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Economic Exploitation of Urban Moats in Medieval Hungary 
with Special Regard to the Town of Prešov*

András Vadas

Moats were important elements of the defenses of towns. A less studied secondary usage of urban 
moats is there role in local economies. The study discusses the exploitation of moats in milling using 
the example of the town of Prešov. The paper argues that the study of the water mills built by the moat 
can add to our understanding of the general topographic development of the town.
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Introduction
Moats that surrounded medieval towns (and castles) were important elements of 

their defenses. However, by the late medieval period, the overwhelming majority of 
towns in Western and Central Europe had expanded well beyond their walls. With 
the ever growing population in the suburbs as well as with the increasing economic 
production of towns, moats gradually became part of the fabric of the towns. Not 
everywhere, and not always to the same extent, but in many cases, moats became 
part of urban economies. They were used in at least two diff erent spheres of urban 
economies: for milling and, less frequently, as fi sh ponds.1

These uses of moats of course received considerably less attention than their 
military and architectural aspects in scholarship as the sources available also seldom 
refer to the problem. This paucity of information, however, does not mean that there is 
a complete lack of references to these secondary usages of moats in regional contexts. 
This essay does not aim to give a comprehensive overview of the problem on a European 
scale but will focus on the town of Prešov, showing how the usage of defensive moats 
in economies came into being and how the study of the problem can help to reconstruct 
urban topography and the town’s development.

Research into urban moats in Hungary
There is no comprehensive work on urban moats in Hungarian scholarship and to 

my knowledge neither exist such literature for the neighboring countries. There is 
a considerable gap in the scholarly literature on the defensive structures of towns in 
medieval Hungary. In recent years a number of publications reviewed fortifi cations 
in Transylvania, including urban fortifi cations.2 There is a less exhaustive catalogue of 

* I am indebted to Katalin Szende for helping me with some of the sources discussed here and Alice M. 
Choyke (both Central European University) for proof reading the article. I am also thankful to the two anonymous 
reviewers for their most useful comments and suggestions. The research was supported by the ÚNKP-17-4 New 
National Excellence Program of the Ministry of Human Capacities.

1 This second aspect can not be shown in the case study presented here. See: VADAS, András. Városárkok és 
vízgazdálkodás a késő-középkori Közép-Európa városaiban (Urban moats and water-management in the towns 
of East Central Europe in the late Middle Ages). In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 10 – 11, 2015, pp. 335-
338.

2 RUSU, Adrian Andrei. Castelarea Carpatică : Fortifi cații şi cetăți din Transilvania şi teritoriile învecinate (sec. 
XIII – XIV) (Carpathian Castelaria. Fortifi cations and citadels in Transylvania and the neighbouring territories). 
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the castles and urban fortifi cations in sixteenth-century Hungary3 as well but these 
works can hardly be said to cover the medieval Kingdom of Hungary geographically or 
chronologically. There are a number of county castle cadastres that have been gathered 
in the past decades but they seldom refer to the problem of moats. Most of the relevant 
literature has been written on the fortifi cation systems of individual towns such as 
Pest, Trnava, Košice, Sopron, or Kőszeg where archaeological excavations have been 
carried out.4 Despite excavations taking place in recent years on urban fortifi cations, 
with the exception of the urban moat of Sopron, these excavations did not touch upon 
the moats.5 The dissertation of the architect Péter Rabb provided an overview of the 
urban fortifi cations in medieval Hungary and though very briefl y, he did refer to the 
problem of moats. His work, however, has limited applicability as primary sources were 
entirely disregarded and to a large extent archaeological excavation results as well.6

There is a rather general lack of scholarship on moats in medieval (or early modern) 
Hungary. This can probably be explained by the limited written sources, and the very 
few attempts made to excavate them so far. This is true for most of the neighboring 
countries, but in recent years both archaeological and historical research contributed 
data on urban moats although the focus in these studies was seldom their secondary 
use.7

Urban history in Hungary in the last fi fty years has been preoccupied with what 
makes a town a town. If the presence of stone walls is accepted as one of the most 
important features of a civitas, there were only a few dozen towns in the region before 
the fi fteenth century, and even by the early sixteenth century there may not have been 

Cluj-Napoca : Editura Mega, 2005, 653 p. KARCZAG, Ákos – SZABÓ, Tibor. Erdély, Partium és a Bánság erődített 
helyei (Fortifi ed places in Transylvania, Partium and Banate). 2nd edition. Budapest : Semmelweis, 2012, 888 p.

3 MAROSI, Endre. XVI. századi váraink, 1521 – 1606 (Castles in 16th-century Hungary). Miskolc : Hungária-
Európa Alapítvány – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1991, 79 p.

4 For an overview of the results: SZENDE, Katalin. A Kárpát-medence középkori városainak régészeti kutatása 
az elmúlt két évtizedben (Archaeological research into medieval towns in the Carpathian Basin since 1990). 
In: BENKŐ, Elek – KOVÁCS, Gyöngyi (Eds.). A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon I. (Archaeology 
of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary). Budapest : MTA Régészeti Intézet, 2010, pp. 149-
150. For earlier research see also: HOLL, Imre. Feuerwaff en und Stadtmauern. Angaben zur Entwicklung der 
Wehrarchitektur des 15. Jahrhunderts. In: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 33, 1981, pp. 
201-243.

5 HOLL, Imre. Sopron középkori városfalai (Town walls in medieval Sopron). In: Archaeologiai Értesítő 94, 
1967, pp. 155-183; 95, 1968, pp. 188-205; 98, 1971, pp. 24-44; 100, 1973, pp. 180-207. The most important 
from the point of view of this article is the volume from 1968, here pp. 198-204. On the fortifi cation of the 
towns in Slovakia with reference to moats: MIŇO, Martin. Niekoľko postrehov k fortifi kačným prvkom miest 
stredoslovenskej banskej oblasti (Some notes on the fortifi cation elements of central Slovakian mining towns). 
In: Archaeologia historica 36, 2011, pp. 289-302. On Banská Bystrica: GRAUS, Igor. Vývoj fortifi kácie Banskej 
Bystrice do konca 16. storočia v podmienkach špecifík pasívnej obrany stredoslovenských banských miest 
(Die Fortifi kationsentwicklung der Stadt Banská Bystrica bis Ende des 16. Jahrhunderts unter den spezifi schen 
Bedingungen der passiven Verteidigung der mittelslowakischen Bergwerkstädte). In: Vojenská história, 2000, 
no. 4, pp. 3-21.

6 RABB, Péter. Városi védművek a középkori Magyarországon I – II. (Urban fortifi cations in medieval Hungary). 
[PhD-dissertation]. Budapest : BME, 2005, 162 p. On fortifi cation moats, here: pp. 47-48.

7 See the example of Freistadt in Upper-Austria: GRUBER, Elisabeth. Raittung und außgab zum gepew. 
Kommunale Rechnungspraxis im oberösterreichischen Freistadt. Edition und Kommentar der Stadtgrabenrechnung 
(1389 – 1392). Wien : Böhlau, 2015, 243 p; and on Vienna: OPLL, Ferdinand – KRAUSE, Heike – SONNLECHNER, 
Christoph. Wien als Festungsstadt im 16. Jahrhundert. Zum kartografi schen Werk der Mailänder Familie Angielini. 
Wien; Köln; Weimar : Böhlau, 2017, most importantly: pp. 176-177.
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more than ca. fi fty such settlements.8 There is less information on the moats that 
surrounded these towns as, just as in other parts of Europe, most were fi lled up in the 
modern times as these towns expanded well beyond their medieval limits. Which of 
these moats were fi lled with water and which were dry can, in a majority of the cases, 
be inferred based on hydro-geographical conditions. Despite the fact that there were 
only about fi fty towns surrounded by stone walls in medieval Hungary, there were 
numerous towns and villages that had earth and wood fortifi cations or even wooden 
fences in many cases combined with moats. If these settlements are also counted, 
there were considerably more than a hundred protective moats around settlements 
(and castles) in the Kingdom of Hungary by the end of the Middle Ages. The gradual 
occupation of the Ottomans started a new wave in the construction of fortifi cations, 
as well as moats, in the Carpathian Basin.

Construction of moats
By the late medieval period, most of the major towns (civitates) in Western Europe 

were not only surrounded by a wall but also had a protective moat which was an 
indispensable element for defending settlements from the period of the widespread 
use of fi rearms.9 This rather self-evident character of moats is by this time clearly 
refl ected in the architectural treatise of the Italian humanist, Filarete. According to 
his treatise the building of the ideal town begins as follows:

“I have ordered that, the fi rst thing tomorrow morning, everyone is to come with 
mattocks, shovels, and picks. I want you to be the fi rst to begin the work of digging the 
moats. These will be ten braccia away from the wall. I think they ought to be 30 braccia 
wide if the dimensions are satisfactory to you. As soon as this is done the moat should be 
walled up on both sides. The wall toward the city will be as high from the ground as the 
battlements of the wall, that is, three braccia high from the ground level, and then the 
battlements. On the opposite side, it will only be as high as ground level, no more no less.”10

Although the Italian treatise was probably never a basis for the building of towns in 
medieval Hungary, the text was not unknown here either. Filarete’s work was translated 
into Latin and the work preserved in one of the codices in King Matthias’s library, the 
Bibliotheca Corviniana.11 The most important lesson within the text as far as moats 
are concerned relates not so much to its circulation but rather to the fact that by the 
fi fteenth century it was self-evident that a town had to have a more complex fortifi cation 

8 KUBINYI, András. Városhálózat a késő középkori Kárpát-medencében (Urban network in the late medieval 
Carpathian Basin). In: Történelmi Szemle 46, 2004, pp. 17-18; and see the detailed overview of the relevant 
research history: LAKATOS, Bálint Péter. Hivatali írásbeliség és ügyintézés a késő középkori magyarországi 
mezővárosokban, okleveleik tükrében I – II. (Offi  cial local written culture and administration in late medieval 
Hungarian towns (oppida), in the mirror of their charters). [PhD-dissertation]. Budapest : ELTE, 2013, I, pp. 9-10. 
See also: RABB, P. Városi védművek... and especially its appendix. Many of its data have to be modifi ed in light of 
the recent work by Karczag and Szabó: KARCZAG, Á. – SZABÓ, T. Erdély, Partium és a Bánság...

9 See: GUILLERME, André. The Age of Water : The Urban Environment in the North of France, A. D. 300 – 1800 
(Environmental History Series, 9). College Station, TX : A&M University Press, 1988, 293 p.

10 SPENCER, John R. (Ed.). Filarete’s Treatise on Architecture : Being the Treatise by Antonio di Piero Averlino, 
Known as Filarete I. The Translation. New Haven : Yale University Press, 1965, pp. 52-53.

11 MÁTYUS, Norbert. Építészképzés Filarete Trattato di archietturájában és Bonfi ni latin fordításában (Formation 
of architects in Filarete’s Trattato de archiettura and in Bonfi ni’s Latin translation). In: MUNDING, Márta (Ed.). 
Techné : a mesterségbeli tudás átadásának lehetséges színterei az ó- és középkorban. Szak- és felnőttképzés az 
ó- és középkorban (Techné. Spaces and possible forms of crafts’ knowledge transfer in the Ancient Times and the 
Middle Ages. Professional and adult training in the Ancient Times and the Middle Ages). Piliscsaba : Avicenna 
Közel-Kelet Kutatások Intézete, 2017. (in press)
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system than a wall. Of course, as with many of the elements of fortifi cations, the 
role of moats in the self-representation of a community, as a prestige investment, 
should also be considered.12 Moats however were signifi cant investments that had 
little short-term benefi t. Probably this is the reason the author of a chronicle of the 
lives of Auxerre bishops chose a rather unconventional way to argue why the Hugo 
of Noyers, an infl uential bishop at the turning of the twelfth and thirteenth centuries 
ordered one of his smaller residences to be surrounded by a moat:

“Because it was unprotected and was vulnerable to the attacks of plunderers [Hugo 
of Noyers] rebuilt the old walls, and constucted moats and high towers in order to fortify 
Varzy, his famous town. Next to Saint Eugene’s Church he erected new buildings for the 
bishopric with strong walls, great houses, towers and bastions. In order to protect the 
bishops, he built even stronger walls, with more solid walls, towers and outworks. The 
inner keep boasted towers, fortifi cations and advanced defenses of impregnable strength, 
surrounded by wide, spring-fi lled ditches. Thanks to the abundance of [water] sources that 
feed the moat it is not only no small augmentation of the fortifi cations, but, by reason of 
the multitude of fi sh they provided, by the mills the bishop built there, and other profi table 
assets, they greatly improve the entire establishment.”13

There is limited information available on the building costs of fortifi cation moats, 
but based on an account from Sopron from 1540 and similar sources from Austria 
(Freistadt), their construction was probably a signifi cant fi nancial burden.14 Unlike town 
walls, moats had the potential to generate income since their waters could be exploited 
in the ways noted above. This exploitation was not merely a potential but in dozens 
of towns in East Central Europe it was considered a well defi ned, predictable source 
of income. The example of Prešov discussed here refl ects the way local economies 
exploited the moats.

The moat of Prešov and the water mills
The building history of the urban fortifi cations of Prešov is probably amongst the 

best known from the territory of medieval Hungary. This is not primarily due to its 
conservation as there virtually nothing remains of the medieval fortifi cations, but 
because of the particularly detailed surviving written evidence on the fortifi cations, 

12 HOLT, Richard. Medieval England’s Water Related Technologies. In: SQUATRITI, Paolo (Ed.). Working with 
Water in Medieval Europe. Technology and Resource-Use (Technology and Change in History, 3). Leiden; Boston; 
Köln : Brill, 2000, pp. 79-82.

13 „Castrum suum nobile Varziacum, quod, propter loci immunita, prius frequentibus patebat depredantium 
incursibus, muros reparando antiquos et fossas turribus ingentibus circumsepsit. Domos episcopales juxta 
ecclesiam beate Eugenie muro solido, magnifi cis edifi ciis, turribus ac propugnaculis a primis condidit fundamentis. 
Presidium quoque episcopale ulterius muro solidiori, turribus munitioribus et antemuralibus in tutam et ad 
expugnandum difl icilem munitionem provexit, et fossis mire amplitudinis vallavit in girum, in quibus, grata 
aquarum exuberantia ex fontibus circumfl uentibus eas replens, non modicum facit ad munitionis augmentum; 
et tum ex piscium multitudine qui ibi nutriuntur optimi, tum ex molendinis que edifi cavit ibidem, tum ex aliis 
utilitatibus suis, episcopo totique municipio multe commoditatis existunt.” DURU, Louis M. Bibliothè que historique 
de l’Yonne; ou, Collection de lé gendes, chroniques et documents divers pour servir à  l’histoire des diff é rentes 
contré es qui forment aujord’hui ce dé partement I. Auxerre : Perriquet, 1801, pp. 431-450; and COULSON, Charles 
L. H. Castles in Medieval Society Fortresses in England, France, and Ireland in the Central Middle Ages. Oxford : 
Oxford University Press, 2003, p. 70.

14 VADAS, András. Vízépítés és munkaszervezési formák a késő középkori és kora újkori Magyar Királyságban 
(Water-construction and work-organization in the late medieval and early modern Kingdom of Hungary). In: 
MUNDING, Márta. (Ed.). Techné : a mesterségbeli tudás átadásának lehetséges színterei az ó- és középkorban. Szak- 
és felnőttképzés az ó- és középkorban. Piliscsaba : Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, 2017. (in press)
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which have been partially been exploited in recent years by historical research. Apart 
from medieval documentary evidence, early modern visual source material also 
signifi cantly contributes to our understanding of the structure of the fortifi cation.

