa týkajú vývoja, názvov a vzájom-
ného pomeru rímskych mincí. Pomerne zried-
kavo sa objavujú i heslá z oblasti rímskej 
kultúry, ktoré tiež len v krátkosti charakte-
rizujú základné typy rímskych stavieb alebo 
opisujú konkrétne pamiatky, ako sú Forum Ro-
manum, Koloseum, Ankarská pamiatka či Zla-
tý dom cisára Neróna. Vzhľadom na význam 
rímskych pamiatok je otázne, či by si niekto-
ré dôležité stavby nezaslúžili väčšiu pozornosť.

Autori nevynechali ani zaujímavé termíny 
z náboženstva a každodenného života človeka 
tej doby, ktoré sa tiež len veľmi stručne zmie-
ňujú napríklad o rodine, manželstve, knihách, 
víne či jednotlivých častiach mien rímskych ob-
čanov, alebo informujú o priebehu a okázalosti 
rímskych pohrebov a o rôznych verejných hrách 
spojených zväčša s oslavami sviatkov. Osobitne 
treba oceniť, že autori do slovníka zaradili i la-
tinské výroky významných osobností a okrem 
všeobecne známych citácií Gaia Iulia Caesara 
obohacujú poznanie rímskych reálií aj o menej 
známe výroky antických autorov alebo rím-
skych cisárov Augusta, Vespasiana, Caligulu či 
Neróna.

Napriek tomu, že autorom sa podarilo zhro-
maždiť veľké množstvo užitočných informá-
cií, je text prehľadný a čitateľ sa v ňom vďaka 
zvolenej štruktúre a vzájomnej obsahovej pre-
pojenosti jednotlivých hesiel dobre orientuje. 
Skutočnosť, že sa na tvorbe slovníka podieľalo 
viacero autorov, však zrejme zapríčinila fakt, že 
pri niektorých výrazoch sa texty zbytočne opa-
kujú. V takom prípade by úplne postačovali už 
spomenuté odkazy na súvisiace heslá. Samotné 
pojmy sú vypracované na výbornej štylistickej 
úrovni, veľmi jasným, zrozumiteľným a jednot-
ným štýlom. Je zrejmé, že získané pedagogic-
ké skúsenosti umožnili autorom napísať text 
odborne a zároveň pútavo. To všetko prispe-
lo k vytvoreniu terminologického slovníka na 
vysokej odbornej úrovni odrážajúceho súčasnú 
akademickú potrebu znalosti vybranej latin-
skej terminológie.

Potrebné je tiež oceniť, že v závere publiká-
cie sa nachádza zoznam prameňov a literatúry, 
ktoré boli zdrojom pre spracovanie jednotli-
vých hesiel. Záujemcovia o danú problematiku 
z neho môžu čerpať ďalšie podrobnejšie infor-
mácie. Do zoznamu autori zaradili v prvom 
rade primárne pramene, ktoré sú súčasťou zá-
kladného fondu diel antických autorov, a výbe-
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rovú bibliografiu ďalej tvorí v prevažnej väčšine 
najnovšia odborná domáca, príp. česká tvorba 
i prekladová literatúra z cudzích jazykov, ktorá 
je v našich podmienkach ľahšie dostupná ako 
zahraničné tituly. Priložená bibliografia tak 
uľahčuje čitateľovi prácu pri vyhľadávaní ďal-
šej literatúry a rozširovaní obzorov v tejto ob-
lasti. Prínosné by snáď bolo zaradiť do slovníka 
aj súhrnný register hesiel, ktorý by umožnil či-
tateľovi rýchlejšiu orientáciu a vyhľadávanie 
konkrétnych pojmov. Chýbajúci zoznam však 
považujeme len za malý nedostatok, ktorý ne-
uberá na hodnote ani význame slovníka.

Prínos recenzovanej publikácie možno vy-
medziť hneď z viacerých hľadísk. Nemalú hod-
notu má v prvom rade v oblasti terminológie. 
Slovník je v podstate prvou prácou svojho dru-
hu prinášajúcou systematické usporiadanie 
základných kategórií viažucich sa k dejinám 
starovekého Ríma, ktoré doposiaľ neboli zjed-
notené takýmto prehľadným a celistvým spô-
sobom. Ako uvádza i autorka, v prehľadových 
prácach o rímskych dejinách terminológii nie je 
zväčša venovaný takmer žiadny priestor a vy-
brané pojmy môžeme sčasti nájsť iba v encyk-
lopédiách, ktoré majú spravidla širší záber. 
Vymedzenie kľúčových kategórií a ich objasne-
nie si pritom v každej vednej disciplíne vyžadu-
je pozornosť a takáto systematizácia umožňuje 
detailnejšie postihnúť podstatu a je tak nepo-
chybne dobrým základom pre všestrannú orien-
táciu vo vybranej problematike. Napriek tomu, 
že výber hesiel nie je v slovníku svojím rozsa-
hom vyčerpávajúci, publikácia ponúka pomer-
ne ucelený základný prehľad ustálenej slovnej 
zásoby a prináša podrobný rozbor základnej 
terminológie z rôznych tematických okruhov.

Rovnako je potrebné vyzdvihnúť odborný 
prínos tejto publikácie. Svoje uplatnenie môže 
nájsť predovšetkým ako nezastupiteľná odbor-
ná príručka v rámci doplňujúcej literatúry pri 
štúdiu rímskych dejín. Prostredníctvom slovní-
ka sa študenti oboznámia s dôležitými pojmami, 
ktoré sa v učebných textov objavujú v podsta-
te neustále. Zrozumiteľné definície, objasne-
nia a súvislosti pomôžu v tomto ohľade prispieť 
k lepšiemu porozumeniu študijných materiálov 
a skvalitniť komunikáciu v akademickej oblas-
ti. Z tohto hľadiska zodpovedá publikácia svoj-
mu účelu a napĺňa hlavný zámer autorov. Hoci 
odborné poznatky spracované v heslách ocenia 
predovšetkým študenti histórie a príbuzných 
odborov, slovník svoje využitie nepochybne náj-
de i v radoch širokej laickej verejnosti, ktorá sa 
zaujíma o dejiny starovekého Ríma. Text zo-
stáva zrozumiteľný a zaujímavý i pre laického 
čitateľa, i keď je naplnený faktografickými in-
formáciami a ponúka mu mnoho zaujímavostí 
z verejného i súkromného života Rimanov.

Odbornosť, encyklopedický spôsob spraco-
vania i rozmanitosť tematických okruhov pred-
určujú publikáciu na to, aby sa stala cenným 
zdrojom, ktorý prispieva k rozširovaniu znalos-
ti kľúčovej terminológie, pomáha zvyšovať jazy-
kovú kultúru a prehlbovať odborné poznatky. 
Niet preto pochýb o tom, že autorský kolektív 
pod vedením profesorky Janky Hečkovej pripra-
vil hodnotnú publikáciu, ktorá je jednoznačne 
prínosom do literatúry k dejinám starovekého 
Ríma, i vzhľadom na to, že v slovenskom pro-
stredí publikácia takéhoto zamerania dodnes 
absentovala. Recenzovaný slovník sa bezpochy-
by zaradí medzi odborné práce, ktoré zaujmú 
čitateľov nielen z radov študentov, ale i laikov.

Lucia Tokárová
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WOLMAR, CHRISTIAN. VLAKY A VÁLKY : JAK JE 
ŽELEZNICE VYHRÁVALY A PROHÁVALY. PRAHA : 
BB ART, 2012. 388 S. ISBN 978-80-7461-115-5.