Both Hungarian and Slovak research showed interest in the medieval history of 
the town however not independent of the survival of the medieval sources only some 
questions were highlighted by research.15 Since the fundamental two-volume collection 
by Béla Iványi on the medieval records of Prešov’s archive, research has drawn on 
the substantial evidence published by the archivist.16 Using this rich source material, 
a number of works have been dedicated to diff erent aspects of the history of the town, 
from the ethnic composition, through the legal life to some elements of the urban 
topography from the beginning of the twentieth century. The most important works 
until recent years were on the testaments that survived in relatively high numbers from 
the late medieval period. However, they do not add to our image of urban fortifi cations 
or their economic exploitation.17 Recently, a Hungarian historian, László Szabolcs Gulyás 
gathered some data on the history of the fortifi cation of the town, mostly based on 
the Iványi’s collected materials.18 However, he made no reference to the moats. Since 
he focused on the Middle Ages, he made no use of town views either, a relatively rich 
source from the seventeenth-eighteenth centuries which helps in the identifi cation 
of some of the medieval topographical elements connected to moats.19

There exist a number of questions that are not clear with regard to Prešov’s 
fortifi cation moats which could be important in the history of town in general. Precisely 
when was the town surrounded by a moat? Did it fully surround towns and was it fi lled 
with water? Following up on this train of thought, how was the moat exploited in local 
economies? As I will show in the coming pages, sources on the construction and the 

15 See most importantly the monograph of the town: SEDLÁK, Imrich (Ed.). Dejiny Prešova I (The history 
of Prešov). Košice; Prešov : Východoslovenské Vydavateľstvo v Košiciach; Muzeum Slovenskej Republiky 
Rád v Prešove, 1965, 287 p.  GÁCSOVÁ, Alžbeta. Spoločenská štruktúra mesta Prešova v 15. storočí a v prvej 
polovici 16. storočia (The social structure of Prešov in the 15th century and in the fi rst half of the 16th century). 
In: Historický časopis, 1970, vol. 18, no. 3, pp. 347-378. See also: DOMENOVÁ, Marcela. Daňové písomnosti 
a sociálno-ekonomické pomery mesta Prešov v období stredoveku (Tax lists and socio-economic processes 
in the town of Prešov in the Middle Ages). In: Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 
2009 (Proceedings of scientifi c works of the Department of Economics, University of Prešov in 2009). Prešov : 
Prešovská univerzita, 2009, pp. 231-255. See more recently: ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikón 
stredovekých miest na Slovensku (Historical lexicon of Slovakian towns). Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, 
pp. 331-351. For the early sixteenth century: DOMENOVÁ, Marcela. K hospodáreniu mesta Prešov na základe 
daňovej-účtovnej knihy z rokov 1528 – 1537 (To the economy of Prešov on the basis on the book of income and 
expenditure from the years 1528 – 1537). In: Annales Presovienses 11, 2011, pp. 25-59.

16 IVÁNYI, Béla (Ed.). Eperjes szabad királyi város levéltára, 1245 – 1526. I – II. (Archive of the free royal town of 
Prešov, hereinafter Eperjes). Szeged : Szegedi Városi Nyomda és Könyvkiadó, 1931 – 1932, 240 p; 236 p.

17 SZENDE, Katalin. Gyermekek, testvérek, házastársak. Családi viszonyok és örökösödési szokások Eperjesen 
a középkori végrendeletek tükrében (Children, siblings, spouses. Family ties and testimentary practices in Prešov 
in light of medieval last wills). In: Történelmi Szemle 46, 2004, pp. 113-140 (with reference to the author’s other 
works in the topic). See also: DOMENOVÁ, Marcela. Prešovské testamenty do roku 1526. (Diplomaticko-obsahový 
rozbor). (The last will from Prešov until 1526 (diplomatic content analysis)). In: Historica Carpatica 33, 2002, pp. 
29-68.

18 GULYÁS, László Szabolcs. Városfalépítés a középkori Eperjesen (Town wall construction at medieval Prešov). 
In: BUHÁLY, Attila – RESZLER, Gábor – SZOBOSZLAY, György (Eds.). Falak és választóvonalak a történelemben 
(Walls and division lines in history) (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófi a Intézete Kiadványai. 
Terminus Könyvek, 1). Nyíregyháza : Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófi a Intézet, 2014, pp. 127-
142.

19 SZALAI, Béla – SZÁNTAI, Lajos. Magyar várak, városok, falvak metszeteken, 1515 – 1800, II. (Hungarian 
castles, towns and villages on cuttings). Budapest : Múzeum Antikvárium, 2006, pp. 70-72.
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extension of the moat of Prešov can contribute to our understanding of the growth of 
East Central European towns in the fi fteenth century.

The town of Prešov belonged to a group of Hungarian towns that enjoyed the widest 
possible liberties in the Middle Ages despite the fact that it was never among the 
most populous ones in the country. The fi rst references about the existence of the 
settlement date back to the thirteenth century. At this time, it already was in royal 
hands although no data exists on wider freedoms of the settlement, which at this time 
probably was not signifi cant at all. Nonetheless, it is important to note that the core 
of the settlement already lay in the area of the later town. This had been suggested 
by earlier research with some uncertainty, but recently it has been confi rmed by 
archaeological excavations.20

The thirteenth-century settlement may not have been much more signifi cant than 
a village but probably due to its favorable location by the eastern route connecting 
the newly emerging centers in the region, Cracow and Buda, it grew in importance as 
a trading post, along with Košice.21 Košice, in all likelihood, became important somewhat 
earlier then Prešov, from the end of the thirteenth century and continued to grow both 
in terms of its privileges and importance throughout the late medieval period.22 With 
the emergence of Košice, Prešov may also have gradually gained some importance. 
However, knowledge about the early history of the town is not very emphatic in the 
sources. The fact, however, that the fi rst known initiative to surround the settlement 
with a wall dates back to as early as 1370 refl ects the fact that Prešov also grew 
relatively quickly. The source is a mandate issued by King Louis I the Great to the 
nobility of Sáros County to provide lime, stone, and wood to build the walls of Prešov.23 
Although part of the secondary literature suggested it, the document did not refer to 
a ditch or moat – that was probably only dug somewhat later.24 But by the fi rst third of 
the fi fteenth century, Prešov certainly was surrounded by a ditch as well. This is clearly 
refl ected by the tax list of 1428 which refers to the text payers of the houses “by the 

20 ULIČNÝ, Marián – HARČAR, Peter. Počiatky mesta Prešova na základe výsledkov najnovších archeologických 
výskumov (The origins of the town of Prešov deduced from the results of the latest archaeological research). In: 
Archaeologia historica 35, 2010, pp. 393-403.

21 On the routes, see: SZENDE, Katalin. Kraków and Buda in the Road Network of Medieval Europe. In: BENDA, 
Judit – KISS, Virág – LIHONCZAK, Grazyna-Nurek – MAGYAR, Károly (Eds.). On Common Path. Budapest and 
Kraków in the Middle Ages. Budapest : Budapest History Museum Budapest, 2016, pp. 31-37. DRASKÓCZY, István. 
Highways between Buda and Kraków. In: BENDA, Judit – KISS, Virág – LIHONCZAK, Grazyna-Nurek – MAGYAR, 
Károly (Eds.). On Common Path. Budapest and Kraków in the Middle Ages. Budapest : Budapest History Museum 
Budapest, 2016, pp. 38-41.

22 FÜGEDI, Erik. Középkori magyar városprivilégiumok (Medieval Hungarian urban privileges). In: Tanulmányok 
Budapest Múltjából 14, 1961, pp. 27-28. More recently, see: ZSOLDOS, Attila. The Path of Košice to the Privileges 
of 1347. In: HAJDUOVÁ, Mária – BARTOŠ, Martin (Eds.). Košice in the Coordinates of European History. Košice : 
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2013, pp. 34-49. WEISZ, Boglárka. The legal background of the 
trade life of Košice in the Middle Ages. In: HAJDUOVÁ, Mária – BARTOŠ, Martin (Eds.). Košice in the Coordinates of 
European History. Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2013, pp. 94-111. WEISZ, Boglárka. 
Kassa kereskedelmi életének jogi háttere a középkorban (The legal background of the trade life of Košice in 
the Middle Ages). In: BÁRÁNY, Attila – DRESKA, Gábor – SZOVÁK, Kornél (Eds.). Arcana tabularii. Tanulmányok 
Solymosi László tiszteletére II. (Studies in honor of László Solymosi). Debrecen; Budapest : ELTE BTK, 2014, pp. 
899-908.

23 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (hereinafter MNL OL) Diplomatikai Levéltár (hereinafter DL) 
41 829.

24 DIVALD, Kornél – IVÁNYI, Béla. Az eperjesi Szent Miklós-templom (The St Michael’s Church at Prešov). In: 
PETROVICS, Elek (Ed.). Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei IV (Yearbook of the Hungarian 
Museum of Fine Arts, IV). Budapest : Az Orsz. Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása, 1924 – 1926, p. 38.
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ditch” (in fossato). Whether this was a moat or only a dry ditch, the tax list, of course, 
does not reveal.25 The town’s expenses concerning the building of the ditch in 1429 
provide further proof of the existence of a more complex fortifi cation system for the 
town. As will be highlighted later, the mills referred to have stood in the moat leave 
no doubt that by this time the town, at least on the west, was protected by a moat.26

Another source still from the period of King Sigismund’s reign also contains a good 
number of details about the fortifi cations, and especially the town’s moat. In a charter 
from 1435, Sigismund gave permission to reconstruct the fortifi cations of the town in 
response to the recurrent Hussite threat.27 The walls of the town as well as the moat 
were then extended. The extension of the moat, however, created a problem. At this 
time, there were at least two water mills that depended on the moat water, when the 
moat was extended the mills had to be moved. Sigismund gave permission to the town 
to pull the two mills to pieces and move them elsewhere in Prešov. As most of the mill 
parts were made of wood, moving them was not considered an impossible task in the 
Middle Ages.28 The water mills were not originally built by the town’s authority but 
were in hands of two burghers, Peter Langwart and Peter Blume – according to the tax 
lists both were wealthy citizens.29 Of course, according to Sigismund’s permission, 
these men had the right to rebuild their mills. The mills were indeed re-erected as 
it was the town itself which took action in the rebuilding the water mills. The town 
saw an opportunity in the relocation of the buildings and decided to compensate the 
burgers with only some share of the capacity of the mills.30 Only a limited proportion 
of the income from the mill went to their previous owners but neither did the town 

25 MNL OL Diplomatikai Fényképgyűjtemény (hereinafter DF) 228 604. Edited in: Eperjes, I. pp. 79-92, no. 211. 
For the inhabitants of the Ditch Street, here: pp. 90-92. The row of houses in tax lists were recurrently referred 
to as standing by the moat. E.g., MNL OL DF 228 989. 6. p. (1486) or MNL OL DF 229 008 (1488). See on these tax 
lists: DOMENOVÁ, M. Daňové písomnosti...

26 Item dedimus XX, den. pro reformatione pontis cirea molendinum medians inter alia duo molendina. MNL OL 
DF 228 612. Eperjes, I. 93-103, no. 220, here pp. 97-98.

27 MNL OL DF 229 042. For its at some points erroneous editions, see: WAGNER, Carolus. Diplomatarium 
Comitatus Sarosiensis. Posonii; Cassoviae : Sumtibus Joannis Michaelis Landerer, 1780, pp. 228-231, no. 
17. FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis X/7. Budae : Typis typogr. Regiae 
Universitatis Ungaricae, 1843, pp. 656-659, no. 305. Its regesta: Eperjes, I, pp. 109-110, no. 237. On the case, 
see: SEDLÁK, I. (Ed.). Dejiny Prešova I..., p. 94. URBANOVÁ, Norma. Prešov : Pamiatková rezervácia (Monument 
guide: Prešov) (Pamiatky mestský ch rezervá cií , 8). Bratislava : Tatran, 1986, pp. 10-15. NÓGRÁDY, Árpád. 
A középkor végi Magyarország mindennapi kenyere (Beregszász lakosságának gabonavásárlásai 1530-ban és 
a Jagelló-kori malomvámok) (The everday bread of Hungary at the end of the Middle Ages. The grain acquisition 
of the inhabitants of Berehove in the 1530s and the mill customs of Jagiellonian period). In: A Nyíregyházi Jósa 
András Múzeum Évkönyve 42, 2000, p. 162. On the wars of the period, see: TÓTH-SZABÓ, Pál. A cseh-huszita 
mozgalmak és uralom története Magyarországon (The history of the Czech-Hussite movements and rule in 
Hungary). Budapest : Hornyánszky ny. M. Tud. Akadémia, 1917, 474 p.

28 E.g., „extunc prefatus dominus Georgius plebanus et sui successores plebani habeant potestatem ipsa 
molendina iterum cum tot rotis quibus fuerit eorum voluntas translocandi et transformandi in eodem fl  umine 
ad alium aptiorem et commodiorem locum ubi ipsis et ecclesie melius videbitur expedire, neque aliquod aliud 
molendinum in derogamen et preiudicium illius per nos aut successores nostros fundari poterit in futurum.” MNL OL 
DL 65 946. Edited in: TELEKI, József. A Hunyadiak kora Magyarországon, XI (History of the age of the Hunyadis in 
Hungary). Pest : Emich, 1855, pp. 395-397, no. 501. See also: VADAS, András. Terminológiai és tartalmi kérdések 
a középkori malomhelyek körül (Questions of the terminology and meaning of the term locus molendini in the 
Middle Ages). In: Történelmi Szemle 57, 2015, p. 644.

29 On the two burghers, see: MNL OL DF 228 604. Edited in: Eperjes, I., pp. 79-92, no. 211. MNL OL DF 228 669. 
Edited in: Eperjes, I., pp. 127-129, no. 283.

30 MNL OL 228 631. For its regesta: Eperjes, I., pp. 110-111, no. 240. MNL OL DF 228 633. For its regesta: 
Eperjes, I., p. 111, no. 242. MNL OL DF 228 634. For its regesta: Eperjes, I., p. 111, no. 243.
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own a majority of the mills’ share. Most of the income from the two mills was shared 
between diff erent ecclesiastical institutions in Prešov from that time onwards. The 
town fi nally came into in full possession of the mills half a century later, in 1494 and 
remained there until the Modern times.31

From the point of view of topography, the localization of the original sites of the 
mills as well as their new sites from the 1430s onwards are of major importance. This 
could help to identify some other topographical elements, as well as contributing to the 
understanding of the development of the town.32 According to the documents issued 
concerning the relocation of the water mills one of them originally was located right 
next to the Upper Gate (molendinum ante superiorem portam). There are a number of 
data on this mill from the second third of the fi fteenth century onwards and especially 
from 1494 when the mill was acquired by the town. The exceptionally detailed accounts 
of the town from the late fi fteenth century refer to the mill as the Upper Mill (Obermoell, 
molendinum superior; see Fig. 2).33 Apart from this mill that can be localized relatively 
precisely to the surroundings of the Upper Gate, the other mill which fell victim to the 
extension was called Middle Mill (molendinum medium) can also be localized relatively 
precisely. The account fragment from 1429 mentioned expenses related to the bridge 
close to the Middle Mill. This bridge probably stood next to the so-called Middle (or 
Small) Gate of the town, similarly to the way the Upper Mill got its name. From the 
very same year the protocol of the town refers to a street by the Middle Mill by the 
town’s wall.34 The relocation of this mill, however, raises some problems. Unlike the 
Upper Mill it was probably moved somewhat further away from its original location. 
Instead of the area in front of the Middle Gate after the extension of the town it was 
moved to the lower part of the town, hence the new name of the mill: Lower Mill 
(Niedermoell, molendinum inferior, mola vero civitatis inferioris).35 This suggestion 
concerning the location of the mills at various time periods can be confi rmed by one of 
the fi rst detailed views of the town from 1768. The town view clearly marks the spots 
of the Upper and the Lower Mill, both probably operating at the same spots from the 
mid-fi fteenth century onwards (see Figs 1 and 3).36

31 MNL OL DF 229 078. For its regesta: Eperjes, II., p. 288, no. 714. See also: NÓGRÁDY, Á. A középkor végi..., p. 
162. On the mill incomes after 1526, see: DOMENOVÁ, M. K hospodáreniu mesta Prešov..., pp. 36-37.

32 On the topography of the town, see: MENCL, Václav. Stř edově ká  mě sta na Slovensku (Medieval towns in 
Slovakia). Bratislava : Universum, 1938, p. 98. SEDLÁK, I. (Ed.). Dejiny Prešova I...

33 Discussed in: NÓGRÁDY, Á. A középkor végi...

34 See note 26 and (...) in plathea medii moledini penes murum civitatis (...). MNL OL DF 282 529, 4. p. The 
relevant entry – with the omission of important words – in the town protocol book was edited in: IVÁNYI, Béla. 
Eperjes szabad királyi város jegyzőkönyve, 1424 – 1509 (The protocols of the free royal town of Prešov, 1424 – 
1509). In: Történelmi Tár 10, 1909, pp. 121-122.

35 For the latter, see e.g. MNL OL DF 282 538. fol. 112r. See also Fig. 1.

36 The town view was not included in the collection of Szalai and Szántai: SZALAI, B. – SZÁNTAI, L. Magyar 
várak..., pp. 70-72; despite the fact that it has already been published in 1965: SEDLÁK, I. (Ed.). Dejiny Prešova 
I... For the original town view, see: Štátny archív v Prešove, f. Magistrát Prešov, Zbierka máp a plánov, inventory 
number (hereinafter Inv. č.) 2. I am thankful to Blanka Szeghyová for her help with identifying the map published 
in: SEDLÁK, I. (Ed.). Dejiny Prešova I… without referring to its repository.
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Fig. 1: View of the town of Prešov from 1768 by Gaspar Caspar.