Železnica získala v priebehu 19. a prvej po-
lovice 20. storočia status symbolu industria-
lizácie, technického pokroku a rýchleho, do-
stupného i relatívne komfortného cestovania. 
Nezanedbateľným je však aj jej význam a po-
stavenie vo vojenských doktrínach a v celkovom 
systéme logistiky vtedajších vojenských kon-
fliktov. Táto skutočnosť však naráža na fakt, 
že význam železnice bol z pohľadu vojenských 
elít dlhší čas nedocenený a prehliadaný. Tento 
pasívny postoj sa z neznámych príčin čiastočne 
pretavil aj do historiografie, na čo kriticky po-
ukazuje autor predstavovanej monografie (ori-
ginálne vydanie: WOLMAR, Christian. Engi-
nes of war : how wars were won and lost on the 
railways. London : Atlantic Books, 2010. 400 s. 
ISBN 978-1586489717).

Christian Wolmar patrí medzi uznávaných 
britských historikov dopravy a sám uvádza: 
„Väčšina autorov zaoberajúcich sa železnicami 
v súvislosti s vojnou, ktorých dosiaľ bolo a je po-
zoruhodne málo, sa sústreďuje hlavne na to, ako 
si železnice poradili s dodatočnými požiadavka-
mi, ktoré na nich boli kladené počas vojenských 
konfliktov.“1 Wolmar vo svojej práci obracia op-
tiku a sleduje otázku, ako postupný rozvoj že-
lezníc viedol k zvyšovaniu rozsahu vedenia 
vojen a ako boli železnice čoraz „strategickejšie“ 
využívané vo vojenských operáciách. Zdôrazňu-
je pri tom hlavne úlohy tylového zabezpečenia 
(prísun zásob, vojenského materiálu), efek-
tívneho transportu vojsk či odvozu ranených 
v špeciálnych lazaretných vlakoch. Odvrátenou 
stranou je odhalenie kľúčových problémov, ako 
napr. neustále napätie medzi vojenskými špič-
kami a vedením železníc, alebo nerešpektova-
nie pravidiel riadenia železničnej premávky, čo 
často viedlo k preťaženiu a zrúteniu spojení.

Práca je zostavená v chronologickom slede 
a v rozsahu desiatich kapitol analyzuje úlohy, 
význam a problémy železníc a ich prevádzky 
od prvého železničného transportu britských 
vojsk vyslaných potlačiť nepokoje v Írsku, cez 
krymskú vojnu, občiansku vojnu v USA, prus-
ko-rakúsku a prusko-francúzsku vojnu, búrsku 
vojnu, rusko-japonskú vojnu, obe svetové voj-
ny (nezanedbajúc úlohu železníc v holokauste), 
končiac vojnou v Kórei a Vietname. Tento ex-

1  WOLMAR, C. Vlaky a války..., s. 13.

trémne široký časový rámec je však zvládnutý 
čisto, jasne a kompaktne, nakoľko autor sleduje 
výlučne dopravnú „železničnú linku“ problema-
tiky, nezaťažujúc prácu prílišnými podrobnos-
ťami z oblasti vojenských dejín.

Práca tak prináša kritický a zároveň origi-
nálny pohľad na železnicu ako na jeden z roz-
hodujúcich a kľúčových faktorov vedenia, resp. 
logistiky vojen, ktorý často rozhodoval o víťaz-
stve alebo prehre zúčastnených strán konflik-
tu. Monografiu Vlaky a války autora Christiana 
Wolmara možno odporúčať nielen historikom 
dopravy a vojenským historikom, ale aj širšie-
mu okruhu záujemcov o danú problematiku.

Mikuláš Jančura
FF UPJŠ v Košiciach

ENGEMANN, IRIS. DIE SLOWAKISIERUNG 
BRATISLAVAS: UNIVERSITÄT, THEATER UND 
KULTUSGEMEINDEN 1918–1948. WIESBADEN : 
HARRASSOWITZ VERLAG, 2012. 288 S.  
ISBN 978-3-447-06640-2.

V roku 2012 vydalo vydavateľstvo Harras-
sowitz vo Wiesbadene monografiu Iris Enge-
mannovej Slovakizácia Bratislavy: univerzita, 
divadlo a náboženské obce v rokoch 1918 – 1948 
v rámci publikačnej série Štúdie sociálnych 
a hospodárskych dejín strednej a východnej Eu-
rópy (22). Hlavným predmetom záujmu ber-
línskej kunsthistoričky Iris Engemannovej sa 
stala snaha predstaviteľov (česko)slovenských 
politických, kultúrnych a náboženských elít 
o premenu národného charakteru hlavného 
mesta Slovenska Bratislavy. Autorka, aby do-
siahla svoj cieľ vykresliť proces premeny Brati-
slavy z „neslovenského“ mesta na „slovenské“, 
sleduje v práci niekoľko metodologických línií: 
1. diskurzívnu analýzu jednoznačného pripiso-
vania, resp. nepripisovania slovacity Bratisla-
ve predstaviteľmi rôznych etnických skupín, 2. 
analýzu inštitucionálnych faktorov zabezpeču-
júcich nacionalizáciu mesta a 3. konceptualizá-
ciu procesov nacionalizácie určitého mesta na 
príklade slovakizácie Bratislavy. Vzhľadom na 
širokosť témy sa autorka rozhodla výskum ob-
medziť priestorovo i časovo. Proces slovakizá-
cie Bratislavy demonštruje na príklade činnosti 
vybraných inštitúcií, ktoré považuje vzhľadom 
na ich úlohu v každodennom živote bratislav-
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ského obyvateľstva v tomto procese za kľúčové: 
mestské divadlo, univerzitu, rímskokatolícku, 
evanjelickú a židovskú neologickú nábožen-
skú obec. Autorke pritom nešlo o syntézu de-
jín komplexnej činnosti uvedených inštitúcií, 
ale o zachytenie tých momentov, v ktorých do-
chádzalo k štrukturálnej premene ich národné-
ho charakteru. Časovo je práca obmedzená na 
dve rozhodujúce dekády slovakizácie Bratisla-
vy, a teda na desaťročie po vzniku Českoslo-
venska 1918 – 1928 a po vyhlásení slovenskej 
autonómie 1938 – 1948. Vzniknutá medze-
ra v historickom naratíve medzi rokmi 1928 
– 1938 podľa autorky umožňuje diachrónne po-
rovnanie oboch dotknutých období a lepšie zvý-
raznenie antagonizmu dvoch dominantných, 
vzájomne si konkurujúcich nacionalizačných 
stratégií (čechoslovakizácia verzus slovakizá-
cia mesta).