Fig. 2: Detail of the view of the town of Prešov with the Upper Mill (no. 23) from 1768 by Gaspar 
Caspar.
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Apart from the two mills that functioned for centuries by the western section of 
the town moat there were other mills that dated to the Middle Ages in the town. The 
town’s accounts repeatedly refer to a fulling mill (molendinum pannifi cum). The location 
of this mill is unknown, but lacking in other water resources within the town this mill 
could also have used the water of the moat. The early-sixteenth-century accounts 
also refer to a smith’s stone (de lapide vero quo utuntur fabri or cotes fabrorum).37 This 
statement, based on the modest income connected to it, suggests that this mill may 
have been connected somehow to the fulling mill, or perhaps to the Lower Mill.38 From 
the fi fteenth century onwards, apart from the two fl our mills and the fulling mill, there 
was a gunpowder mill at Prešov. Whether this mill used water as a source of energy 
for the production of saltpeter is unclear. Based on the accounts from 1533/1534, 
Iványi suggested that the building stood next to a friary. The only mendicant friary that 
operated in town in the late medieval period was a Carmelite instution. The building 
stood by the town gate by the road leading to Solivar, somewhat to the southeast of 
Prešov.39 The medieval sources are unclear as to whether a moat also ran on this side 
of the town or not. The water in the moat section running by the mills on the west side 
of town originated in the nearby River Torysa. This channel can be easily identifi ed on 
early modern maps, including the relevant sheet of the First Military Survey from the 
late eighteenth century. The eastern section of the moat was probably not connected 
to the River Torysa or to the western section of the moat. However, according to the 
eighteenth century description of the town by Matthias Bel left as a manuscript,40 the 
whole of the town at that time was surrounded by a moat.41 If this is true, because 
of the local geographical conditions, the water in the eastern section of the moat 
probably originated from somewhere other than the River Torysa as this area lies at 
a somewhat higher elevation. The water may have come from the hills to the east of 
the town. It is equally possible that the gunpowder mill close to the town wall was a dry 

37 For these two, see: DOMENOVÁ, M. K hospodáreniu mesta Prešov..., pp. 37-38.

38 DOMENOVÁ, M. K hospodáreniu mesta Prešov..., p. 38.

39 The Carmelites took over the building from the Franciscans. On the friary, see: ROMHÁNYI, Beatrix F. 
Kolduló barátok, gazdálkodó szerzetesek. Koldulórendi gazdálkodás a késő középkori Magyarországon. 
(Mendicant brothers, farming friars. Mendicant economy in late medieval Hungary). [Dissertation submitted to 
the Hungarian Academy Sciences]. Budapest : [s. n.], 2013, passim. REGÉNYI, Kund. Az eperjesi Szentháromság 
karmelita konvent története (History of the Holy Trinity Carmelite convent at Prešov). In: HOMONNAI, 
Sarolta – PITI, Ferenc – TÓTH, Ildikó (Eds.). Tanulmányok a középkori magyar történelemről. Az I. Medievisztikai 
PhD-konferencia (Szeged, 1999. július 2.) előadásai (Studies in medieval history. Proceedings of the 1st PhD 
conference in medieval studies, Szeged, 2 July 1999). Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 1999, pp. 103-
113. On the relatioship of the Franciscan friary and the Carmelite convent: ROMHÁNYI, Beatrix F. Kolostorok 
és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Katalógus (Monasteries and collegiate chapters in medieval 
Hungary. Catalogue). Budapest : Pytheas, 2000, p. 23.

40 On Bel’s description of Sáros County, see: TÓTH, Gergely. Bél Mátyás Sáros vármegyéről (Matthias Bel on 
Sáros County). In: Gesta : fi atal miskolci történészek folyóirata, 2006, vol. 6, no. 2, pp. 30-49. TÓTH, Gergely. Bél 
Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. I – II (Creation 
history of Mátyás Bél’s “Notitia Hungariae novae...” and description of its manuscripts). [PhD-dissertation]. 
Budapest : ELTE, 2007, II., pp. 247-251.

41 „Moenia murus geminus, alter altero sublimior et solidior incingit, suff ulcientibus eos propugnaculis quorum 
duo praecipua mercatorum unum, alterum victorum, non parum addunt ornamenti urbeculae, ut nihil dicamus de 
reliquis, quae sartoribus, carnifi cibusque nomen habent: ea enim pariter singulari munimento moenia, et urbem 
ornant. Praeterea adstant portae, superior una, altera inferior, adiecta una portula a latere, quae omnia turritis 
tectis condecorant urbis compagem. Totam eam ambiunt fossae, alte satis depressa, quarum una, quae Tarcza 
vicina est, oppletur aquis ad summum.” Országos Széchényi Könyvtár. Fol. Lat. 3783. 34r-v (Descriptio Comitatus 
Sarosiensis per Matthiam Belium adornata). On the manuscript, see: TÓTH, Gergely. Bél Mátyás..., II., p. 251.
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mill, something that cannot be ruled out for the fulling mill either. There is no clear 
evidence for the source of energy used by these industrial complexes but a dry mill 
certainly existed in the town as confi rmed by an entry in the town accounts in 1521.42

The account books refer to two further mills, but neither the location nor the power 
source they employed is clear. The fi rst to appear chronologically in the sources was 
a mill that ground the malt to provide the burghers with beer. As sources mention this 
mill as being a “malt mill and a wine house” (malzmühle und weinhaus) the building 
must have held one of town pubs.43 Sources in the 1510s also refer to another mill 
(molendino bursatili [?]), that only functioned for a couple of years but neither its 
location nor whether it was a water mill is known.44

Fig. 3: Topography of Prešov in the late medieval period with the relocation of the mills and the 
probable running of the western section of the urban moat before and after 1435.

42 MNL OL DF 282 538.

43 MNL OL DF 282 535. 

44 MNL OL DF 282 538 (image: 533, 625 and 703).
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Moats, urban topography and mills – some conclusions
There are two diff erent kinds of lessons that Prešov provides, ones related to the 

topography of the town and urban water use in general. First, Sigimund’s permission 
and the two individual agreements with the mill owners, Peter Langwart and Peter 
Blume can be used to date the extension of the town walls and the streets of the 
town itself. In this period, most probably a new street and a row of houses was added 
to the previously existing settlement, hence the relocation of mills. The documents 
related to the problem of the mills highlights the fi fteenth-century development of 
town itself. While the Upper Mill only had to move probably a few meters, the Middle 
Mill had to be moved further to the south, allowing a signifi cant extension of the town 
towards the west.

The documents related to the extension of the fortifi cations along with the detailed 
account books of the town from the late fi fteenth and early sixteenth century allowed 
data to be gathered on mills in the town. They also revealed that despite the relatively 
small population of the town compared to that of other free royal towns in Hungary, 
Prešov possessed a high number of such complexes. Whether some of these mills used 
water or some other source of energy remains unclear.

This survey of the moat and the exploitation of the waters surrounding Prešov also 
highlighted some general features regarding urban water-management. Population 
concentrations such as walled towns in Hungary had to use the waters within their 
borders very effi  ciently to provide various industries with energy. Power needs meant 
that mills built by moats were anything but unique in the Middle Ages. Researchers 
identifi ed a number of similar buildings in dozens of towns in Western as well as in East 
Central Europe. In the Kingdom of Hungary moat of some towns were exploited; the 
example of Sopron is probably best studied,45 although the water running around the 
castles of Moson and Óvár also supplied major mills with power.46 A section of the moat 
of Cluj was also used as a mill race in the late medieval period. In this case, however, 
the use of this semi-artifi cial riverbed probably pre-dated the time when a moat was 
established around the town.47 From the sixteenth century onwards and together with 
the beginning of the construction of dozens of new fortifi cations with the arrival of 
the Ottomans, numerous mills were built by moats, becoming increasingly every day 
elements in local economies.
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The establishment of Czechoslovakia in 1918 was refused by a large proportion of its inhabitants, mainly 
from the part of Czechoslovak Germans and Hungarians. Beside them, a certain number of Slovaks 
rebelled against the state project of Czech and Slovak political elites as well. Some of them preferred 
to remain in the frame of the historical Hungary because they shared with Hungarians for centuries 
transmitted cultural patterns and cultural repertoire, the use of which came by implementing the idea 
of Czechoslovakism to the threat. Rebelling attitudes against Czechoslovak statehood were registered 
especially in the ethnically heterogeneous regions and cities which were located in the contact zone 
between the territories with the majority Slovak population on the one side and the minority Hungarian 
one on the other. Analysing the archival documents, the author of the paper focuses fi rstly on reactions 
of indigenous inhabitants of Slovak origin of the city of Košice to the establishment of Czechoslovakia, 
secondly, on pursuits of the political elites to implement the Czechoslovak state idea in the public space 
of the city, its successes, failures and tensions between the Czechoslovak and Slovak (autonomous) 
camps of nationalists. Thirdly, the analysis of the electoral behaviour stands in the spotlight, according 
to which the majority of local indigenous Slovaks voted the oppositionist parties what indicates that, in 
the long term, the idea of the Czechoslovak state was refused by these inhabitants. The purpose of the 
study lies in recognizing diff erentiated attitudes of the Slovak interwar (mainly urban) society to the 
Czechoslovak statehood and, hence, in outlining an alternative story to the traditional, in the cultural 
memory reproduced narrative about the establishment of Czechoslovakia as a “national liberation”.

Key words: Czechoslovakism. Nationalisation of Urban Space in Košice. Heterogeneous Urban Milieu. 
National Indiff erence. Ethnicity and Electoral Behaviour.

Introduction
The question, whether the disputed legitimacy of the Czechoslovak political doctrine 

of Czechoslovakism – an idea of the West-Slavic national community of Czechoslovaks, 
consisting of two branches, Czechs and Slovaks – contributed to the downfall of 
Czechoslovakia (in 1939 and 1993), remains an open dispute in the world historiography. 
A debate has been stirred especially after Elisabeth Bakke’s infl uential work was 
published in 1999. Norwegian author vindicated her option that Czechoslovakism 
was refused even by the very people it was supposed to appease,1 meanwhile her 

* This article is published as part of the project: Košice – Places of Memory II. People and History (VEGA 
1/0212/15). The Slovak original of the text is available online at: <https://sav-sk.academia.edu/OndrejFiceri>. 
The topic of this paper was generally presented to the participants of the international workshop Yugoslavism 
versus Czechoslovakism: The History of Confl icting Ideologies in Central and South-Eastern Europe (supported 
by the UPJŠ 2016-313 PCOV).

1  BAKKE, Elisabeth. Doomed to Failure? The Czechoslovak Nation Project and the Slovak Autonomist Reaction 
1918 – 1938. Oslo : University of Oslo, 1999, 556 p. The author argues that the Czechoslovak nation project 
failed because the idea of Czechoslovakism sharpened national confl ict and activated the fi nal phase of the 
Slovak nation-forming process. The author is convinced that “the failure to create a Czechoslovak identity thus 
contributed to the dissolution of the state in 1993” (p. 533), however, she avoids to claim that Czechoslovakism 
was to blame for the downfall of Czechoslovakia in 1939.

Czechoslovakism in Mentalities of Košice’s Inhabitants and 
Its Implementation in the Public Space of the City in the 
Interwar Era*

vol. 6, 2017, 2, pp. 22-47Ondrej Ficeri
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opponents, e. g. German historian Peter Haslinger2 or his Slovak colleague Milan 
Zemko,3 objected that rather the destabilizing eff ect of German and Hungarian 
revisionism from outside and inside of the state should be taken into account. In this 
study, I support the opinion of Elisabeth Bakke with a further ambition to amend her 
thesis by a claim that the Czechoslovakism did fail not only as a state-forming force, but 
also as a source of the legitimacy to retain the territorial integrity of Czechoslovakia 
according to the Treaties of Versailles and Trianon.

A research of attitudes of indigenous Slovak-speaking inhabitants of Košice to the 
Czechoslovak state idea appears to be a plausible tool for verifying Bakke’s thesis 
concerning several reasons. Before the establishment of Czechoslovakia, Czech and 
Slovak political elites assumed that the majority of local inhabitants were of Slovak 
origin and became Magyarized only from the second third of 19th century on, due to 
the forceful identity politics of Hungarian governments.4 Their disenchantment grew 
bigger when realising that political affi  liations of locals during the whole interwar 
period unaff ectedly leaned towards pro-Hungarian parties which was, consequently, 
misused by Hungarian propaganda in 1938 – the same way as Slovak autonomism was 
misused by German propaganda in 1939 – and contributed to the overall international 
discreditation of the Czechoslovak state, and, in the broader context, to the destruction 
of the Versailles system laid out in 1918 – 1920.5

In the post-WWII period the pro-Hungarian attitudes of Košice’s Slovak-speaking 
inhabitants became, naturally, a taboo in Slovak historiography as this local feature 
did not simply correspond with the national narrative and stood in opposition to 
the forcefully reproduced image of Košice, the second biggest city in Slovakia, 
as an ethnically pure Slovak city. At opposite pole was (and partially still is) the 
Hungarian historiography which interpreted the pro-Hungarian electoral behaviour 
of Košice’s Slovak-speaking inhabitants as evidence of their “original” Hungarian 
ethnic identity.6

2  HASLINGER, Peter. Doomed to Failure? The Czechoslovak Nation Project and the Slovak Autonomist Reaction 
1918 – 1938. In: H-Net Reviews [online]. April, 2001, [cit. 10.10.2017]. Available on the internet: <http://www.h-
net.org/reviews/showrev.php?id=5098>

3  ZEMKO, Milan. Bakke, E: Doomed to Failure? The Czechoslovak Nation Project and the Slovak Autonomist 
Reaction 1918 – 1938. In: Historický časopis, 2002, vol. 50, no. 2, pp. 350-355. Bakke’s thesis was indirectly 
rejected also by the Slovak historian ŠU CHOVÁ, Xénia. Idea československého štátu na Slovensku 1918 – 1939 : 
Protagonisti, nositelia, oponenti. Bratislava : HÚ SAV, 2011, p. 10.

4 During the Paris negotiations in 1918 – 1920, the Czechoslovak diplomacy used the Magyarization as 
the main argument against retaining the whole stripe of towns in the Slovak-Hungarian ethnic contact zone 
in Hungary. Compare the so-called Beneš’ memoranda “La Slovaqui: LaTerritoire revindique de la Slovaqui”. 
In: DEJMEK, Jindřich. Edvard Beneš : Politická biografi e českého demokrata. Část první: Revolucionář a diplomat 
(1884 – 1935). Praha : Karolinum, 2006, p. 238.

5 The territorial reduction (Munich Agreement in September 1938) and dissolution of Czechoslovakia (in 
March 1939) has to be understood in the context of contemporary foreign policy (Appeasement) of the United 
Kingdom and France whose representatives were not willing to carry out their obligations to guarantee the 
existence of Czechoslovakia. Although political representatives of both countries considered the destruction 
of Czechoslovakia as illegal aggression of the Third Reich, they de facto recognized the new Slovak state (5th 
May 1939, 14th July 1939 respectively). For relevant reading on the cultural history of the phenomenon of 
Appeasement in British politics and society compare: McDONAGH, Frank. Neville Chamberlain, Appeasement and 
the British Road to War. Manchester; New York : Manchester University Press, 1998, 196 p.

6 For further reading on Slovak-Hungarian polemic about the national character of Košice compare: FICERI, 
Ondrej. Košice v slovenskej historiografi i. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2016, 266 p.
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The objective of the paper is to evaluate what were the preconditions and possibilities 
of adaptability of the idea of Czechoslovakism in such a nationally indiff erent (from 
the centralist point of view) region as was the city of Košice and its surrounding, 
secondly, what was the territorial origin of persons active in Czechoslovakization of 
the city, and thirdly, what problems, successes or failures they encountered in pursuit 
of implementation of this idea in the public space of the city, and in anchoring of the 
state idea in mentalities of locals.7 When answering the targeted research objectives, 
I have analysed historical representations retained in the archival documents of the 
state administration, memoires and local press, combined with analysis of aggregated 
data from censuses and elections.

Fig. 1: A kiosk of Baťa concern at the “East of the Republic Exhibition” organized in Košice by the 
Czechoslovak authorities in July – August 1938 to demonstrate successes of the republican regime 
in the past 20-year-period. (Source: Východoslovenské múzeum v Košiciach, fond Historická tlač, 
further East Slovak Museum, V.273/ 65).

7 Under the term mentalities I understand wider mindsets of a certain social group with the unifi ed or similar 
value system on a certain territory. BURKE, Peter. Strengths and Weaknesses in the History of Mentalities. In: 
BURKE, Peter. Varieties of Cultural History. Cambridge : Polity Press, 1997, pp. 162-182. In this case, the above 
mentioned defi nition anticipates existence of several social groups, diff erentiated depending on their attitude 
to the idea of Czechoslovakism: proponents of Czechoslovakism (typically constituency of the governmental 
parties), and opponents of Czechoslovakism (typically constituency of the oppositionist parties, including the 
Hlinka’s Slovak People‘s Party). However, it is necessary to distinguish between the aversion to Czechoslovakism 
and to Czechoslovakia as a centralized state formation, or to its existence at all, even though these qualities 
could overlap in the sense of semantic nuances among the terms ‘separatists’, ‘autonomists’, ‘irredentists’. 
Nevertheless, even in the case of implementation of Czechoslovakism in the contemporary public discourse, 
Peter Haslinger calls attention to its inconsistence because the terms ‘Czechoslovaks’, ‘Slovaks’, or ‘Czechs’ 
had been used next to each other causing linguistic ambiguity. HASLINGER, Peter. The Nation, the Enemy, and 
Imagined Territories : Hungarian Elements in the Emergence of a Czechoslovak National Narrative during and 
after WWI. In: WINGFIELD, Nancy (Ed.). Creating the Other. Ethnic Confl ict and Nationalism in Habsburg Central 
Europe. Oxford; New York : Berghahn Books, 2003, pp. 169-182.
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Rivalry across actors of competitive identitarian concepts
If we are dealing with preconditions for implementations of Czechoslovakism 

in Košice and its surrounding (the region of Abov), we cannot avoid the need to 
embed the development of the ethno-emancipation process of local inhabitants into 
a wider historical context. The reason is that the progress of the ethno-emancipation 
process on the territory of the east Slovakia diff ered from the one in the west-central 
Slovakia.8 In the 1st half of the 20th century several identitarian concepts were evolved 
on the territory of the east Slovakia the actors of which competed for nationalisation 
(ethnisation) of local residents. The identities of locals oscillated between a number of 
nationalisation “off ers”, whereby none of them was able to become permanently rooted 
here due to an insuffi  cient time period and constantly instable geopolitical situation.9 
The other reason was, from a long term perception, that a considerably large part of 
locals adopted an alternative pattern of identifi cation and developed a group tradition 
with a specifi c value system which did not correspond with the mainstream (in this 
case with the Slovak, or Czechoslovak national ideology). It was the alternative concept 
of Slovjaks – an idea about the indigenous inhabitants of the east Slovakia which 
anticipated that these inhabitants form an independent ethnic category, diff erent from 
Slovaks. The protagonists of the Slovjak concept accepted the idea of the Hungarian 
political nation when adopting the territorial belonging to the historical Hungary (as 
an integral part with a certain kind of autonomy), that is why Hungarian governments 
supported such pursuits.10

In the Slovak historical culture, it is not even suffi  ciently embedded that not only 
Hungarian political elites were in the interwar period in pursuits of impropriating 
the east Slovakia. A part of Ruthenian political and intellectual elites called for an 

8 The semantic meaning of the term ‘the east Slovakia’ is in mentalities of Slovaks unsettled and territorially 
mutable. In this paper, the east Slovakia means the territory of two current administrative units: the Košice and 
Prešov Self-Governed Counties. 

9 Researchers of the concept of national indiff erence ask in what extent were individuals infl uenced 
by nationalists, or rather they refrained from pursuits of nationalists for a nationalized society and became 
immune and indiff erent to nationalisation projects: LOZOVIUK, Petr. Evropská etnologie ve středoevropské 
perspektivě. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005, pp. 40-48. ZAHRA, Tara. Imagined Noncommunities : 
National Indiff erence as a Category of Analysis. In: Slavic Review, 2010, vol. 69, no. 1, pp. 93-119.

10 In the 2nd half of the 20th century, a scholarly dispute took its course between proponents and opponents 
of the Slovjak concept (Ondrej R. Halaga versus Imrich Sedlák and Ladislav Tajták) regarding its relevant 
underpinning: HALAGA, Ondrej R. Austroslavizmus, uhroslavizmus a východoslovenské národné uvedomenie. 
In: Svojina, 1949, vol. 3, no. 4, pp. 195-201. HALAGA, Ondrej R. Košická administratívna oblasť za feudalizmu. 
Košice : Archív mesta Košice, 1955 – 1958, 170 p. HALAGA, Ondrej R. Memorabilia z Európy a vlasti. Prešov : 
Universum, 2008, 504 p. SEDLÁK, Imrich. Východné Slovensko v letokruhoch národa : Kultúrno-spoločenský, 
národno-politický a literárny integračný proces na východnom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2012, 890 
p. TAJTÁK, Ladislav. K otázke vydávania učebníc vo východoslovenskom nárečí. In: Nové obzory, 1962, vol. 4, pp. 
43-58. TAJTÁK, Ladislav. Poznámky k historickým otázkam v diele Ondreja R. Halagu. Východoslovenský slovník 
I. – II. Košice; Prešov : Universum, 2002. In: Historický časopis, 2010, vol. 58, no. 1, pp. 123-134. The Hungarian 
historiography interprets the Slovjak concept as a regional phenomenon: AB LONCZY, Balázs. Virtuális vármegye : 
Sáros 1820 – 1940. In: ABLONCZY, Balázs. Nyombiztosítás Letűnt magyarok: Kisebbség- és művelődéstörténeti 
tanulmányok. Pozsony : Kalligram, 2011, pp. 15-35. BARNA, Ábrahám. A szlovákság történelmi törésvonalai: 
konfesszionalizmus és regionalizmus. In: KOZMA, Gábor – ILLÉS, Pál Attila (Eds.). Hungaro-szlovakológia. 
Budapest : Szent István Társulat, 2007, pp. 183-186. Lately, Veronika Szeghy-Gayer contributed to the debate 
when documenting that the origins of the Slovjak concept stemmed from the circle of the local Šariš (the county 
to the north of Košice) elite: SZEGHY-GAYER, Veronika. Slovjacké regionálne hnutie v rokoch 1907 – 1918. In: 
Mesto a dejiny, 2014, vol. 3, no. 2, pp. 68-83.



MESTO 
    DEJINY

a

26

extension of the Ruthenian territory with Košice constituting a regional capital.11 
Last and not least, a part of Polish elites, the so-called Krakow group, presupposed 
a Polish origin of local dialects and proposed the seizure of the territory stretching 
as far as Košice.12

The most elaborated plan for creating a national community which would include 
the population of Košice and the surrounding area was developed by the Czech 
political elites which were jointed up with the Slovak ones in the course of the year 
1918.13 However, the obvious absence of identifi cation of local Slovak-speaking-
inhabitants with an idea of Czechoslovakia – besides few personalities – constituted 
an obvious cleavage in the legitimacy claims for detaining the city and, at the same 
time, a problem in creating of a Czechoslovak imagined national community among 
these individuals.14 In contrary to the area of the west-central Slovakia and northern 
parts of the east Slovakia, in Košice and the surrounding Abov-Turňa County there 
were no signs of civic activism supporting the establishment of the Czechoslovak 
Republic.15 At this point I refer to the polemic which has occurred in the Slovak 

11 An annexation of the east Slovakia to Carpathian Ruthenia was requested by the Autonomous Agricultural 
Alliance (Autonómny poľnohospodársky zväz). Štátny archív (The State Archive, hereinafter ŠA) v Košiciach, 
fund (hereinafter f.), Košická župa (The Košice County, hereinafter KŽ) 1923 – 1928, prez. odd., box (hereinafter 
b.) 264, number (hereinafter no.) 3777, Situačná správa za I. štvrťrok 1927 (8. 4. 1927).

12 DEÁK, Ladislav. Hra o Slovensko : Slovensko v politike Slovenska a Poľska v rokoch 1933 – 1939. Bratislava : 
Veda, 1991, p. 66.

13 The east Slovakia including Košice fi gured as an integral part of the Czechoslovak national territory in 
every of the layouts dealing with the territorial extent of gradually establishing state: BENES, Edvard. Détruisez 
l’Autriche-Hongrie!: Le martyre des Tchéco-Slovaques à travers l’histoire. Paris : Delagrave, 1916, 72 p. KUFFNER, 
Johann. Unser Staat und der Weltfriede. Prag : Verlag Josef Springer, 1918, the map supplement. MASARYK, 
Tomáš Garrigue. Independent Bohemia. London : J. M. Dent, 1915, p. 125. The role of maps in demarcation 
of Czechoslovak borders was analysed by: DEÁK, József. A cseh-szlovák egység diplomáciai története. Pécs : 
Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, 1943, 176 p. HASLINGER, Peter. Nation und Territorium im 
tschechischen politischen Diskurs 1880 – 1938. München : Collegium Carolinum, 2010, 531 p. HAJDÚ, Zoltán. 
„Csehszlovák“ térképek az államteremtés szolgálatában. In: FRISNYÁK, Sándor (Ed.). A Felvidék történeti 
földrajza. Nyíregyháza : Piremon, 1998, pp. 191-199.

14 For circumstances of the seizure of Košice by the Czechoslovak authorities compare the contemporary 
works: BALLAY, Eugen. Rozpomienky na vskriesenie najvýchodnejšieho Slovenska v roku 1919. Michalovce : 
Kníhtlačiareň Zemplín, 1924, 24 p. CHALOUPECKÝ, Václav. Zápas o Slovensko 1918. Praha : Čin, 1930, 256 p. 
MEDVECKÝ, Karol Anton. Slovenský prevrat. Vol. 1. Bratislava : Komenský – Vydavateľský a literárny spolok, 
1930, pp. 131-148; Vol. 2, pp. 235-278. SEKÁČ, Ján. Pomery v Košiciach v dobe ich obsadenia naším vojskom 
a za vpádu maďarsko-boľševického. In: KRPELEC, Bartolomej. Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 
1919 : Pamätný spis domáceho odboja. Bratislava : J. Zimák, 1936, pp. 59-64. KRPELEC, Bartolomej. Prevratové 
udalosti v bývalej stolici Abauj-Turňanskej. In: ŠTANCL, J. G. (Ed.). Jubilejný almanach mesta Košíc a východného 
Slovenska 1918 – 1928. Košice : Výbor pre oslavy desiateho výročia ČSR v Košiciach, 1928, pp. 30-36. ŠROBÁR, 
Vavro. Osvobodené Slovensko. Praha : Tiskové a nakladatelské družstvo Československých legionářů, 1928, 
pp. 464-470. The more or less recent scholarly works include: HRONSKÝ, Marián. Boj o Slovensko a Trianon 
1918 – 1920. Bratislava : Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1998, 328 p. IRMANOVÁ, Eva. 
Maďarsko a versailleský mierový systém. Praha : Albis International, 2002, 416 p. KRAJČOVIČ, Milan. Hranice 
Slovenska – plány a spory 1848 – 1922. In: Historické štúdie, 2004, vol. 43, pp. 31-52. ORMOS, Mária. Padovától 
Trianonig. Budapest : Kossuth Kiadó, 1984, 452 p. SZTANCS, Gábor. Kassa helyzete és sorsa ősszén 1918. In: 
HAJDÚ, Anikó (Ed.). Multietnikus világok Közép-Európában, 1867 − 1944 (Multietnické prostredie v Strednej 
Európe, 1867 – 1944). Budapest : TéKa, 2016, pp. 219-237. ŠVORC, Peter. Košice a začleňovanie Slovenska do 
nového štátu 1918 – 1919. In: ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice a dejiny – dejiny Košíc. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 
2011, pp. 89-100.

15 The-First-Czechoslovak-Republic-myth about the Slovaks as passive expectants for a “national liberation” 
from the Czech Lands was refuted by current scholars. The most infl uential work on the topic: NURMI, Ismo. 
Slovakia – a Playground for Nationalism and National Identity : Manifestations of the National Identity of the 
Slovaks 1918 – 1920. Helsinki : Suomen Historiallinen Seura, 1999, 202 p. Compare also: MANNOVÁ, Elena. 
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historiography only recently, in the 2nd decade of the 21st century, concerning the 
credit of Czechs for “liberation” of Slovaks, when a prominent Slovak historian 
Milan Zemko asked how many Slovaks actually cared for such a “liberation”.16 In the 
above mentioned dispute I support the relevance of Milan Zemko’s thesis and in the 
following part of the paper I explain why.

To facilitate the ethno-emancipation process in the local milieu in accordance with 
aims of the protagonists of the Czechoslovak, i.e. later competitive Slovak identitarian 
concept, an extensive cultural transfer mediated by human resources from the regions 
which were considered as a crystallization core of the national territory was needed. 
Let’s quote a journalist Emo Bohúň, working in the local pro-governmental newspaper 
Slovenský východ, who arrived from Liptov (the central Slovakia) to “offi  ciate” in 
Košice in 1991: “I was sincerely trying to become rooted in this city and hence boost the 
number of Slovaks who were arriving here in whole herds to fi nd new home and help to 
change the ethnic form of this in history praised city.”17 All of the leading state offi  cials 
in Košice came from western parts of the republic, whether it was the Abov-Turňa 
County governors Ján Sekáč, Pavol Fábry, Ján Ruman and Juraj Slávik, or the Košice 
city mayors, nominated by the Prague government. Anton Prídavok, a writer from 
Kežmarok working in Košice in the interwar period, recalled events of the initiation 
phase of the Czechoslovak rule in Košice: “Two men, the county governor and his adjunct, 
had constituted the most important state authority, until people from the west relieved 
the situation.”18

Uhorská a československá štátna idea : zmena povedomia v slovenskej spoločnosti. In: MOMMSEN, Hans – 
KOVÁČ, Dušan – MALÍŘ, Jiří – MARKOVÁ, Michaela (Eds.). První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. 
Brno : Matice moravská, 2000, pp. 87-95. According to Nurmi’s research, not only Slovak political elites actively 
participated in the process of establishment of Czechoslovakia and delineating borders vis-a-vis the Hungarian 
authorities, but also common inhabitants in a mass extent. Also in the east Slovakia the “revolutionary” activities 
occurred, but not in Košice and the Abov region: TAJTÁK, Ladislav. Národnodemokratická revolúcia na východnom 
Slovensku v roku 1918. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972, p. 61.

16 ZEMKO, Milan. Občan, spoločnosť, národ v pohybe slovenských dejín. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, 
p. 97. Against the Zemko’s thesis protested FERENČUHOVÁ, Bohumila. Lingvistický, geografi cký a mocenský 
rozmer stanovenia hraníc Slovenska po roku 1918. In: MICHÁLEK, Slavomír et al. Slovensko v labyrinte moderných 
európskych dejín : Pocta historikovi Milanovi Zemkovi. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, pp. 105-119.

17 BOHÚŇ, Emo. Dejiny veselé i neveselé. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1960, p. 89.

18 PRÍDAVOK, Anton. Publicistika [online]. Východné Slovensko. [cit. 10.10.2017]. Available on the 
internet: <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1302/Pridavok_Publicistika/1>. Compare also a paper dealing 
with the proportion of Czechs in local army organizations (the so-called Legionaries) and with politics of 
their protectionism and employment benefi ts: DULOVIČ, Erik. Osudy a postavenie legionárov na východnom 
Slovensku v rokoch 1919 – 1929. In: Historický časopis, 2000, vol. 48, no. 1, pp. 54-74.
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Fig. 2: A group photo of the local administration elite on the occasion of a visit of the Interior 
Secretary Jan Malypetr in Košice (Hotel Schalkház, between 1923 – 1924). From the left in the 
fi rst row: Pavol Novák (the city mayor) – Mikuláš Vrchovina (the municipal notary) – Ján Ruman 
(the county governor) – Jan Malypetr (the Interior Secretary) – Radola Gajda (the district military 
chief) – Ľudovít Bajza (the county governor assistant). None of the local offi  cials was born in 
the east Slovakia. For identifi cation of persons I am thankful to Ján Gašpar. (Source: East Slovak 
Museum, VIII.2486).

Mass immigration of Slovaks and Czechs in the course of the interwar period 
caused that in the scale of the most populous cities in Czechoslovakia Košice moved 
forward from the position of the tenth largest city to the position of the sixth largest 
one, leaving behind the traditional administrative and industrial centres of the First 
Republic such as Olomouc, Ústí nad Labem, České Budějovice and Liberec.19 A vacant 
fi eld for immigration remained partly because of emigrated or involuntarily expelled 
Hungarians in the amount of at least 3 500 heads.20 On the other hand, the statistics 

19 For the urbanization process in the interwar Slovakia compare: BAŠOVSKÝ, Oliver. Niektoré problémy 
urbanizácie Slovenska. In: Acta Geographica Universitatis Comeniae, Economico-Geographica, 1972, vol. 11, pp. 
49-66. BOKES, František. Sťahovanie obyvateľstva do našich miest. In: Slovenská liga, 1941, vol. 18, no. 10, pp. 
258-262. HOLOTÍKOVÁ, Zdenka. Mestá na Slovensku v medzivojnovom období. In: Historický časopis, 1973, vol. 
21, no. 2, pp. 189-204. ŠPROCHA, Branislav. Sťahovanie do najväčších miest Slovenska : Urbanizačný proces na 
Slovensku v 1. polovici 20. storočia. In: ŠMIGEĽ, Michal – TIŠLIAR, Pavol et al. Migračné procesy Slovenska (1918 – 
1948). Banská Bystrica : FF UMB, 2014, pp. 181-205.