V prvej kapitole autorka predstavuje kon-
ceptuálne rámce celého diela, terminologické 
vymedzenie pojmov „vlastníctvo“ a „privlast-
ňovanie“, aplikované na prisvojovanie si mes-
ta z právno-historického a psychologického 
hľadiska určitým národným spoločenstvom. 
Presne definuje vedecky sporné pojmy „národ“ 
a „nacionalizácia“, pričom zohľadňuje najnovšie 
teórie v štúdiách národa a nacionalizmu. Na-
sledujú metodické poznámky, prehľad histo-
riografie Bratislavy, ako aj urbánnych štúdií 
stredovýchodnej Európy a použitých prameňov. 
Druhá kapitola predstavuje exkurz dejinami 
Bratislavy v rokoch 1918 – 1938 a 1938 – 1948 
s ohľadom na jej politické postavenie v rám-
ci štátnych útvarov, v ktorých sa nachádzala, 
demografiu a politiku pamäte v jej urbánnom 
priestore. Špeciálnu pozornosť venovala prob-
lematike česko-slovenského pomeru a teórii 
a praxi čechoslovakizmu, nakoľko tento prob-
lém má zásadný význam pre celkové výstupy 
celého diela. Kapitoly 3 – 5 analyzujú preme-
nu národného charakteru mestskej univerzity, 
divadla a náboženských obcí (vonkajšie a vnú-
torné faktory, motívy, stratégie, aktéri). Proces 
slovakizácie jednotlivých inštitúcií mal rôz-
nu podobu: od koexistencie inštitúcií rôznych 
etnických skupín (divadlo), cez postupné pri-
svojenie si inštitúcie (rímskokatolícka cirkev), 
nahradenie „národne“ nevhodnej inštitúcie 
(Alžbetínska univerzita) po očistu od „národ-
ne“ nespoľahlivého elementu (odchod Čechov 
z Univerzity Komenského po roku 1938). 

V závere autorka predstavila konceptuálne 
tézy k slovakizácii Bratislavy, v ktorých hodno-

tí výsledky jednotlivých konkurujúcich si kon-
cepcií, vplyv najdôležitejších faktorov a úlohu 
jednotlivých popisovaných inštitúcií v tomto 
procese (v stručnosti): 1. nacionalizácia sa re-
alizovala „vyvlastnením“ predchádzajúceho 
dominantného národa a potretím národne ne-
jednoznačného etnického charakteru mesta 
(t. j. konceptu „trojjazyčnej Bratislavy“); 2. ne-
šlo o jednoliaty a kontinuálny proces, ten sa 
rozvíjal v závislosti od na seba nadväzujúcich 
vnútroštátnych i zahraničnopolitických okol-
ností; 3. každá etnická, resp. národná skupi-
na prichádzala s pádnymi argumentmi vlastnej 
koncepcie etnického charakteru mesta, na kto-
ré bolo prihliadané v demokratických pod-
mienkach prvej ČSR; 4. rýchlosť a rozsah 
nacionalizácie jednotlivých inštitúcií závisel 
od dôležitosti inštitúcie v celoštátnom meradle; 
5. inštitúcie neboli iba cieľmi, ale nástrojmi slo-
vakizácie, a to nielen na mestskej, ale na ce-
lokrajinskej úrovni. 

Iris Engemannová publikovaním tohto 
diela zásadným spôsobom prispela k objasne-
niu etnonacionálnej transformácie hlavného 
mesta Slovenska v prvej polovici 20. storočia. 
Predložené dielo, ktoré v každom ohľade spĺňa 
štandardy erudovanej monografie modernej eu-
rópskej historiografie (zohľadnenie najnovších 
historiografických a iných spoločenskovedných 
konceptuálnych rámcov, transnacionálny prí-
stup, pluralita metodologických perspektív či 
použitie množstva primárnych i sekundárnych 
prameňov v slovenčine, češtine, nemčine, ma-
ďarčine i angličtine), síce uvedenú problema-
tiku nevyčerpáva, ale predstavuje „učebnicu“, 
ktorej by sa mali pridržiavať prípadní záu-
jemcovia o spracovanie inštitucionálnej etno-
nacionálnej transformácie stredoeurópskych 
urbánnych centier.

Ondrej Ficeri
Spoločenskovedný ústav SAV

ZEMON DAVISOVÁ, NATALIE. ŽENY NA OKRAJI. 
PRAHA : ARGO, 2013. 322 S. ISBN 978-80-257-
0930-6.

Kniha Natalie Zemon Davisovej Ženy na 
okraji z edície vydavateľstva Argo Každodenný 
život mapuje osudy troch žien – protestantky, 
židovky a katolíčky, pochádzajúcich a žijúcich 
vo Francúzsku a Nemecku v 17. storočí. Tie-
to ženy boli na svoju dobu výnimočné, hoci ony 
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samy seba za také nepovažovali. Spoločným pre 
všetky tri bolo meštianske prostredie, z ktoré-
ho pochádzali. Názov knihy odkazuje na to, že 
život týchto žien nebol celkom v súlade s nor-
mami vtedajšej spoločnosti, aj keď nie v nega-
tívnom zmysle.

Prvá z hrdiniek, židovka Glikl Bas Juda 
Leib (známa aj ako Gluckel von Hameln či Gluc-
kel z Hamelnu) je pozoruhodná predovšetkým 
tým, že svoje životné peripetie opísala vo svo-
jich siedmich knihách pamätí. V jej pamätiach 
sa prelínajú skutočnosti z jej života, tradičné ži-
dovské príbehy s poučením s citátmi zo Starého 
zákona. Podala v nich aj stručné dejiny aške-
názskych židov v 16. storočí. Opis života tejto 
ženy začína v časti s podtitulom Spor s Bohom 
a sám osebe by bol námetom na príbeh. Narodi-
la sa v Hamburgu niekedy v rokoch 1646/1647, 
ako štrnásťročná uzavrela svoje prvé manžel-
stvo s obchodníkom Jozefom Goldschmidtom. 
Žili v Hamburgu, mali spolu štrnásť detí, z kto-
rých dvanásť prežilo. Glikl opísala toto obdobie 
svojho života ako veľmi šťastné, s bolestnými 
udalosťami v podobe smrti dvoch detí a napo-
kon v roku 1689 aj manžela. Jej manžel obcho-
doval so zlatom a ona mu s vedením obchodu 
pomáhala a viedla evidenciu. Po jeho smrti sa 
musela postaviť na vlastné nohy a po skrom-
ných začiatkoch, keď si otvorila obchod na vý-
robu pančúch (po vyplatení manželových dlhov 
jej takmer nič z majetku neostalo), sa jej veľ-
mi úspešne podarilo zaradiť medzi významných 
nemeckých obchodníkov s drahými kovmi. 

Keďže Glikl za obchodmi často cestovala, 
dostávala aj nové ponuky na sobáš. V roku 1699 
sa znovu vydala za Hirše Levyho, bohatého ob-
chodníka z Mét. Situácia vo Francúzsku bola 
priaznivá pre židov, avšak už o rok neskôr sa si-
tuácia otočila a dopady týchto politických zmien 
pocítila aj Glikl a jej nová rodina. Levy zbankro-
toval a Glikl sa znovu pustila do budovania sie-
te obchodných vzťahov a opäť sa presadila ako 
obchodníčka – v tomto prípade predovšetkým 
s drahokamami. Zomrela v roku 1724 v Métach. 

Pamäte začala písať po smrti svojho prvého 
manžela, pričom ich postupne dopĺňala – napí-
sala ich v priebehu tridsiatich rokov. Glikl sa 
dostalo štandardného vzdelania pre ženy v tej 
dobe, navštevovala náboženskú školu, čítala 
hebrejské spisy určené ženám a literatúru, bez 
ktorej sa nezaobišla pri vedení obchodu. Pamäte 
mapujú nielen jej život, ale i dejiny židovských 
komunít v nemeckých a francúzskych mestách, 
do ktorých cestovala za obchodom, moralistic-

ké príbehy a ponaučenia, zachytávajú aj osudy 
jej širokého príbuzenstva. Posledný záznam je 
datovaný rokom 1719. Je pozoruhodné, že au-
torka zachytila okrem vonkajších skutočností 
aj vlastné vnútorné monológy, vyrovnávanie sa 
s negatívnymi skutočnosťami či vlastné videnie 
okolitého sveta.