20 KOVÁCS, Alajos. Kassa népességének fejlődése és összetétele. In: Magyar Statisztikai Szemle, 1939, vol. 17, 
p. 527.
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for 1921 already declared 7 439 inhabitants originating in the Czech Lands.21 In 1930, 
statisticians investigated a particular number of inhabitants classifi ed as of the “Czech 
nationality” in the two largest Slovak cities. In Košice there were 12 009 Czechs what 
represented 17,13 % of the local residents. A higher concentration of inhabitants of 
the “Czech nationality” were present, naturally, only in Bratislava (20 %).22

Additional prospective carriers of the state ideology in Košice are to be found 
among the 7 000 of Slovaks coming from the west-central Slovakia (Tab. 1), even 
though in this case, it has to be assumed that a signifi cant number of them carried the 
idea of an independent Slovak nation. The ethnic boundary23 between the two national 
collectivities (Slovaks versus Czechs) was in the interwar period already distinctively 
legible, and the more proponents of Czechoslovakism were anxious to dissolve this 
boundary, the more its opponents were successful and in her further demarcating.24 

Tab. 1: A list of twen ty-four political districts of the First Czechoslovak 
Republic which A) the most of Košice’s immigrants were born in; B) the most of 
Košice’s immigrants had origin in. Relates to the census of 1930.25 

A: Born in a district B: Immigrated from a district

1 Košice-district 4764 1 Košice-district 5563

2 Moldava 2123 2 Moldava 2368

3 Prešov 1774 3 Prešov 2362

4 Gelnica 1351 4 Gelnica 1558

5 Sabinov 915 5 Praha, the capital 1068

6 Liptovský Mikuláš 885 6 Spišská Nová Ves 964

7 Spišská Nová Ves 861 7 Trebišov 900

8 Bardejov 756 8 Sabinov 840

9 Levoča 740 9 Liptovský Mikuláš 821

10 Trebišov 738 10 Levoča 808

11 Martin 510 11 Bratislava, the county seat 713

12 Praha, the capital 496 12 Martin 510

13 Rožňava 422 13 Užhorod-mesto 577

14 Michalovce 419 14 Michalovce 560

21 Including the Sudetenland Germans.

22 Zprávy Štátneho úradu štatistického, 1933, vol. 195, p. 1538.

23 The concept of ethnic boundaries: BARTH, Fredrik. Ethnic Groups and Boundaries : The Social Organization of 
Culture Diff erence. Boston : Little, Brown and Company, 1969, pp. 9-39.

24 For the Czech-Slovak relations and perception of Czechoslovakism in the Czech and Slovak societies 
compare: RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Vol. 1. Bratislava; Praha : Academic Electronic Press; Ústav 
T.G. Masaryka, 1997, 360 p. For a role of educational system in reproducing a distinctive Slovak national identity 
compare: JOHNSON, Owen V. Slovakia, 1918 – 1938. Education and the Making of a Nation. Boulder (Colo.) : 
Columbia University Press, 1985, 516 p.

25 Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl I. Praha : Státní úřad statistický, 1934, 
205 p.
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15 Kežmarok 401 15 Rožňava 516

16 Vranov 367 16 Poprad 435

17 Poprad 352 17 Kežmarok 435

18 Kráľovský Chlmec 324 18 Kráľovský Chlmec 424

19 Stará Ľubovňa 310 19 Vranov 368

20 Ružomberok 264 20 Mukačevo-town 353

21 Humenné 249 21 Ružomberok 346

22 Berehovo 242 22 Berehovo 344

23 Brezno 238 23 Brno, the county seat 338

24 Brno, the county seat 233 24 Humenné 313

“Anti-Czech and anti-state population”
In documents of administrative provenience from the fi rst years of existence of 

the Czechoslovak Republic, representations depicting only negative attitudes of local 
inhabitants towards incoming Czechs are to be found. The authorities complained that 
at the celebration of the second anniversary of the establishment of Czechoslovakia 
only the local military post took part, and, sadly, only a small number of Slovak-speaking 
residents. The matter extenuated the legitimacy of the Czechoslovak authorities to 
govern on this strategic territory all the more – as a report quoted – “that the republic 
did not manage to acquire prestige among Hungarians”.26 A member of parliament, 
social democrat Vilém Brodecký refl ected on the then clear-cut attitude between 
indigenous Slovaks and Czech newcomers perhaps in the most appropriate manner in 
an interview with Košice’s police captain Josef Kohout: “The policy regarding Slovakia 
was all wrong from the very beginning. Instead of conquering Slovaks with heart, we 
have been conquering them with a strong hand, i.e. by bayonets and whips. Regarding 
the hearts, we have already lost almost all of Slovakia, thus no wonder that Horthy’s spies 
are successful in fi nding here a breeding-ground for their activities. Slovaks, who were 
certainly awaiting something completely diff erent than a whip, which they had felt very 
much during the Hungarian rule, were disappointed, and now they are yelling �Czechs 
away’. But who is to blame? In the fi rst place those persons who were sent to Slovakia by 
the government to win the long downtrodden Slovaks’ favour, but instead, these persons, 
when commanding by a strong hand, are unfolding Slovaks into Horthy’s arms. There is 
no question that the privileges of the so-called exponent offi  cials also contributed to this 
situation. (…) That’s why, we are any better than Hungarians used to be.”27

Aforesaid behavioural and emotional attitudes of local Slovaks towards Czechs did 
not escape the Hungarian intelligence agency’s notice which despatched reports to 
Budapest about a continuity of Slovaks’ sympathies towards Hungarians who, allegedly, 

26 Slovenský národný archív (the Slovak National Archive, hereinafter SNA), f. Archív Kancelárie prezidenta 
republiky v Prahe, 1919 – 1989, Zoznam k výberu xerokópií archívnych dokumentov z kancelárie prezidenta 
ČSR v Prahe. Original: fund D, b. 71, b. 15,  no. 914/220, Situační správa z Podkarpatské Rusi a východního 
Slovenska (9. 12. 1920).

27 SNA, f. Jozef Kohout, b. 11. Hlásenie o schôdzi zvolanej poslancom Brodeckým (29. 6. 1920).
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regarded them as neighbouring friends. The sympathies were manifested in form of an 
anti-Czech sentiment, by singing the Hungarian national anthem and other Horthian 
military songs, and what more, even by those Slovaks who allegedly did not speak 
Hungarian at all. Some of the local Slovaks were irritated that the Czechs approached 
them with a superior disdain and complained about the Czech offi  cials being rude 
and arrogant.28

Czech newcomers also encountered a problem to fi nd a rent in the city. Owners of 
properties (mainly wealthier Hungarians and Jews, but also Slovaks cannot be excluded) 
refused to accommodate Czechs “just because they are state employees”.29 But with 
a rising number of Czechs in the city, the tension between the two ethnic collectivities 
was gradually diminishing. In 1922, the authorities commented that “the relation of 
Slovaks to Czechs has been improved, but a lot of systematic work is needed to get it really 
right”.30 What was the point here?

Fig. 3: A march of national socialists and social democrats (Czechoslovakists parties) at the 
International Workers’ Day celebration on 1st May 1929 at Hlavná Street. (Source: East Slovak 
Museum, author: Josef Polák, VIII.2168).

Already in the course of the period 1922 – 1923, a contention for the strategic city 
of Košice processed between protagonists of both competing identitarian concepts, the 

28 Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár (the Hungarian National Archive – Land Archive, hereinafter 
MNL-OL), f. A Miniszterelnökség Levéltára 1867 – 1944. K 26, A Miniszterelnökség központilag iktatott és 
irattározott iratai, b. 1239, no. 8615, A Felvidéki Liga 1920. évi augusztus havi jelentéséhez (14. 12. 1920).

29 Archív mesta Košice (Municipal archives of Košice, hereinafter AMK), f. Magistrát mesta Košice (hereinafter 
MMK) 1923 – 1938, b. 156, no. 10017, Košice, bytové poměry.

30 ŠA v Košiciach, f. KŽ 1923 – 1928, b. 260, no. 613, no. 543, Pravidelná situačná správa zo Župy 
abaujturnianskej, šarišskej a mesta Košíc (30. 6. 1922).
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Czechoslovak one and on the other hand the Slovak one. In this battle protagonists of 
both concepts endeavoured to enforce a preferred criterium for forming the collective 
identity of those locals whose descent-based attributes (language, traditions, ancestors 
etc.)31 classifi ed them for a membership in the group of “Czechoslovaks”, eventually 
“Slovaks”. Representatives of the Hlinka’s Slovak Peoples’ Party (HSĽS) were aware of 
the key metropolitan status of Košice in the ethno-emancipation process of the whole 
east Slovakia, that’s why they paid a pertinent attention to the political development 
in the city. Boosted by electoral gain of 2 246 votes (9,7 %) in the communal 
election on 16th September 1923, they organized a campaign rally before the county 
election which took part only few days later (30th September), with Andrej Hlinka 
being a prominent rally speaker. However, the intention of taking possession of the 
public space by organizing an illegal march composed mainly from not locally based 
Slovaks – Hlinka’ proponents transported from the countryside on purpose – aroused 
resistance among proponents of the Czechoslovak political parties, especially social 
democrats, national socialist, Legionaries and railway employees. On 23rd September, 
the street clash of more than 2 000 headed crowd (the authorities were not able to 
estimate the exact proportion of both camps) lead to an open ethnic confl ict. From 
the part of Czechoslovaks the crowd yelled: “Shame on you, ugh, you traitor, we have 
not voted for you” – form the part of Hlinkaʼ supporters on the other side: “Shame on 
you, Czechoslovaks”. The police did not manage to put the crowd under control and 
that’s why the authorities ruled Hlinka’s immediate departure from the city taking the 
fi rst available train.32 The incident ended up in the benefi t of the Czechoslovaks only 
seemingly, because Hlinka’s supporters – had been performing such demonstrative 
actions – managed to attract considerable notice and in the following county election 
they won in the city even 590 votes more (13 %) than in the previous communal one 
(Tab. 2).

Tab. 2: Results of selected political parties in 1923 – 1937 (%).33

1923 1923 1925 1927 1929 1932 1935 1937

c. county p. c. p. c. p. c.

Czechoslovak 38,7 34,3 33,3 37,2 38,4 38,2 38,3 36,6

HSĽS 9,7 13 11,4 5,2 9,3 4,6 9,8 5,3

KKSS 26,1 30 21,4 22,8 31,2* 17,5 30,4* 28,4*

KSČ 22,1 21,9 20,3 19,3 14,3 18,3 18,8 18,8

31 Terminology and the concept of ethnic identities according to: CHANDRA, Kanchan. Constructivist Theories 
of Ethnic Politics. New York : Oxford University Press, 2012, 500 p.

32 ŠA v Košiciach, f. KŽ 1923 – 1928, b. 260, no. 10509, Měsíční zpráva za září 1923.

33 AMK, f. MMK 1923 – 1938, b. 7, no. 526/628, Prehľad o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva (18. 
9. 1923). Národní archiv České republiky (the National Archive of the Czech Republic, hereinafter NA ČR), f. 
Ministerstvo vnitra – Stará registratura (Ministry of the Interior – Old Registry), b. 4960, no. 170.546/2, Přehled 
o výsledku voleb (1932, 1935, 1937); no. 31085, Přehled výsledků voleb ve městě Košicích (1927, 1929). SNA, 
f. Krajinský úrad v Bratislave (hereinafter KÚ) I. Prezídium 1928 – 1938, b. 6, Výsledok volieb do krajinského 
zastupiteľstva v roku 1928. Československá statistika – svazek 1. Řada I. (Volby, sešit 1.). Volby do národního 
shromáždění v dubnu roku 1920 a všeobecné volby do obecných zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
v červnu roku 1919. Praha : Státní úřad statistický, 1922, 168 p.
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Explanatory notes:
c. – communal elections
county – county elections
p. – parliamentary elections
Czechoslovak parties (the parties with a political programme carrying the ideology of 
Czechoslovakism): 
Republican Party of Farmers and Peasants (Republikánska strana zemedelského 
a maloroľníckeho ľudu)
Czechoslovak Social Democratic Party (Československá sociálnodemokratická strana 
robotnícka)
Hungarian-German Social Democratic Party (Maďarsko-nemecká sociálnedemokratická 
strana)
Czechoslovak National Democracy (Československá národná demokracia)
Czechoslovak National-Socialist Party (Československá strana národnosocialistická)
Czechoslovak Traders‘ Party (Československá živnostensko-obchodnícka strana 
stredostavovská)
Maxoň’s Independent Civic Party (Maxoňova nezávislá občianska strana)
Czechoslovak Peoples’ Party (Československá strana ľudová)
National Labour Party (Národná strana práce)
Jewish Party in Czechoslovakia (Židovská strana v ČSR)
Other parties:
HSĽS – Hlinka’s Slovak Peoples’ Party (Hlinkova slovenská ľudová strana) 
KKSS – Provincial Christian-Socialist Party (Krajinská kresťansko-socialistická strana)
KSČ – Communist Party of Czechoslovakia (Komunistická strana Československa) 
* - in a coalition with the Hungarian National Party (Maďarská národná strana, MNS), in 
1936 both parties merged under the name United Hungarian Party (Zjednotená maďarská 
strana).

Power struggle over symbolic identity-constructing coding of the public space
An ethnic confl ict between proponents and opponents of Czechoslovakism had 

been latently persisting in Košice until the end of existence of the First Czechoslovak 
Republic during which time it distinctively shifted on the platform of the power struggle 
over the public space.34 In this competition, Slovak autonomists (mainly HSĽS, because 
the other autonomist party – Slovak National party – gained only a marginal vote fi gure 
in elections) got the short end of the stick because the decisive political tools for 
enforcing symbolic violence in the urban space, and thus for forming cultural memory 
of inhabitants were fi rmly in control of Czechoslovakists.35

The crux of nationalization of the public space in Košice, the town hall of which 
was ruled by the Provincial Christian-Socialist Party (KKSS) in cooperation with the 

34 The public space, conceptualized by Henri Lefebvre, is a socially, culturally and politically produced, in 
everyday practice used and publicly accessible social space. LEFEBVRE, Henri. The production of space. Oxford 
(UK) : Blackwell, 1991, 454 p. Regarding the Košice case, compare also: BÍREŠOVÁ, Tatiana. Prezentácia štátnej 
ideológie vo verejnom priestore mesta Košice medzi rokmi 1918 – 1945. In: Historie – otázky – problémy, 2016, 
vol. 8, no. 1, pp. 51-64. The author attempted to interpret transformation of ethnically coded places of memory 
in the city in a comparative and diachronic perspective (the Czechoslovak versus Hungarian places of memory). 

35 Concept of symbolic violence: BOURDIEU, Pierre. Practical Reason : on the Theory of Action. Cambridge : 
Polity Press, 1998, 154 p. For more about political tools for controlling and restricting competencies of local 
self-governed authorities by the Prague’s government in Košice, compare: DULOVIČ, Erik. Realizácia štátnej 
politiky županov Košickej župy v rokoch 1923 – 1928. In: Historický časopis, 2005, vol. 53, no. 4, pp. 659-696. 
KIRST, Jozef – POTEMRA, Michal. Mestská správa v Košiciach v rokoch 1848 – 1945. Košice : Štátna vedecká 
knižnica, 1984, pp. 136-257.
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Hungarian National Party (MNS), did not occurred until 1930s. The fi rst site of memory 
referring to a local personality of the Slovak origin was unveiled only in 1926, eight 
years after the establishment of Czechoslovakia, as an initiative of the local branch of 
Matica Slovenská. The memorial site consisted of a plaquette of Jonáš Záborský, the 
most signifi cant representative of Slovak intellectual elites living in the city during 
the 19th century, located at Main (Hlavná) Street on the facade of the then Košice 
University building. The unveiling ceremony was under the patronage not only from the 
part of Matica Slovenská, Slovenská Liga, Slovak bishops Jozef Čársky (Košice), Michal 
Bubnič (Rožňava), Ján Vojtaššák (Spišská Kapitula), but also state offi  cials: the Košice-
district governor Juraj Slávik and the provincial military commander Josef Šnejdárek. 
At his occasion, local government servants noticed that the speech of provost Karol 
Medvecký, who was cheering only the attending Slovaks, “even though more than a half 
of participants were Czechs, whose presence he totally ignored, has aroused annoyance“.36

Even in the case of another memorial site, far more prominent one, the statue of 
Milan Rastislav Štefánik, which was supposed to refer to Czechoslovak statehood, 
the initiators of its unveiling were neither state offi  cials nor representatives of 
Czechoslovakist organizations. The idea to build Štefánik’s statue at the spatially 
exposed southern corner of the Hlavná Street’s insula, enabling an honourable vista 
against a background of the St Elisabeth Cathedral, came from the Association of 
East-Slovak Academics whose members were not exclusively affi  liated to any political 
party. As the personality of Štefánik represented one of the most prestigious objects 
of the Czechoslovak culture of memory,37 the Foreign Secretary Edvard Beneš had been 
appointed as the leading ceremony speaker. Management of the ceremony was aided 
also by the Municipal Cultural Committee in which the majority of members – in 1929, 
when the statue was unveiled on the occasion of 10th anniversary of Štefánik’s death – 
were affi  liates of the Czechoslovakist parties (national socialists and social democrats). 
Due to animosity between Czechoslovakists and Slovak separatist organisations, 
most of the second mentioned ones were not invited for the ceremony (Orol, the local 
branch of Matica Slovenská, the Association of Slovak Postmen, the Union of Slovak 
Railway Employees, the Association of Slovak Volunteers). Such a confi guration of the 
power hierarchy was scandalized by the press of HSĽS. By means of social infl uence 
and argumentation that Štefánik was fi rst of all a Slovak and secondly a representative 
of Czechoslovakia, the HSĽS offi  cials achieved participation of the above mentioned 
organizations at the ceremony, hence, at the same time, they disabled coding of the 
Štefánik’s memorial exclusively in the spirit of Czechoslovakism.38 

36 ŠA v Košiciach, f. KŽ 1923 – 1928, b. 263, no. 22002, Situační zpráva za IV. čtvrťletí 1926.

37 BABJAK, Juraj. Pomníky a sochy Milana Rastislava Štefánika vystavané na Slovensku v období rokov 1919 – 
1945 a slávnosti ich odhalenia. In: MICHÁLEK, Slavomír et al. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : 
Pocta historikovi Milanovi Zemkovi. Bratislava : HÚ SAV, 2014, pp. 83-104. KŠIŇAN, Michal. Štefánik a ideológia 
československého odboja. In: REPTOVÁ, Oľga (Ed.). Odkaz M. R. Štefánika a jeho vplyv na výchovu k vlastenectvu : 
Zborník zo sympózia, október 2011. Dunajská Lužná : Obec Dunajská Lužná, 2011, pp. 10-15. MACHO, Peter. 
Národný hrdina a politika. Štefánik medzi čechoslovakizmom a autonomizmom. In: Človek a spoločnosť, 2004, 
vol. 7, no. 3, pp. 74-80. MACHO, Peter. Štefánik ako mýtus a symbol v historickom vývoji. In: Slovenský národopis, 
2001, vol. 49, no. 3, pp. 314-327. ZEMKO, Milan. Milan Rastislav Štefánik medzi legendami a antilegendami. 
In: ČAPLOVIČ, Miloslav – FERENČUHOVÁ, Bohumila – STANOVÁ, Mária (Eds.). Milan Rastislav Štefánik v zrkadle 
prameňov a najnovších poznatkov historiografi e. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, pp. 211-218.

38 Slovenská pravda, 1929 (3. 5.); 1929 (10. 5.).
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Fig. 4: The construction of the Štefánik memorial, 2nd – 4th May 1929. The statue was removed in 
1938, transported to Prešov, repeatedly installed in 1945, however, dismantled again in 1949 by 
offi  cials of the Communist Party of Czechoslovakia and fi nally destroyed. (Source: East Slovak 
Museum, VIII.463).
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The process of nationalisation of the public space graduated with unveiling of the 
Štefánik’s memorial as shortly after leaders of Slovenská Liga initiated a campaign 
for renaming the whole Hlavná Street just in memory of this Czechoslovak and, at the 
same time, Slovak national hero. Proponents of renaming of this dominant cultural, 
social and transportation boulevard argued that “we do not want to dislodge Štefánik 
to the periphery”.39 When opponents from the locally based political parties (Christian 
socialists, Hungarian nationalists and other municipal civic parties) opposed that even 
in 1906 the local authorities resisted the temptation to rename the Hlavná Street after 
the Hungarian national hero Ferenc Rákóczi II – buried in the St Elisabeth Cathedral – 
with regard to the 800 year continuous tradition of its original toponym, Slovak 
and Czechoslovakist organisations congruently attempted to historicize symbolic 
signifi cance of the street by embedding its history into the Czechoslovak national 
discourse (...after all, Jan Jiskra lived here, Záborský as well, the Hurban’s army camped 
down here, the Czechoslovak troops marched here on 29th December 1918, there are 
the Štefánik’s memorial and Štefánik’s barracks at the street…).40 And even though, 
for the time being, the municipal assembly had blocked the renaming proposal, the 
representatives of Slovenská Liga did not give up and clearly expressed that “we will 
not abide the possible refusal and we will keep it on fi le until the defi nitive favourable 
arrangement of the matter because we are aware of our responsibility vis-à-vis the nation 
and fatherland for our categorical insistency in the case of Štefánik Street in Košice”.41

The persistence of Slovak and Czechoslovakist organisations had paid off  as they 
grasped successfully at opportunity to discuss the proposal once again after the 
reshuffl  e of power fi elds in the local politics. After the census of 1930 when it turned out 
that the proportion of Hungarians decreased in the intercensal period 1921 – 1930 from 
22,7 % to 19,9 %,42 it became clear that the statistical decrease was interconnected 
with decrease of their social status due to the loss of the qualifi ed-minority-status 
(a minimum 20 % threshold) and with it connected withdrawal of language rights. 
Even though the electoral strength of Christian-socialists and Hungarian nationalists 
had not been shrinking, the reshuffl  e of the political power was caused primarily by 
a downfall of minor municipal parties in benefi t of the Czechoslovak Traders’ Party 
(in 1928 gaining 2 % only, in 1932 already 7 %) members of which were keen on 
supporting any proposals imposed by the “Czechoslovak alliance”. Eventually in 1933, 
the municipal council let the members of assembly vote again on proposal for renaming 
of Hlavná Street which was approved by 29 votes against 21.43

With renaming Hlavná Street, the power struggle over ideological superiority of 
the public space was set forward to a new, more sophisticated level. This time, there 
were no two antagonistic, “Czechoslovakist” and “Slovakist”, camps fi ghting against 

39 AMK, f. MMK 1923 – 1938, b. 165, no. 69/930, Pomenovanie ulíc a číslovanie.

40 AMK, f. MMK 1923 – 1938, b. 165, no. 6983 (11. 4. 1929). In the document, there is a list of all organisations 
and associations supporting the renaming of Hlavná Street. Due to the space limitation I refrain from copying it 
here.

41 AMK, f. MMK 1923 – 1938, b. 165, no. 6983 (11. 4. 1929).

42 ĎURKOVSKÁ, Mária. Maďari v Košiciach v kontexte sčítaní obyvateľstva v rokoch 1921 a 1930. 
In: GABZDILOVÁ, Soňa – SIMON, Attila (Eds.). Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom 
Československu. Komárno : Univezita J. Selyeho, 2014, pp. 36-52.

43 AMK, f. MMK 1923 – 1938, b. 165, no. 6589, Zastupiteľstvo mesta Košíc (6. 5. 1933). Only Christian-
socialists, Hungarian nationalist and communists voted against the proposal. The last ones requested the street 
to be renamed in memory of V. I. Lenin (successfully in 1949).
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each other, but instead, the pro-republic and the pro-Hungarian camp, the second of 
which was successful in a continual preservation of the considerable political power 
(Tab.   3). This was possible only because a decisive number of the local pre-Trianon-
settled Slovaks supported the Christian-Socialist party in regard to their continuously 
shared confessional sentiment, nourished by the locally anchored clergy and their 
pastoral activities (see further below).

Tab. 3: Electoral results in 1932 – 1937.44

1932 1935 1937

Patries/Votes 26 661 100 % 30 252 100 % 31 824 100 %

Czechoslovak 13 076 49 % 15 074 49,8 % 15 931 50,1 %

Oppositionist 8 674 32,5 % 9 505 31,4 % 9 895 31,1 %

Communist 4 863 18,2 % 5 673 18,8 % 5 998 18,8 %

Explanatory notes:
Czechoslovak parties: the above mentioned political parties (compare the Tab. 2), but 
in this case including Hlinka’s Slovak Peoples’ Party and other pro-republic parties: War 
Veterans-Invalids-Widows and War Suff erers Electoral Fellowship (Volebná pospolitosť 
vojnových účastníkov, invalidov, vdov a vojnových poškodencov), Jewish Party in the 
Czechoslovak Republic (Židovská strana v ČSR), Electoral Group of Traders, Offi  cers 
and Sportsmen, Trade (Volebná skupina zamestnancov živností, obchodov a kancelárií 
a športovcov), Workers of Košice (Košickí robotníci a robotníčky), Trade Union of the 
Republican Offi  cials (Odborová jednota republikánskych zamestnancov), Municipal Party 
(Mestská strana), Political Party of Taverners, Bartenders, Coff ee Makers and Hoteliers 
(Strana hostinských, výčapníkov, kaviarníkov a hoteliérov), Maxoň’s Independent Civic 
Party (Maxoňova nezávislá občianska strana), Christian-Catholic Civic Party (Strana 
kresťansko-katolíckych občanov mesta Košíc), Political Party of Poor People and Sport 
Fans (Strana chudobných občanov a priateľov športu).
Oppositionist parties: Provincial Christian-Socialist Party, Hungarian National Party, 
Jointed Jewish Parties (including other Jewish business parties and Zionist associations), 
in 1935 election including the Sudeten German Party). 
Communist: Communist Party of Czechoslovakia.

Under these circumstances, confessional sentiments of locals seemed to constitute 
an unavoidable tool for implementing the idea of Czechoslovakism at the local 
level. A part of the local Czech intellectual elite, headed by a chief judge Maximilián 
Volek and supported by the authorities, attempted to underpin religious identities 
of Košice’s inhabitants, regardless of their ethnic identifi cation, for the purpose of 
reinforcing their belonging to the Czechoslovak Republic by means of a mutually shared 
religious and, at the same time, republican symbol. This time, St Wenceslas became an 
object of commemoration due to his catholic religion which seemed to be a far more 
appropriate and usable identity constructing element – in contrary to Jan Hus – in 
a predominantly catholic milieu of the city.45 In 1932, in a preliminary report about 

44 NA ČR, f. Ministerstvo vnitra – stará registratura 1918 – 1944, b. 4960, no. 22624.

45 More about the St Wenceslas cult in Czechoslovakia: ŠEBEK, Jaroslav. Svatováclavská tradice v meziválečném 
Československu 1918 – 1939 (v kontextu vztahu katolické církve a společnosti). In: KUBÍN, Petr – MIKULICOVÁ, 
Mlada (Eds.). In omnibus caritas: K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. Praha : Karolinum, 
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the statue unveiling, it was stated that the statue “will be permanently advocating the 
Czechoslovak state idea and will be an eloquent symbol of fraternal fusion of Czechs and 
Slovaks”.46 In 1934, when the municipal authorities agreed on the defi nitive location 
of the statue in front of St Urban Tower, hence in the sacral St Elisabeth Cathedral 
complex and, at the same time, in the honourable and centrally located public space, 
the exclusivist Czechoslovakist “ethnic” coding of the memorial was modifi ed and – 
according to the actually produced discourse of the Czechoslovakist press – aimed to 
involve also the local catholic Hungarians: “[The idea of the statue] is constructed on the 
base of religious views, and her extraordinary signifi cance is embodied in the fact that 
the Czech saint [Wenceslas] comes [as a statue] into a milieu of three nationalities. The 
statue also represents the idea of the [Czechoslovak] state which is growing, regardless 
of ethnicity, into a massif of patriotic feeling.”47

Eventually in 1936, the statue was consecrated by Jozef Čársky, the bishop of Košice 
of Slovak origin. However, it is questionable to what extent were state offi  cials successful 
in nationalising the public space by means of symbolic violence, hence in persuading the 
locals to acknowledge their right for executing the power on an ethnically heterogeneous 
territory and, fi nally, in re-forming their ethnic identities and loyalties in benefi t of the 
Czechoslovak state. Electoral behaviour can off er a relevant answer. 

Fig. 6: St Wenceslaus statue in 
from of Urban Tower, 2nd Half of 
1930s. (Source: East Slovak Muse-
um, R 8456).

Fig. 7: Dismantling of the St Wenceslaus statue in 1938. The 
statue was transported on the territory of Slovakia (Prešov) 
by Czechoslovak authorities, however, it got lost in the war 
years. (Source: East Slovak Museum, V.2).

2002, pp. 546-559. A contemporary interpretation: STAŠEK, Bohumil. Svatý Václav a naše doba : Řeči posl. B. 
Staška o sv. Václavu a jeho významu pro dnešní dobu 1929. Praha : Nákladem Ústřed. sekretariátu čsl. strany 
lidové, 1929, 43 p.

46 AMK, f. Mestský notársky úrad v Košiciach 1923 – 1938, b. 1, no. 153/8/932, Sv. Václav, postavenie sochy 
v Košiciach (20. 11. 1932).

47 Ako sa buduje pomník svätého Václava v Košiciach. In: Slovenský východ, 1934 (4th October).
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Electoral results
The fundamental source of the legitimacy of the Czechoslovak authority to rule 

over the city of Košice and its surrounding rested in presupposition that the local 
inhabitants were of Slovak origin and became Magyarized only from the second third 
of 19th century on. Meanwhile Czechoslovak offi  cials were not hiding excitement at the 
ethnonational transformation of the city, mirrored in the censuses of 1921 and 1930,48 
the electoral results disproved it. The authorities worried that the pro-Hungarian 
Provincial Christian-Socialist Party won recognition as the strongest political subject 
in the local milieu.49 

The Provincial Christian-Socialist Party was established shortly after the collapse 
of the Hungarian and Slovak Councils of Republics and after stabilisation of the 
geopolitical situation in the region in July 1919. Party leaders originated from the 
close circle of Košice’s bishop Ágoston Fisher-Colbrie and decided to ground the party 
exactly in Košice what enabled eff ective distribution of the party support among the 
local inhabitants, mainly of catholic confession. By active anti-Czech agitation “from 
a house to a house” from the party headquarters at Hlavná Street 28, they persuaded 
not only municipal offi  cials, guard offi  cers, teachers, professors, clerics and traders, 
but according to offi  cial reports “also lots of local, nationally indiff erent Slovaks”.50 
Czechoslovak offi  cials warned that Czechoslovak parties did not seize the starting 
opportunity and execute immediate agitation among local Slovaks what, in the end 
of the day, led to a victory of Christian-socialists over national socialists, national 
democrats or Hlinka’s party: “Sadly, it is more than clear what has been wasted from 
the Slovak part, indiff erent folk is totally uninformed, and is groping in the dark, so the 

48 “In this city, before the revolution almost totally Magyarized, the digging it back for Slovaks is going probably 
forward more than in any other city in Slovakia.” In: SNA, f. KÚ, Administratívne oddelenia a organizačné útvary 
1928 – 1929, b. 180, no. 41592/923 (19. 11. 1923).