Druhá kapitola knihy s podtitulom Nové 
svety opisuje život Francúzky Márie Guyartovej 
(ako rehoľníčka známa pod menom Mária od 
Vtelenia), ktorá ako jedna z prvých žien založila 
uršulínsky kláštor a dievčenskú školu v Sever-
nej Amerike. Zároveň bola považovaná za prvú 
ženu – misionárku v Kanade. Mária svoj život 
pôvodne nechcela opisovať, spravila tak až na 
žiadosť svojho syna Clauda, benediktína, ktorý 
zároveň jej životopis korigoval, aby bol v súla-
de s dobovými predstavami o ženskej zbožnosti. 
Zachovala sa aj jej korešpondencia či už so sy-
nom, alebo s inými ľuďmi z jej širšieho okolia, 
kde opisuje svoj život v Kanade a spôsoby chris-
tianizácie Indiánov. Životopis bol vydaný až po 
jej smrti v roku 1677. Mária sa narodila v roku 
1599 v Tours v jednoduchej meštianskej rodine 
(jej otec bol pekárom), ale ako sedemnásťročná 
uzavrela manželstvo s Claudom Martinom, bo-
hatým hodvábnikom, členom najbohatšieho ce-
chu v meste. O dva roky neskôr ovdovela, jej 
syn Claude mal rok. Po smrti manžela prišla 
v sporoch s rodinou o celý majetok. Utiahla sa 
so synom k sestre Klaudii Gyuartovej a pomá-
hala jej viesť domácnosť (švagor ako špeditér 
bol často mimo domu), ale ďalšie ponuky na so-
báš odmietala. Začali sa prejavovať jej sklony 
k intenzívnemu náboženskému životu, aské-
ze a čítaniu náboženskej literatúry (napr. spi-
sy Terézie z Avily) i popri každodennej práci. 
I ona sama mala najmä v období medzi dvad-
siatym a tridsiatym rokom života mystické zá-
žitky, ktoré opisuje vo svojom životopise.

V roku 1631 vstúpila Mária do kláštora ur-
šulínok v Tours. Syn Claude zostal vo výcho-
ve jej sestry Klaudie. V uvedenom období už 
uršulínky prijímali novicky z rozličných spo-
ločenských vrstiev. Po príchode do kláštora sa 
jej dostalo dôkladnejšieho vzdelania v katechiz-
me, Biblii i cirkevných dejinách. Túžila po mi-
sionárskej činnosti v Kanade, kde v tom čase 
už existovali misie jezuitov. V roku 1639 sa vy-
dala loďou do Québecu. V tom čase tam ešte 
nebola vybudovaná cirkevná organizácia, far-
nosť vznikla až v roku 1650, biskupstvo bolo 
založené až v roku 1674. Mária sa podieľala 
veľkou mierou na organizácii cirkevného živo-
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ta, nielen na šírení kresťanstva, ale aj na vy-
budovaní (a znovuvybudovaní po požiari v roku 
1660) uršulínskeho kláštora a školy pre indián-
ske dievčatá. Stala sa predstavenou kláštora 
a vypracovala aj regulu, ktorou sa rehoľníčky, 
v nie celkom štandardných podmienkach Nové-
ho sveta, mali riadiť. Mária vo svojich listoch 
opisuje nielen život a zvyky tamojších kmeňov 
(Huróni, Irokézi a iní), ale v súvislosti s výuč-
bou dievčat sa naučila z nutnosti aj niekoľko 
indiánskych jazykov a vypracovala náboženské 
alebo náučné spisy (európska kultúra, etiketa, 
zvyklosti) v týchto jazykoch. Zomrela v roku 
1672. Pre svoje povahové vlastnosti i intelektu-
álne schopnosti bola nazývaná aj kritickými sú-
časníkmi „apoštolskou ženou“.

Záverečná časť s knihy s názvom Premeny 
opisuje život Márie Sybilly Merianovej (1647 
– 1717), maliarky a entomologičky pochádza-
júcej z Frankfurtu nad Mohanom. Narodila sa 
v umeleckej protestantskej rodine, kde jej na-
danie všestranne podporovali. Ako osemnásť-
ročná sa vydala za maliara Johanna Graffa 
a pár s dvomi dcérami žil striedavo vo Frank-
furte a Norimbergu. Mária Sibylla Merianová 
mala ako uznávaná maliarka svoj okruh žia-
čok z meštianskych rodín, ale ona – na rozdiel 
od svojich súčasníčok – nezostala len pri zobra-
zovaní prírody a ilustrácií knižných publikácií. 
Pozorovala, detailne kreslila a písomne zazna-
menávala život hmyzu, najmä životný proces 
motýľov. V rokoch 1679 – 1683 vyšli dva diely 
jej najvýznamnejšej knihy Húsenice alebo Podi-
vuhodné premeny húseníc... (odtiaľ aj názov ka-
pitoly Premeny) o živote motýľov. V roku 1674 
opustila aj s obomi dcérami manžela a stala 
členkou komunity labadistov (ktorá bola zalo-
žená v súvislosti s prísnym chápaním pietis-
tickej zbožnosti). Jej manžel neskôr uzatvoril 
nové manželstvo. V roku 1690 z nejasných poh-
nútok labadistov opustila a odišla s dcérami do 
Amsterdamu.

V roku 1699 sa rozhodla v sprievode svojej 
dcéry Dorothey podniknúť výskumnú cestu do 
vtedajšej holandskej kolónie – Surinamu. Jej 
cieľom bolo pozorovať život a maliarsky zachytiť 
exotické druhy motýľov. Do Európy sa vrátila 
v roku 1701 a okrem prírodovedných poznatkov 
priniesla aj vedomosti o spoločenských štruktú-

rach domorodcov a informovala verejnosť o ne-
ľudských životných podmienkach otrokov na 
cukrových plantážach. V roku 1704 vyšla jej 
kniha, ktorá bola výsledkom výskumnej cesty 
– Premeny surinamského hmyzu, v čase vyda-
nia vysoko cenená odbornou verejnosťou. Jej 
dielu však bola vyčítaná nesystematickosť, pre-
tože – ako sa sama vyjadrila – išlo jej len o za-
chytenie životného procesu motýľov, nie o ich 
klasifikáciu.

Ženy na okraji ponúkajú životné príbehy 
troch nevšedných žien, ktoré sa svojimi činmi 
i zmýšľaním vymykali dobovému poňatiu o úlo-
hách a možnostiach žien v spoločnosti. V živo-
te každej z nich hralo veľkú úlohu náboženstvo 
a istý bod konverzie (u Glikl po smrti manžela, 
u Márie od Vtelenia mystické zážitky a vstup 
do kláštora a u Márie Sibylly čas strávený v ko-
munite labadistov). Všetky v rámci procesu 
istej vnútornej obnovy ostávali v súlade s do-
bovými predstavami predovšetkým dobrými 
matkami, okrem toho posilnili a rozvinuli svo-
je osobnostné predpoklady a tak mohli vytvoriť 
diela, ktoré ich presahovali a vzbudzovali obdiv 
nielen u súčasníkov.

Katarína Matavová

KLEINOVÁ, JANA (ED.). VĚDA A TECHNIKA 
V ČESKÝCH ZEMÍCH MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI. 
PRAHA : NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, 2014. 
430 S. ISBN 978-80-7037-245-6.