49 In the scholarship, this political party is somehow “automatically” classifi ed as a Hungarian minority party 
(ANGYAL, Béla. Érdekvédelem és önszerveződés: fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 
1918 – 1938. Somorja; Dunaszerdahely : Lilium Aurum; Fórum Intézet, 2002, 347 p. ARATÓ, Endre. Political 
Diff erentiation in the Hungarian Population of Czechoslovakia in the Post-World War I Years. Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1975, 32 p. DEÁK, Ladislav. Zjednotenie maďarských opozičných strán r. 1936 na Slovensku. In: Historický 
časopis, 1998, vol. 46, no. 4, pp. 579-588. MALÍŘ, Jiří – MAREK, Pavel (Eds.). Politické strany. I. Díl, 1861 – 1938 : 
vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861 – 2004. Brno : Doplněk, 2005, 
pp. 92 6-932. OLEJNÍK, Milan. Politické a spoločenské aktivity maďarskej minority v prizme štátnych orgánov 
a dobovej slovenskej tlače (1918 – 1929). Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, pp. 8-31. POPÉLY, Gyula. 
Felvidék 1918 – 1928 : az első évtized csehszlovák uralom alatt. Budapest : Kárpátia Stúdió, 2014, pp. 73-77, 
223-278. PURGAT, Juraj. Od Trianonu po Košice : k maďarskej otázke v Československu. Bratislava : Epocha, 1970, 
pp. 60-98. ZELENÁK, Peter. Krajinská kresťansko-socialistická strana. In: LIPTÁK, Ľubomír (Ed.). Politické strany 
na Slovensku 1861 – 1990. Bratislava : Archa, 1992, pp. 150-157). However, such categorisation is untenable in 
regard to theories dealing with infl uence of ethnic diff erentiation on the party system. Compare: BIRNIK, Jóhanna 
Kristín. Ethnicity and Electoral Politics. New York : Cambridge University Press, 2007, 280 p. As for the Provincial 
Christian-Socialist Party, neither her name (including her fi rst name in the very initial period shortly after the 
establishment of the party in 1920, when she was named “Hungarian-German Christian-Socialist Party”) nor the 
offi  cial party programme was coded exclusively to one ethnic group, but the contrary, it proclaimed cooperation 
of all “old-settled-inhabitants” of Slovakia and Carpathian Ruthenia – Hungarians, Slovaks and Ruthenians – 
in a fi ght for autonomy of these lands in the frame of Czechoslovakia, unoffi  cially and ideally in the frame of 
Hungary. Also, the party organisational structure with three “national” sections was adjusted to this programme. 
In this sense, I classify the party not as an ethnic party, but as a multi-ethnic one, what was recently proved by 
Slovak sociologists Miroslav Barna and Vladimír Krivý who came with conclusion that the party was favoured not 
only by Hungarians but according to electoral results of 1929 also by 16,3 % of Slovaks and 8 % of Germans as 
well. BAHNA, Miroslav – KRIVÝ, Vladimír. Ako volili národnosti a konfesie v parlamentných voľbách v roku 1929 na 
Slovensku. Možnosti nových metód ekologickej inferencie. In: Historický časopis, 2016, vol. 64, no. 1, pp. 57-85.

50 SNA, f. Kohout, b. 11, Situačná správa (2. 1. – 9. 1. 1920).
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Christian-Socialist Party got a very simple job [to win them over].”51 The party leaders, 
fi rst and foremost, bet on locally anchored confesionality of Košice’s Slovaks the 
continuity of which was represented by the personality of the Hungarian bishop 
Fischer-Colbrie. State offi  cials were irritated that “his popularity among believers 
in the diocese – as it is very well known – is unconditional and the locals hold by him 
with an almost incomprehensible devoutness”.52 Hence, only the on Catholicism based 
Hlinka’s Slovak People Party had the potential to jeopardize electoral advantage of 
Christian-socialists, however, despite permanent agitation among Slovaks, living mostly 
in Košice’s periphery, Hlinka’s people were not successful in rupturing continuous 
linkage of those to Košice’s clergy, also because these individuals were not familiar 
with Slovak nationalist Catholicism, speaking nothing about secularism promoted by 
the state.

In the 2nd half of 1930s, when the fusion process of KKSS and MNS had been 
accomplished, Czechoslovakist press expected that the merger of both parties into 
the United Hungarian Party would drift the “Slovak votes” into the camp of pro-republic 
parties whereas both her newly set programme and name anticipated a shift in the 
original, multi-ethnic coded programme of the party.53 However, these expectations 
did not come true. Even in the communal election of 1937, the United Hungarian Party 
gained the most of the local votes (28,4 %) what fi dgeted state offi  cials because it was 
more than clear that popularity of this oppositionist party among the local Slovaks 
during almost two decades of existence of Czechoslovakia had not been decreasing, 
lets quote the central authorities: “Again, the results of the elections indicates that it 
is not enough to address the periphery only in the electoral period, but it is necessary to 
permanently work among inhabitants of the periphery who are indeed Slovaks, but they 
are missing on national consciousness, which is subordinated to confessional feelings.”54 
Eventually, in the last years of existence of the First Czechoslovak Republic, the electoral 
cohort of the United Hungarian Party was not decreasing also as a result of unfavourable 
development of Czechoslovak position in foreign politics, and secondly, because of 
goodwill of the government to negotiate the so-called minority status.55

But why did unfavourable electoral results subvert the legitimacy of the 
Czechoslovak authorities on the ethnically heterogeneous territory, to be precise, in 
a city, the Czechoslovak image of which had been constantly reproduced and, at the 
same time, contested? It was members and employees of Hungarian governments 
who were in the interwar period receiving reports from the Prague’s embassy and 
Bratislava’s consulate about “smooth” elections in Bratislava, Košice or Užhorod – in the 
cities where the Czechoslovak statistics showed a decrease of inhabitants of Hungarian 
ethnicity (nationality) – with satisfaction.56 “The most convincing evidence that the data 
collected in the Czech censuses were falsifi ed is the fact that in secret ballots the voters 

51 SNA, f. Kohout, b. 11, Situačná správa (A no-dated fragment form the 1st half of February 1920).

52 NA ČR, f. Presidium Ministerstva vnitra AMV 225, b. 455, Měsíční správa za měsíc duben 1925.

53 Čo bude so slovenskou zložkou kresťansko-sociálnej strany? In: Slovenský východ, 1936 (31st January).

54 SNA, f. KÚ I. Prezídium 1928 – 1938, b. 188, no. 29X60, no. 7301.

55 SNA, f. Kancelária krajinského prezidenta v Košiciach 1936 – 1938, b. 45, no. 43/1936, Kresťansko-soc. 
a maďarská národná strana – organizačné pravidlá, no. 9540 (9. 6. 1938). The minority status was a proposed, 
but never approved legislation from 1938 which would grant a territorial autonomy to minorities (Hungarians 
and Germans) in Czechoslovakia.

56 MNL-OL, f. Külügyminisztérium Levéltára 1918 – 1945, K63, b. 53, no. 88/1935, A csehszlovák parlamenti 
választások eredménye a Felvidéken (27. 5. 1935).
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voted in majority for Hungarian parties what would not be possible if the proportion of 
Hungarians in Košice accounted for only 20 %“57 – claimed the Hungarian statistical 
expert Alajos Kovács when persuading the Hungarian intellectual audience about the 
legitimacy of Košice’s seizure by Hungary in 1938. Namely, Hungarian political and 
intellectual elites not only considered all voters voting for the pro-Hungarian parties 
being automatically Hungarians, or, alternatively, other inhabitants who wished to 
become nationals of the Hungarian state anyway, but also pointed to the fact that 
even more “Hungarian” votes were bound to other political parties, especially to 
the Communist Party of Czechoslovakia, and hence refused to acknowledge a slight 
dominance of the pro-Czechoslovak parties (including HSĽS) in the last election of 
1937 (Tab. 3) because they considered their voters being immigrants form the Czech 
Lands or western Slovak regions, who got anything to do in Košice anyway.58 Thus, 
political affi  liations of the urban populace served in favour of the Hungarian political 
representation in the Komárno and Belveder negotiations in 1938 as one of the main 
arguments to delegitimate Czechoslovak claims59 and, hence, in favour of the territorial 
revision of Trianon, which, in the end of the day, meant the renewed seizure of Košice 
by Hungarian authorities in November 1938.

57 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, f. Kéziraktár, Kovács Alajos, no. VB 0924.

58 In fact, around 25 000 Czechs and Slovaks left the city after it was announced that Košice were becoming 
a part of Hungary on 2nd November 1938. KNIEZSA, István. Adalékok a magyar-szlovák nyelvhatár történetéhez. 
Budapest : Athenaeum, 1941, 60 p. RÉVAY, István. A belvederi magyar-szlovák határ. Budapest : Athenaeum 
Ny., 1941, 66 p. KNIEZSA, István. Kassa magyarsága. In: Kassa 1941. Kassa : A Kassai Kazinczy Társaság, 1941, 
pp. 30-37. TELEKI, Paul – RÓNAI, Andrew. The Diff erent Types of Ethnic Mixture of Population. Budapest : The 
Hungarian Coordinating Committee for International Studies, 1937, 30 p. The thesis about the supremacy of 
Hungarians in Košice, based on electoral results, is “successfully” reproduced in the Hungarian historical culture 
until today. Compare: POPÉLY, Gyula. Népfogyatkozás: a csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében 
1918 – 1945. Budapest : Regió, 1991, p. 113 and other chapters as well. KOVÁCS, Éva. Electoral Behaviour as an 
Indicator of National Identity in Košice between the Two World Wars. In: Regió. A Review of Minority and Ethnic 
Studies, 1995, no. 2, p. 65 and Conclusion. According to the author, Czechoslovak censuses did not mirrored 
the actual ethnic composition of locals, on the contrary, only democratic ballots can be considered a plausible 
indicator for drawing an ethnic map of the city. The author came with a hypothesis that minimum as many 
Hungarians supposed to be living in the city as many votes gained the “Hungarian” parties (KKSS, MNS). Her 
methodology was followed by SIMON, Attila. Magyar idők a Felvidéken 1938 – 1945 : az első bécsi döntés és 
következményei. Budapest : Jaff a Kiadó, 2014, p. 156. SZEGHY-GAYER, Veronika. Felvidékről Szlovenskó : magyar 
értelmiségi útkaresések Eperjesen és Kassán a két világháború között. Dunaszerdahely; Pozsony : Kalligram, 2016, 
pp. 106-114. Yet, the last mentioned author yields the argument that the majority of indigenous inhabitants of 
the city spoke both languages and their identities were situationally switching between the two nationalizing 
projects, the Hungarian and the Slovak (Czechoslovak) one: SZEGHY-GAYER, Veronika. A szlovák-zsidó-magyar-
cseh Kassa a 20. század első felében. In: Korall. Társadalomtörténeti Folyóirat, 2017, vol. 68, pp. 99-121.

59 MNL-OL, f. Külügyminisztérium Levéltára 1918 – 1945, K64, b. 75, no. 1938-7-1455, Feljegyzés a magyar 
és csehszlovák küldöttségek között Komáromban, 1938. évi október hó 11.-én délelőtt 9 órakor megtartott 
értekezletéről.
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Fig. 8: A public rally of the Communist Party of Czechoslovakia in Košice in 1927. The party aban-
doned the Czechoslovakist ideology in 1924. Due to its internationalist and social policy, the 
party was popular among many poor Slovaks and Hungarians and it became the second strongest 
leader in the local politics. (Source: East Slovak Museum, R 6070).

Conclusion
In an eff ort to nationalise the ethnically heterogeneous city of Košice, Czechoslovak 

authorities supported a mass immigration of loyal nationals into this strategic city 
from regions which were considered as a crystallising core of the national territory. By 
means of cultural transfer, these persons were supposed to execute implementation 
of the idea of Czechoslovakism in the public sphere of the local urban milieu and, 
hence, to contribute to reconstruction of national identities of local inhabitants in 
benefi t of the new state. In this pursuit proponents of Czechoslovakism interfered 
with agents of the competitive identity-constructing concept of the independent 
Slovak nation (representatives of the Hlinka’s Slovak Peoples’ Party). Even though in 
1920s the both camps encountered against each other in the fi ght for fi xation of the 
defi nitive status of the collective identity (Czechoslovaks versus Slovaks), in 1930s 
they cooperated in visual de-Hungarization of the city. Despite this, the electoral 
behaviour, which constitutes a relevant indicator of a success in implementation of the 
idea of Czechoslovakism and Czechoslovak statehood on the ethnically heterogeneous 
territory, testifies a non-decreasing support for oppositionist (pro-Hungarian) 
parties. Hence, in the long term, the electoral results subverted the legitimacy of 
the Czechoslovak seizure of Košice which was conveniently misused by Hungarian 
political elites as an argument contributing to the territorial revision of Trianon in 1938. 
The invalidity of Czechoslovakism shattered viability of the Czechoslovak political 
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representation to cope with the actual foreign policy of neighbouring countries and 
other important players of the world foreign aff airs.

In the historiographic debate about the failure of the controversial state doctrine of 
Czechoslovakism, I support the stance of Elisabeth Bakke. The presented Košice’s case 
study testifi es that the idea of Czechoslovakism, as well as the idea of Czechoslovak 
statehood, was not accepted even by those members of an imagined community whom 
it was presupposed to be addressed (Slovak-speaking population). The idea was not 
attractive for majority of the originally settled locals, who spoke Slovak language, 
and this condition had not been changed during the almost twenty years (but still too 
short) existence of Czechoslovakia. A switch in attitudes in this matter occurred only 
with an extreme ethnic confl ict during the WWII, and in the course of the post-war 
radical nationalist politics of identity in the era of the third Czechoslovak Republic in 
1945 – 1948 and following years. 
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Miloslav – FERENČUHOVÁ, Bohumila – STANOVÁ, Mária (Eds.). Milan Rastislav Štefánik 
v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografi e. Bratislava : Vojenský historický 
ústav, 2010, pp. 211-218.
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Between the Town Hall and the Church: the City School in Bardejov in the Middle Ages

This article describes the city school and education in Bardejov in the Middle Ages. The development 
of school and education in Bardejov was strongly connected to the local church. Despite the 
city’s governance under the school, the education remained religious and teachers associated with 
ecclesiastical authorities. As the author points out, relation between schoolmaster and parish priest 
was not always respectable. The article explores educational level, social background and geographical 
origin of the individual lectors. It focuses on the duties of students, especially within the liturgical life 
of the parish church. The role of the city and its contribution to the school is described on payments 
from the town account books. 

Key words: School. Education. Church. Bardejov. Middle Ages.

„Id quod quam diligentissime et naviter effi  cere decreveram: Non spe lucri aut pecu-
nie, verum humanitate et equitate (...)“ napísal v roku 1520 bardejovskej mestskej rade 
Servác, nádejný rektor bardejovskej školy. Jeho dva zachované listy neodrážajú len 
humanistické vzdelanie svojho autora, ale aj množstvo praktických problémov spoje-
ných s riadením mestskej školy. Jej stredoveká história stojí v tieni ranonovovekého 
obdobia, spojeného najmä s pôsobením rektora Leonarda Stöckela, vďaka ktorému sa 
mestská škola stala slávnou a vyhľadávanou v celom Uhorsku. Napriek významným 
spoločenským zmenám, ktoré priniesol humanizmus a reformácia, a ktoré sa pocho-
piteľne vo veľkej miere dotkli aj oblasti vzdelávania, nemôže byť stredoveké obdobie 
vo vývine mestskej školy vnímané ako vzdelanostne a intelektuálne menejcenné. Je 
zrejmé, že pri jeho výskume disponujeme obmedzeným množstvom prameňov, ktoré 
však umožňujú – aj prostredníctvom komparácie poznatkov z iných miest – hľadať 
odpovede na základné otázky týkajúce sa fungovania školy a významu vzdelávania 
v stredovekom meste. Obrazne by sme mohli povedať, že stredoveká mestská škola 
stála medzi radnicou a kostolom, medzi svetom mešťanov a prostredím cirkvi. Odkrý-
vanie väzieb na obe prostredia, ich kompetenčné strety a prieniky sa pokúsim načrtnúť 
v predloženej štúdii.

O počiatkoch vzdelávania a najstarších vzdelávacích inštitúciách v Bardejove ne-
máme dostatok údajov. Predpokladáme, že tak, ako v iných lokalitách, aj tu bolo vzde-
lávanie úzko spojené s farnosťou a klerikmi, ktorí v nej pôsobili. Najstaršie zmienky 
o bardejovskej farnosti a jej klerikoch máme doložené zo 14. storočia.1 Ak v tomto 

1 Vôbec najstaršia zmienka o kostole sv. Egídia je z listiny o spore medzi nemeckými hosťami z Prešova 
a cistercitmi z Bardejova z roku 1247. Samotná listina je z hľadiska otázky jej pravosti aj interpretácie stále 
predmetom výskumu. Najnovšie spracovanie tejto problematiky s prehľadom domácej a zahraničnej literatúry: 
KOPTÁK, Tomáš. Cisterciti na Slovensku. [Dizertačná práca]. Trnava : Filozofi cká fakulta TU, 2012, s. 38-64. 
Odhliadnuc od otázky fundácie kostola sv. Egídia, bardejovská farnosť existovala pred rokom 1320, pretože 
základné mestské privilégium obsahovalo ustanovenia týkajúce sa farára a desiatku. Najstarší známi farári boli 
Ján a Henrich, ktorí pôsobili v Bardejove v 30. rokoch 14. storočia. ULIČNÝ, Ferdinand. K dejinám Bardejova 

Medzi radnicou a kostolom: mestská škola v Bardejove 
v stredoveku

vol. 6, 2017, 2, pp. 48-61Mária Fedorčáková
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období existovala pri tunajšej farnosti aj farská škola, nepochybne bola zameraná na 
napĺňanie bohoslužobných potrieb cirkvi.2 

Otvorenou otázkou je vplyv rehoľných spoločenstiev na formovanie vzdelanosti. 
Pred rokom 1390 sa v meste usadili augustiniáni.3 Prínosom ich pôsobenia smerom 
k mestskej komunite bolo najmä skriptórium, ktoré vyhotovovalo knihy aj na objed-
návku mestskej rady.4 Znakom vyspelého intelektuálneho prostredia v Bardejove bola 
aj farská knižnica.5

Mestotvorný proces a emancipácia meštianskych komunít ovplyvnili aj oblasť vzde-
lávania. Tá prechádzala od 14. storočia transformáciou, keď pôvodne farské školy 
preberali pod svoj patronát mestské rady.6 V tomto období sa objavujú aj najstaršie 
písomné zmienky o pôsobení učiteľov v mestách,7 ktoré súvisia aj s počiatkom syste-
matického vedenia mestských účtov.8 Súvislosť medzi rozvojom diplomatickej činnosti 
niektorých miest a počiatkami ich vzdelávacích inštitúcií nie je náhodná, práve vzde-
laní jednotlivci pôsobiaci v prostredí mestských škôl mohli byť iniciátormi dôkladnej 
písomnej evidencie v prostredí mestskej kancelárie.9 Samotná mestská administratíva 
si vyžadovala písma znalých a vzdelaných jednotlivcov na rôznych stupňoch riadenia. 
Na začiatku novoveku už nebolo možné vykonávať akýkoľvek mestský úrad bez zna-
lostí čítania, písania a počítania.10 Predpokladáme, že v Bardejove došlo k zriadeniu 
mestskej školy, alebo preneseniu patronátu z pôvodne farskej školy na mesto v období, 
keď sa orgány mestskej správy vyvinuli do svojej autonómnej podoby, teda približne 
v poslednej tretine 14. storočia.