Zborník Věda a technika v českých zemích 
mezi světovými válkami je recenzovaným vý-
stupom z rovnomennej konferencie, ktorú 
v rámci svojho už tradičného seriálu zorganizo-
valo Národné technické múzeum v Prahe (ďalej 
NTM) v spolupráci so Spoločnosťou pre dejiny 
vied a techniky ČR v dňoch 1. a 2. 10. 2013 na 
pôde NTM.1

Publikácia obsahuje 31 štúdií rozdelených 
do tematických blokov, ktoré mapujú pomer-
ne široký výskumný rámec od vedy a výsku-
mu2 cez priemysel, dopravu, legislatívu, vysoké 
školstvo, vojenskú techniku alebo pamiatkovú 
starostlivosť. Uvedené témy, resp. ich čiastko-
vé aspekty, tvorili v kontexte „veľkých dejín“ 

1 O konferencii pozri: JANČURA, Mikuláš. Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, Praha 1. – 2. 
október 2013. In: Mesto a dejiny, 2013, roč. 2, č. 2, s. 95-99.

2 Prírodné vedy a farmácia, medicína, optika, technické inžinierstvo, architektúra.
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prvej ČSR dlhší čas skôr výskumnú perifériu. 
Preto možno pozitívne hodnotiť fakt, že ich viac 
či menej okrajový charakter nebráni tomu, aby 
sa postupne dostávali do centra pozornosti bá-
dateľov. Autorský kolektív zložený z vedeckých 
pracovníkov z českých a slovenských inštitúcií 
prináša tak originálne a zväčša nové poznat-
ky podložené solídnym výskumom archívneho 
a pramenného materiálu. 

Zo širokého tematického rozsahu štúdií 
možno osobitne venovať pozornosť napr. prí-
spevku PhDr. Jakuba Kunerta z Českej národ-
nej banky s názvom Archivní fond Živnostenské 
banky jako pramen pro studium dějin českého 
a československého průmyslu, ktorý bol zara-
dený do bloku Technika a společnost. Samotný 
príspevok je rozčlenený na niekoľko častí, kto-
ré akcentujú nielen obsah a výskumné využitie 
daného archívneho fondu, ale zároveň poskytu-
jú náhľad do fungovania banky ako „významnej 
iniciátorky vzniku a rozvoja priemyselných spo-
ločností“. Autor na príklade Živnostenskej ban-
ky zároveň načrtáva vzťah bankovej inštitúcie 
k priemyselnej klientele alebo úlohu samotné-
ho úveru v oblasti rozvoja priemyslu a podni-
kania. Štúdia Jakuba Kunerta je tak prínosná 
z viacerých hľadísk. Poukazuje na úlohu bánk 
a bankového systému v rámci rozvoja priemyslu 
a podnikania v ČSR, poskytuje náhľad do rôz-
nych interných procesov a úkonov banky, ako 
je napríklad schvaľovací proces úverov, a v ne-
poslednom rade približuje vnútornú štruktúru 
a obsah samotného archívneho fondu Živnos-
tenskej banky pre výskumné účely.

V rámci rovnakého bloku možno priblížiť 
tiež štúdie prof. PhDr. Ivana Jakubeca, CSc.,  
z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF 
UK, Praha a autorskej dvojice PhDr. Ľudovíta 
Hallona, CSc., a Mgr. Miroslava Sabola, PhD., 
z Historického ústavu SAV v Bratislave. Prí-
spevok Ivana Jakubeca (Celní úlevy jako fak-
tor zvyšování technické úrovně československého 
hospodářství?) vychádza z vykreslenia colnej le-
gislatívy pred vznikom ČSR a jej konštituova-
nia po roku 1918. Autor osobitne poukazuje na 
fakt, že prioritou colnej politiky ČSR bola v pr-
vých rokoch existencie štátu a utvárania jeho 
hospodárstva ochrana domáceho trhu. Import 
tovarov, ktoré boli označované ako luxusné (ako 
napr. automobily či iný „neštandardný“ tovar), 
bol zaťažený vysokými colnými prirážkami. 
Napriek tomu sa v danom období postupne ob-
javovali rôzne výnimky a zľavy, ktoré sa vzťaho-
vali hlavne na „jedinečné a špeciálne technické 

a priemyselné zariadenia a nástroje“. Podľa au-
tora išlo predovšetkým o tie, ktoré sa v ČSR 
nevyrábali, alebo o tie, o ktoré mali českoslo-
venské priemyselné podniky licenčný záujem. 
Konkrétne išlo o rôzne druhy strojov a prístro-
jov, ako napr. parné kotly alebo parné a textil-
né stroje. Ďalej išlo o rôzne prístroje z dreva 
a kovu, o traktory a motorové pluhy a niekto-
ré elektronické stroje a zariadenia. Osobitne 
však autor vyzdvihuje príklad traktorov, keďže 
boli v ČSR nielen vyrábané, ale aj z republiky 
vyvážané. Jedna z nosných autorových otázok 
tak znie, prečo sa dovážalo. Zdôvodňuje to ten-
denciou zlepšovať a rozširovať paletu strojového 
parku. Ďalej však naznačuje vyplývajúci pro-
spech nie len pre dovážajúce firmy, ale aj pre 
domácich obchodníkov. V závere autor síce pri-
púšťa, že zavádzanie colných výnimiek a zliav 
je „osobitným potvrdením industrializácie poľ-
nohospodárstva“, zároveň však kladie provoka-
tívne otázky, ktoré relativizujú opodstatnenie 
prístupu colnej politiky štátu. „Bola domáca 
strojová výroba zaostalá aj napriek colnej pod-
pore? Bol domáci priemysel natoľko zaostalý, že 
bolo potrebné ho sústavne ekonomicky chrániť 
a podporovať? Boli zľavy výhodné pre podnika-
teľov a fabrikantov, pretože nemuseli investovať 
do vlastného vývoja a mohli nakupovať už ho-
tové moderné stroje s výraznou zľavou?“ Štúdia 
Ivana Jakubeca tým poskytuje originálny a kri-
tický pohľad na zákulisie hospodárstva a colnej 
politiky 1. ČSR.

Štúdia Ľudovíta Hallona a Miroslava Sa-
bola s názvom Významné priemyselné odvet-
via na Slovensku a ich modernizácia výroby 
v medzivojnovom období mapuje kľúčové otáz-
ky týkajúce sa možností a limitov modernizá-
cie slovenskej priemyselnej základne v úzkom 
prepojení na slovenský, ale aj celoštátny hospo-
dársky kontext. V jej úvodnej časti autori su-
marizujú priemyselné odvetvia, ktoré pripadli 
Slovensku ako „dedičstvo“ po rozpade habs-
burskej monarchie. Osobitne akcentujú fakt, 
že po vzniku ČSR sa Slovensko dostalo do bez-
prostredného kontaktu s priemyselne najvyspe-
lejšou časťou bývalej monarchie, čo predznačilo 
dlhodobo disproporčný a nesúrodý vývoj prie-
myslu a hospodárstva. Všeobecne prijímané tvr-
denia o priemyselne zaostalom Slovensku však 
autori relativizujú pohľadom na vzťah štátnej 
ekonomiky k priemyslu na Slovensku, ktorý bol 
z väčšej miery pasívny. Modernizácia priemyslu 
na území medzivojnového Slovenska sa prejavo-
vala protichodne, a to rozvojom perspektívnych 
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odvetví na jednej strane a na druhej strane 
stagnáciou v odvetviach, ktoré boli postihnu-
té stratou tradičných odbytísk a kapitálových 
zdrojov. Napriek rôznym zvratom či čiastkovým 
krízam, ktoré modernizáciu slovenského prie-
myslu v sledovanom období limitovali, sa však 
objavili priemyselné odvetvia, ktoré charakte-
rizoval pozitívny vývojový trend. Podľa autorov 
„kopíroval charakteristické znaky svetového vý-
voja modernizácie“. Išlo napr. o textilnú výrobu, 
gumárenský priemysel, priemysel káblov a izo-
lantov alebo petrochémiu. Autori upozorňujú, 
že modernizácia menovaných odvetví nastúpila 
minimálne rovnako intenzívne ako v priemys-
le českých krajín. Záverom však konštatujú, že 
napriek čiastkovým pozitívnym vývojovým ten-
denciám sa v medzivojnovom období na Sloven-
sku položil len základ, resp. predpoklady pre 
zmeny v štruktúre slovenského priemyslu v ne-
skorších obdobiach.

Okrem bližšie predstavených príspevkov 
obsahuje blok Technika a společnost aj vstupy 
týkajúce sa fungovania patentového úradu 
1. ČSR, kartelov v československom hospodár-
stve  či ekonomického vysokého školstva.3

V bloku s názvom Přírodní vědy, farmacie 
a lékařství poskytuje päť štúdií pohľad na úro-
veň fyziky a chémie v ČSR a na vybrané osob-
nosti farmaceutického priemyslu a lekárstva. 
Pohľad na osobnosť chemika a farmaceuta 
PhDr. MUDr. Jana Bečky sprostredkuje príspe-
vok autorského tímu MVDr. Pavla Braunera, 
PhD., z Ústavu cizích jazyků a dějin veterinár-
ního lékařství, VFU Brno, Mgr. Evy Zatlouka-
lovej z Oddelenia správy dokumentov archívu, 
VFU Brno a PharmDr. Martiny Lysej, PhD., 
z nemocničnej lekárne Všeobecnej fakultnej ne-
mocnice v Prahe. Osobnosti MUDr. Ivana Sto-
dolu a jeho činnosti v oblasti prevencie a liečby 
tuberkulózy sa venuje príspevok PhDr. Anny Fa-
lisovej, CSc., z Historického ústavu SAV v Bra-

tislave a doc. PhDr. Evy Morovicsovej, PhD., 
MPH., z Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 

Priblížiť možno aj vybrané príspevky z blo-
ku Průmyslová výroba a stavebnictví, v rám-
ci ktorého je v práci publikovaných osem štúdií 
so zameraním na rôzne priemyselné firmy, ale 
aj osobnosti a ich prínos v danej oblasti.4 Oso-
bitne možno venovať pozornosť príspevku s ná-
zvom Stavebná firma Ing. Karla Skorkovského 
a rozvoj železobetónového staviteľstva na Sloven-
sku v medzivojnovom období od autorky PhDr. 
Kataríny Haberlandovej z Ústavu stavebníc-
tva a architektúry SAV v Bratislave. Staveb-
níctvo a osobitne rozvoj urbanizácie patrí ku 
odvetviam, ktoré si na Slovensku po roku 1918 
vyžadovali zásadné inovácie v duchu rôznych 
modernistických konceptov a tendencií. Techno-
lógia železobetónových stavieb bola v priestore 
českých krajín a Slovenska v tomto období po-
merne unikátnou a modernou. Ako prvú stavbu 
tohto typu na území budúcej ČSR identifiku-
je autorka továreň firmy Praga v Prahe-Libni 
z roku 1916. V priebehu roka 1919 prichádza-
la na Slovensko generácia mladých architektov 
prevažne z českého prostredia, ktorá si kládla 
za úlohu vytvoriť „predovšetkým v Bratislave 
zásadné mestotvorné koncepty, ktoré mali toto 
mesto povýšiť na pozíciu hlavnej metropoly slo-
venskej časti novej republiky“. Príspevok Kata-
ríny Haberlandovej sa sústreďuje na príklad 
konkrétnej stavebnej firmy, činnej na Slovensku 
v medzivojnovom období, a aplikáciu moderných 
technicko-staviteľských, ale aj urbanistických 
prvkov do architektonickej štruktúry Bratisla-
vy. Okrem zdokumentovania pôsobenia tejto fir-
my, ktoré vykresľuje na príkladoch konkrétnych 
budov v Bratislave, tak autorka zároveň posky-
tuje pohľad na celkový rozvoj stavebníctva a ur-
banizmu na Slovensku v danom období v duchu 
už spomenutých modernistických konceptov. 
Ako príklady používa „Sklad č. 7“ v bratislav-

3 Prvorepublikový patentní úřad – Mgr. David Hubený (NTM Praha); Kartel jako nátlakový prostředek v  hospo-
dářském životě na příkladu ČKD a Škodových závodů v letech 1933 – 1938 – Mgr. Jaroslav Jelínek (NTM Praha); Vysoká 
škola ekonomická v Praze jako pokračovatelka Vysoké školy obchodní ČVUT – doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. (Ka-
tedra ekonomiky a managementu, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích).

4 Konrád Hurban a Erich Roučka – významné osobnosti moravské meziválečné vědy a průmyslu – PhDr. Naděžda Ur-
bánková, Mgr. Pavla Stöhrová (Technické muzeum v Brně); Dr. mont. h. c. Ing. Eduard Šebela – Mgr. Mariana Stonišová 
(Katedra společenských věd VŠB-TU Ostrava); Životní příběh Karla Ortha – PhDr. Jiří Petráš (Jihočeské muzeum v Čes-
kých Budějovicích); Friedrich Leopold Popper (1866-1941) a jeho obuvnický podnik v Chrudimi – PhDr. Miloš Hořejš 
(NTM Praha); Srb a Štys, továrna pro přesnou mechaniku a optiku – Ing. Antonín Švejda  (NTM Praha); Sonda do historie 
brněnské firmy SVET a její výrobky ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně – Mgr. Hana Bartošová (Technické 
muzeum v Brně).
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skom zimnom prístavisku z 20. rokov, „Herecký 
dom“ na súčasnej Klemensovej ulici z rovnaké-
ho obdobia a obytné činžovné domy na súčas-
nom Jakubovom námestí a v štvrti „Na valech“ 
(terajšia Šancová ulica). Obe stavby pochádzajú 
taktiež z 20. a 30. rokov 20. storočia. Štúdia Ka-
taríny Haberlandovej je preto prínosná nielen 
z hľadiska dejín architektúry a techniky staveb-
níctva, ale aj z hľadiska dejín urbanizmu.

V rámci rovnakého bloku bol publikovaný aj 
príspevok PhDr. Petry Mertovej, PhD., z Tech-
nického múzea v Brne. Štúdia s názvom Struč-
ný přehled výroby brněnských textilních firem 
mezi lety 1925 – 1939, približuje Brno ako výraz-
né a významné textilné centrum. Autorka kla-
die do ostrého kontrastu súčasný stav, v rámci 
ktorého funguje v Brne len necelá štvrtina pô-
vodného množstva textilných firiem, so stavom 
pred rokom 1918 a počas medzivojnového ob-
dobia. Pred rokom 1918 pôsobilo v Brne a jeho 
okolí niekoľko desiatok rôznych textilných fi-
riem. Osobitne zdôrazňuje, že po vzniku ČSR 
sa v dôsledku nostrifikačného procesu priemys-
lu a bankovníctva množstvo firiem presunulo 
mimo hranice štátu. Napriek tomu však v me-
dzivojnovom období v Brne pôsobilo cca 25 tex-
tilných firiem. Samotný textilný priemysel 
zostal pre Brno významným výrobným odvet-
vím počas celej doby existencie medzivojnovej 
republiky. Autorka zdôrazňuje fakt, že tieto fir-
my sa nesnažili vyrábať výlučne len pre potre-
by domácich zákazníkov, ale časť ich produkcie 
smerovala na export, pričom ich výroba sa reali-
zovala v súlade s diktujúcimi módnymi trendmi 
prichádzajúcich hlavne z francúzskeho a anglic-
kého prostredia. V rámci vytýčeného časového 
horizontu rokov 1925 – 1939 autorka v ďalších 
častiach štúdie dokumentuje na konkrétnych 
príkladoch výrobný sortiment vybraných fi-
riem. Ten zahŕňala široká paleta dámskej, pán-
skej, ale aj detskej konfekcie, čo autorka dopĺňa 
pomerne rozsiahlymi vzorkovníkmi používa-
ných materiálov. Príspevok tak prináša pohľad 
do menej známej oblasti textilného a módneho 
priemyslu v Brne v medzivojnovom období.

V rámci bloku venovaného doprave je v prá-
ci publikovaných sedem štúdií, ktoré zastrešujú 
témy od cestnej po leteckú dopravu.5 Viac môže-

me povedať o príspevkoch doc. PhDr. et JUDr. 
Jana Štemberka, PhD., z Katedry společen-
ských věd Vysoké školy obchodní v Prahe, alebo 
Mgr. Arnošta Nezmeškala z NTM v Prahe. Slo-
venské prostredie danej problematiky pribli-
žuje príspevok Mgr. Mikuláša Jančuru, PhD., 
z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach. 

Štúdia Jana Štemberka s názvom Technic-
ké novinky v československé dopravní legislati-
vě vychádza z konštatovania, že technický objav 
predchádza spoločenskej potrebe jeho právnej 
regulácie. Autor osobitne zdôrazňuje, že treba 
zohľadniť pluralitu a intenzitu technického po-
kroku v doprave a jeho široký dopad do právnej 
oblasti. Inými slovami, technický pokrok v ob-
lasti dopravy sa rozvíjal rýchlejšie, ako sa mu 
stíhala prispôsobovať legislatíva. Toto tvrdenie 
dokladá aj faktom, že až do začiatku 20. rokov 
platil v rámci právnej regulácie dopravy oficiál-
ny legislatívny dualizmus medzi českými kra-
jinami a Slovenskom. Neoficiálne sa ho úrady 
snažili odstrániť počas celého medzivojnového 
obdobia. Pohľad na samotný technický rozvoj 
regulácie dopravy ilustruje autor na príkla-
de rôznych inovácií v oblasti cestnej a železnič-
nej dopravy, ktoré hlavne v medzivojnovom 
Československu medzi sebou zvádzali pomer-
ne ostrý konkurenčný boj. V oboch prípadoch 
autor predostiera základné legislatívne medz-
níky v podobe rôznych zákonných opatrení, 
ako napr. založenie Úradu pre správu dopravy 
zák. č. 2/1918 zb., zák. č. 116/1927 zb. o „Silnič-
nom fonde“, „Malý autozákon“ č. 124/1931 zb. 
alebo zákonné opatrenie dotýkajúce sa vzťa-
hu cestnej a železničnej dopravy (č. 198/1932 
zb. a č. 77/1935 zb. „O dopravě motorovými vo-
zidly“). Osobitnú pozornosť venuje zavádzaniu 
technických inovácií, ako boli napr. unifikova-
né dopravné značenie, svetelná signalizácia na 
križovatkách a železničných priecestiach, ram-
pové zabezpečovacie zariadenia železničných 
priecestí a pod. Na záver príspevku autor kon-
štatuje, že pre obidve dopravné odvetvia (ces-
ta, železnica) je charakteristické, že potreba 
nových kodifikácií bola nutná, nakoľko dovte-
dajšia legislatíva vychádzala z opatrení z ob-
dobia nástupu týchto dopravných prostriedkov. 

5 Typové schvaľovanie motorových vozidiel, história jeho zavedenia a uplatňovania v habsburskej monarchii a v ČSR 
– Ing. Juraj Cajchan; Cesta do Is sur Tille – Ing. Karel Zeithammer, CSc.; 90 let automobilu DISK, aneb od strastiplných 
počátků k sériové výrobě automobilů značky „Z“ – Mgr. Sylvie Zourharová Dyková (Technické muzeum v Brně); Hillson 
Praga. Jediný československý letoun vyráběný v licenci ve Velké Británii – Michal Plavec (NTM Praha).
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„Príprava nových kodifikácií prebiehala mno-
ho rokov a premietali sa do nej nie len politické 
rozpory, ale aj medzinárodné jednania a zá-
väzky, ktoré na seba štát preberal. (...) Cieľom 
zákonodarcu tak malo byť prijatie moderné-
ho (nadčasového) predpisu, ktorý by s rýchlym 
technologickým pokrokom mohol udržať krok.“ 
Štúdia Jana Štemberka tak ponúka pohľad na 
pomerne neznámu a okrajovú tému dejín do-
pravy v Československu. 

Arnošt Nezmeškal prináša vo svojej štú-
dii s názvom George Wiliam Patchett pohľad 
na pôsobenie a význam „tieňovej“ (a zároveň 
kľúčovej) osobnosti technického vývoja moto-
cyklov značky JAWA. George W. Patchett je 
osobnosť, ktorá aj napriek značnému význa-
mu pre technický rozvoj motocyklov a osobitne 
pre rozvoj motocyklovej výroby v ČSR, nie je do-
siaľ v historiografii náležite spracovaná. Prob-
lémom pre domácich bádateľov je aj dôsledná 
„čistka“ podnikového archívu JAWA, v rám-
ci ktorého sa o pôsobení Patchetta zachova-
li len fragmenty. Tento fakt vníma autor ako 
najvýraznejšie negatívum a ako cieľ príspev-
ku si kladie zhromaždiť základné známe údaje 
o spomínanej osobnosti, ktoré majú slúžiť ako 
báza pre plánovanú monografiu. G. W. Patchett 
bol britským motocyklovým pretekárom a kon-
štruktérom. Spôsob, akým sa dostal k moto-
cyklom, je však neznámy. Vystriedal niekoľko 
zamestnávateľov po celej Európe (napr. moto-
cyklové firmy Brough Superior a McEvoy alebo 
zbrojovka Fabrique national v belgickom mes-
te Herstal, ktorá vyrábala aj úspešné motocyk-
le značky FN). Pracoval ako skúšobný jazdec 
a konštruktér. Koncom roka 1930 sa presťa-
hoval do Prahy, kde prijal pracovnú ponuku 
Františka Janečka (resp. „junior šéfa“ Karla F. 
Janečka), ktorý prevádzkoval zbrojovku. Fir-
ma F. Janečka hľadala možnosti, ako rozšíriť 
výrobný sortiment. Za týmto účelom zakúpila 
licenciu na výrobu motocyklov značky Wande-
rer (JAWA: Janeček-Wanderer). Tieto motocyk-
le boli však úplným „predajným neúspechom 
a celá investícia sa ukázala napokon ako ne-
lukratívna“. G. W. Patchett mal teda nastúpiť 
do funkcie šéfa osobitnej výrobnej sekcie, ale 
zároveň do funkcie konštruktéra nových moto-
cyklov. G. W. Patchett tak stál za konštrukciou 
legendárnych motocyklov JAWA 175, 250, 350 

SV a OHV a 500 OHV. Autor však upozorňu-
je, že to bola práve JAWA 175, ktorá radikálne 
zmenila podmienky na domácom motocyklovom 
trhu. „V druhej polovici 30. rokov bolo viac ako 
90 % nových registrovaných motocyklov domá-
cej výroby, pričom väčšina z nich bola Patchet-
tovej konštrukcie.“ Autor osobitne vyzdvihuje 
len podmienečné pôsobenie Patchetta v ČSR. 
Preňho ako pre cudzinca musel zamestnávateľ 
každoročne žiadať predĺženie pracovného povo-
lenia a zároveň pracovnej zmluvy. G. W. Pat-
chett zotrval v ČSR až do nacistickej okupácie. 
Počas vojny pôsobil vo Veľkej Británii, kde sa 
venoval vývoju zbraní. Prototyp jeho samopalu 
sa pod názvom Sterling dostal do sériovej výro-
by v povojnovom období. Arnošt Nezmeškal tak 
prináša pohľad na dosiaľ dôsledne nespracova-
nú a zároveň svojím spôsobom kontroverznú 
postavu vo vývoji domácej motocyklovej výroby, 
ktorej pôsobenie a význam boli hlavne v období 
po roku 1948 odsúvané do úzadia.

Pohľad na dosiaľ len okrajovo spracovanú 
cestnú dopravu na Slovensku ponúka príspe-
vok Mikuláša Jančuru s názvom Rozvoj sek-
toru služeb pro motoristy na území Slovenska 
v meziválečném období. Rozvoj sektora služieb 
pre motoristov autor kladie do súvisu so súbež-
ným rozvojom súkromnej automobilovej a mo-
tocyklovej dopravy na Slovensku. Tá, aj napriek 
neuspokojivým číslam v porovnaní s českými 
krajinami, zaznamenávala pozitívny vývojový 
trend. Zároveň možno tento sektor vnímať ako 
moderný druh podnikania a osobitný hospodár-
sky predpoklad rozvoja motorizmu v krajine. 
Za základné služby pre motoristov sa v prí-
spevku považuje rozvoj automobilového preda-
ja, servisného zabezpečenia a čerpacích staníc 
pohonných látok. V súvislosti s celkovým rozvo-
jom motorizmu v ČSR na Slovensko v  druhej 
polovici 20. rokov a v 30. rokoch expandovalo 
množstvo domácich aj zahraničných automo-
bilových a motocyklových značiek zastúpených 
autorizovanými, ale aj súkromnými predajca-
mi. Obdobný trend zaznamenalo aj zakladanie 
autorizovaných a súkromných servisných pra-
covísk a tiež značkových čerpacích staníc.

Súčasťou bloku venovanému pamiatkovej 
starostlivosti sú dve štúdie.6 Komplexný po-
hľad na problematiku pamiatkovej starostlivos-
ti v prvej ČSR poskytuje štúdia PhDr. Mareka 

6 Komíny s rezervoáry, aneb unikátní technické stavby – Ing. Martin Vonka, PhD. (Fakulta stavební, ČVUT Praha), Ing. 
Robert Kořínek, PhD. (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha).
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Krejčího z Center for Art Studies v Prahe s ná-
zvom Možnosti a limity meziválečné památko-
vé péče. Autor v príspevku približuje potrebu 
vymedzenia legislatívy vo vzťahu k pamiatko-
vej starostlivosti ako relatívne moderného fe-
noménu uchovávania kultúrneho dedičstva 
a stavebných pamiatok. Tento proces sa začal 
už v decembri 1918, kedy bol podaný návrh na 
organizáciu úradnej ochrany pamiatok v novom 
československom štáte. Legislatívny dualizmus 
medzi českými krajinami a Slovenskom sa pre-
javil aj v tejto oblasti. Na Slovensku platil uhor-
ský zákon č. 33 z roku 1881 o ochrane pamiatok, 
ktorý bol implementovaný do štruktúr česko-
slovenskej legislatívy s obmedzenou platnosťou 
pre územie Slovenska. To bol základ pre vznik 
Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na 
Slovensku, do ktorého vedenia bol menovaný 
architekt Dušan Jurkovič. Po zrušení Minister-
stva s plnou mocou pre správu Slovenska v roku 
1928 bola v rámci unifikácie legislatívy vytýče-
ná cesta k „univerzálnemu“ pamiatkovému zá-
konu s celoštátnou platnosťou. Sám autor toto 
smerovanie s určitou dávkou irónie nazval „ča-
kanie na pamiatkový zákon“. Autor štúdie tiež 
poukazuje na množstvo problémov, ktorým mu-
sela pamiatková starostlivosť v ČSR čeliť. Išlo 
hlavne o pomerne vlažný vzťah štátnej politiky, 
nedostatočné financovanie, nedostatočnú per-

sonálnu základňu či rôzne rozpory vedené vo 
vnútri, ale aj navonok s obcou architektov a sta-
viteľov  (napr. sporná otázka modernej architek-
tonickej tvorby v historickom prostredí a iné.). 
Štúdia Mareka Krejšího je prínosná z niekoľ-
kých hľadísk. Poskytuje pohľad do relatívne 
neznámej a dosiaľ komplexne nespracovanej 
problematiky a zároveň odhaľuje pomerne zdr-
žanlivý vzťah štátnej politiky k inštitucionali-
zácii ochrany kultúrneho dedičstva v republike. 

Záverečný blok publikácie s názvom Vojen-
ská technika a vojenské zdravotnictví obsahuje 
tri štúdie, ktoré sa venujú československej výro-
be pásových delostreleckých ťahačov, systému 
výstavby československých kasární a taktiež 
vojenskému zdravotníctvu, jeho etablovaniu, 
vývoju a popredným osobnostiam.7

Organizátori konferencie z roku 2013 si 
kládli za cieľ priniesť v rámci sledovaného ob-
dobia nové poznatky z oblasti vedy, techniky 
a priemyslu, ktoré podobne ako spoločnosť, eko-
nomika či hospodárstvo mladého štátu prešli 
dynamickým vývojom, ktorý sa však nevyhol 
rôznym zvratom ani krízovým obdobiam. Na 
záver možno povedať, že stanovený cieľ sa im 
podarilo naplniť a i vďaka fundovaným príspev-
kom autorského kolektívu ho v plnom rozsahu 
pretavili aj do publikovanej práce Věda a tech-
nika v českých zemích mezi světovými válkami.

Mikuláš Jančura
FF UPJŠ v Košiciach

7 Pásové dělostřelecké tahače československých výrobců – PhDr. Ivo Pejčoch, PhD. (Vojenský historický ústav, 
Praha); Kasárna československé armády ve třicátých letech a systém jejich výstavby na příkladu vybraných měst – Mgr. 
Lukáš Kopecký (Katedra historie, FF UJEP, Ústí nad Labem); Etablování, hlavní rysy vývoje a přední osobnosti vědecké 
práce v podmínkách československého vojenského zdravotnictví let 1918 – 1938 – doc. PhDr. František Dohnal, CSc. 
(Katedra sociální a klinické farmacie, Framaceutická fakulta UK v Hradci Králové).