Na čele mestskej školy stál rektor, ktorý zodpovedal za chod inštitúcie a za ďalšie 
osoby podieľajúce sa na pedagogickom procese. Keďže rektor školy väčšinou vykonával 
aj funkciu učiteľa, stredoveké pramene striktne nerozlišujú medzi termínmi scholasticus 
(scolasticus), Schulmeister, moderator, magister alebo rector scholae (scole). Najstaršia 

v 13. a 14. storočí. In: FRICKÝ, Alexander (Ed.). Šarišské múzeum v Bardejove 2. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo,1969, s. 34.

2 VAJCIK, Peter. Nižšie školstvo na Slovensku v 15. – 16. storočí. In: HOLOTÍK, Ľudovít – VANTUCH, Anton (Eds.). 
Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15. – 16. storočí. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1967, s. 119.

3 SROKA, Andrzej Stanisław. Bardejov v XV. storočí. Štúdie z dejín mesta. Bratislava : Goralinga, 2011, s. 25-37. 
HUŤKA, Miroslav. Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska). Ružomberok : Verbum, 2015, s. 158-
177.

4 HUŤKA, M. Augustiniáni..., s. 164-165.

5 Jej vznik možno predpokladať už v 14. storočí, najstaršie záznamy sú z 15. storočia. KUZMÍK, Jozef. Knižnice 
na Slovensku v 15. a v 16. storočí. In: HOLOTÍK, Ľudovít – VANTUCH, Anton (Eds.). Humanizmus a renesancia na 
Slovensku v 15. – 16. storočí. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1967, s. 424. Dejiny bardejovskej farskej knižnice 
spracoval: ÁBEL, Jenő. A bártfai sz. – Egyed temploma könyvtárának története. Budapest : Magyar tudományos 
akadémia, 1885, 206 s.

6 Napríklad údaj o škole v meste Baia Mare z roku 1387 hovorí, že richtár a prísažní majú povinnosť ustanoviť 
jedného schopného rektora, ktorý bude vyučovať žiakov. BÉKEFI, Remig. A népoktatás története Magyarországon 
1540-ig. Budapest : Magyar tudományos akadémia, 1906, s. 231. 

7 BÉKEFI, R. A népoktatás..., s. 216-240.

8 Najstaršie zmienky o škole v Banskej Štiavnici sú z roku 1375, v Banskej Bystrici sa spomína učiteľ v účtoch 
z rokov 1393 – 1399, v Košiciach v rokoch 1394 a 1396. BÉKEFI, R. A népoktatás..., s. 232-233.

9 BLÁHOVÁ, Marie. Pražské školy předuniverzitního období. In: Documenta pragensia, 1993, roč. 11, s. 29-30.

10 SULITKOVÁ, Ludmila. Patriciát nebo vrchní vrstva? Zamyšlení nad charakterem horní vrstvy městského 
obyvatelstva v Brně v předbělohorském období. In: HRUBÁ, Michaela (Ed.). Notum facimus universis collegis... 
K životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2006, s. 207.
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zmienka o učiteľovi v Bardejove pochádza z mestskej účtovnej knihy z roku 1434.11 
Menoslov učiteľov pôsobiacich v bardejovskej mestskej škole a základná chronologická 
os ich pôsobenia už boli spracované.12 Preto sme venovali pozornosť otázkam, ktoré 
sa týkajú spoločenského postavenia stredovekého učiteľa, jeho vzdelania a kompe-
tencií vo svetskom aj cirkevnom prostredí. Na základe zmienok v účtovných knihách 
sa pokúsime priblížiť aj k študentom mestskej školy, najmä z pohľadu ich povinností 
v mestskej farnosti. 

Obsadzovanie funkcie učiteľa v stredovekej mestskej škole súviselo s migračnými 
pohybmi obyvateľstva a mestským prisťahovalectvom, ktoré nezahŕňalo len ľudí hľada-
júcich uplatnenie v ekonomickej sfére mesta, ale aj vzdelancov a intelektuálov. Títo sa 
uchádzali o získanie úradov v mestskej správe, aby prostredníctvom nich prenikli medzi 
elitnú vrstvu mestského obyvateľstva.13 Väčšina učiteľov na bardejovskej mestskej 
škole nepochádzala z Bardejova, čo svedčí o tom, že predstavitelia mesta sa spoliehali 
na záujem vzdelaných cudzincov, alebo na kontakty, ktoré mali už v Bardejove pôsobiaci 
univerzitne vzdelaní jednotlivci, ako na to poukážeme neskôr. Tento prístup mestských 
autorít sa zmenil počas 16. storočia, keď sa cielená politika mesta (aj pod vplyvom re-
formácie), zameriavala na podporu domácich študentov na ich univerzitných štúdiách 
s tým, aby sa po ich skončení vracali domov.14 Výnimkou bol azda bakalár Šimon, ktorý 
pôsobil v Bardejove okolo roku 1477 a v prameňoch sa objavuje ako syn bardejovského 
mešťana Mikuláša.15 Z Banskej Bystrice pochádzal Urban, ktorý pôsobil v Bardejove 
okolo roku 1478 a tiež Anton, mestský učiteľ okolo roku 1481.16 To, že v krátkom čase 
pôsobili v Bardejove dvaja banskobystrickí rodáci nemožno považovať za náhodu, ale 
výsledok existujúcich (hoci zatiaľ neodkrytých) sociálnych väzieb.17 Z ďalších, menovite 
známych rektorov školy, máme informácie o pôvode Valentína Ecka, ktorý pochádzal 
z bavorského mesta Lindau18 a Serváca, ktorý pochádzal zo Sibine alebo Sabinova (de 
Cibinio).19 Ostáva ešte osoba Mikuláša z Biecza, ktorý získal mestské právo v Bardejove 

11 FEJÉRPATAKY, László. Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Budapest : Magyar tudományos 
akadémia, 1885, s. 347.

12 BÉKEFI, R. A népoktatás..., s. 62-66. SROKA, Andrzej Stanisław. Średniowieczny Bardiów i jego kontakty 
z Małopolską. Kraków : Towarzystwo naukowe „Societas Vistulana“, 2010, s. 157-160.

13 Kritériá, ktorých splnenie umožňovalo jednotlivcovi zaradiť sa medzi vrchnú vrstvu mešťanov, nemuseli byť 
v priebehu storočí rovnaké. Vzdelanie sa však na prelome stredoveku a novoveku stáva jednou z významných 
podmienok uplatnenia jednotlivca v mestskej spoločnosti. Porovnaj: SULITKOVÁ, L. Patriciát..., s. 208.

14 O takomto prístupe svedčí korešpondencia medzi L. Stöckelom a mestskou radou Bardejova. HAJDUK, 
Andrej. Leonard Stöckel. Život a dielo. Bardejov : Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bardejov, 2010, s. 11-12. Aj 
v Košiciach môžeme o aktívnej podpore študentov zo strany mesta hovoriť až od polovice 16. storočia. Dovtedy 
podporovali miestnych študentov najmä bohatí jednotlivci, mešťania formou zbožných odkazov a rehoľa 
dominikánov. CAPROŞ, Iulia. Students from Košice at foreign Universities before and during Reformation Period in 
Town. Kiel : Solivagus-Verlag, 2013, s. 146-148. 

15 Takto ho identifi kuje S. A. Sroka a stotožňuje ho so Šimonom, ktorý sa zapísal do matriky krakovských 
študentov v roku 1451. SROKA, A. S. Średniowieczny Bardiów..., s. 159.

16 BÉKEFI, R. A népoktatás..., s. 63. Štátny archív (ďalej ŠA) v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, fond (ďalej f.) 
Magistrát mesta Bardejov (ďalej MMB), Listiny a listy, signatúra (ďalej sign.) 2068; sign. 2180.

17 Stredoveká mestská spoločnosť stála na systéme spoločenských a rodinných väzieb medzi jednotlivými 
vrstvami mestského obyvateľstva. Hoci sa o týchto väzbách pramene explicitne nezmieňujú, hrali zásadnú 
úlohu napríklad aj pri obsadzovaní funkcií v mestskej správe. Porovnaj: MUSÍLEK, Martin. Patroni, klienti, 
příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století. Praha : Václav Žák – Casablanca, 2015, s. 178-243.

18 ŠKOVIERA, Daniel. Bardejovčan Valentín Eccchius a jeho učebnica Ars Versifi candi. Bratislava : STIMUL, 2002, 
s. 21.

19 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 4976; sign. 4983.
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v roku 1438.20 Podľa S. A. Sroku prevzal Mikuláš vedenie bardejovskej školy po tom, 
čo pôsobil ako rektor školy v meste Biecz.21 Register prijatí do meštianskeho stavu 
uvádza Mikuláša ako bývalého, starého (antiquus) rektora školy.22 Už v decembri toho 
istého roka vystupuje Mikuláš ako ručiteľ v prospech svojho krajana Mikuláša Czarneho, 
novoprijatého mešťana. Mikuláša v tom čase spomína ten istý prameň ako mestského 
notára.23 V tom istom a nasledujúcom roku sa objavuje v mestských účtoch ako platený 
mestský zamestnanec.24 Podľa môjho názoru z uvedených zmienok jednoznačne ne-
vyplýva, že Mikuláš, po tom, čo opustil úrad rektora mestskej školy v Bieczi, prijal ten 
istý úrad v Bardejove. Z účtovných záznamov sa dozvedáme, že v Bardejove pôsobil od 
roku 143525 a mestské právo získal o tri roky neskôr. Ak by zastával úrad rektora školy 
v Bardejove, pisár by zrejme nemal dôvod túto skutočnosť zamlčať. Pôsobenie vo funkcii 
mestského notára skôr poukazuje na snahu o spoločenský vzostup, ktorý nemusel byť 
úspešný, keďže v tomto čase (roky 1438 – 1439) pôsobili v meste ako notári aj Mater-
nus26 a Peter Bochner z mesta Biecz.27 Práve tam bolo súbežné pôsobenie vo funkciách 
rektora školy a notára bežné.28 Obmedziť ho mohla mestská rada, ktorá brala do úvahy 
potreby mestskej školy a jej študentov.29 Na príklade osoby Mikuláša z Biecza možno 
sledovať tendencie, ktoré boli pre pôsobenie stredovekých vzdelancov v mestských 
službách typické. Išlo najmä o snahu o spoločenský vzostup a prienik medzi mestské 
elity, na čo mal poslúžiť týmto adeptom úrad v mestskej správe, najčastejšie mestský 
notariát. Príkladom úspešného vzdelanca v mestských službách, ktorý sa prepracoval 
až medzi mestskú elitu je humanista Valentín Eck, ktorý sa stal rektorom bardejovskej 
školy v roku 1518 a v nasledujúcom roku dosiahol aj post mestského notára.30 Cez člen-
stvo v mestskej rade sa dostal až k postu mestského richtára, ktorý zastával opakovane 
v dvadsiatych, tridsiatych a napokon aj na začiatku päťdesiatych rokov 16. storočia.31

Z pohľadu jednotlivca, ktorý sa usiloval o kariéru v mestskej správe, nepredstavoval 
úrad rektora školy lukratívne zamestnanie, o čom svedčí aj vysoká fl uktuácia osôb na 
tomto poste. Mestská škola bola pre mnohých absolventov univerzity iba prestupnou 

20 SROKA, Andrzej Stanisław. Registre prijatí do meštianskeho stavu v Bardejove z rokov 1432 – 1450 a 1462 – 
1488. In: Studia Historica Tyrnaviensia, 2010, roč. 9-10, s. 359. SUPRONIUK, Jarosław. Biecka skoła parafi alna w 
XV – XVI wieku. In: MALIKOWSKA, Halina – ZAREMBSKA, Hanna (Eds.). Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w 
mieście średniowiecnym. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2002, s. 210.

21 SROKA, A. S. Średniowieczny Bardiów..., s. 158-159.

22 SROKA, A. S. Registre prijatí..., s. 359.

23 „Nicolaus antiquus rector scolarum de Byecz protunc notarius civitatis (...)“ SROKA, A. S. Registre prijatí..., 
s. 360.

24 V roku 1438 sú platby pre Mikuláša uvádzané: „ Nicolao antiquo rectori scolarum de Beycz (...)“ FEJÉRPATAKY, 
L. Magyarországi..., s. 400. Takisto ho uvádza záznam z roku 1435. FEJÉRPATAKY, L. Magyarországi..., s. 433. 
SROKA, A. S. Średniowieczny Bardiów..., s. 158.

25 FEJÉRPATAKY, L. Magyarországi..., s. 433. Ešte v roku 1434 ho evidujú záznamy ako rektora školy v Bieczi. 
SROKA, A. S. Średniowieczny Bardiów..., s. 158.

26 FEJÉRPATAKY, L. Magyarországi..., s. 389.

27 FEJÉRPATAKY, L. Magyarországi..., s. 403.

28 Porovnaj: SUPRONIUK, J. Biecka..., s. 213.

29 SUPRONIUK, J. Biecka..., s. 213.

30 ŠKOVIERA, D. Bardejovčan..., s. 23.

31 ŠKOVIERA, D. Bardejovčan..., s. 26-27.
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stanicou na ceste za ďalším vzdelaním alebo kariérou v mestských službách.32 Pôso-
benie v mestskej škole neprinášalo ani dostatočné fi nančné ohodnotenie.33 Presné 
vyhodnotenie dát týkajúcich sa platu učiteľa mestskej školy je ťažko uskutočniteľné 
z toho dôvodu, že ich evidencia sa nenachádzala v bežnej evidencii mestských za-
mestnancov.34 Aj v tejto rovine vidno istú nejednoznačnosť postavenia mestského 
učiteľa – síce mu mesto fi nančne aj v naturáliách prispievalo na živobytie, avšak časť 
jeho života a povinností sa odohrávala v cirkevnej sfére a pod dohľadom miestneho 
farára, ktorý bol zodpovedný aj za platby za služby v tejto oblasti. Okrem výučby 
študentov boli pre mestského učiteľa zdrojom fi nančných prostriedkov aj niektoré 
špecifi cké úkony v rámci cirkevnej a liturgickej praxe, na ktorých sa osobne podieľal. 
Bolo to najmä čítanie žalmov zo žaltára (pro lectura psalterii, de psalterio)35 pri rôznych 
príležitostiach (napríklad čítanie žalmu pri hrobe).36 Koncom stredoveku sa fi nančná 
situácia mestského učiteľa zlepšovala aj vďaka pravidelným fi nančným príspevkov 
zo strany mesta.37

V otázke vzdelanostnej štruktúry učiteľov bardejovskej školy vystupuje do popredia 
Krakovská univerzita ako intelektuálne a vzdelanostné centrum, ktoré poskytovalo 
vzdelanie väčšine študentov z oblasti dnešného východného Slovenska.38 Zo samot-
ného Bardejova študovalo do roku 1526 v Krakove 67 študentov z celkového zisteného 
počtu 71 univerzitných študentov.39 Okrem obchodných kontaktov, ktoré sa pretavili aj 
do spoločenských a rodinných väzieb medzi mešťanmi z Krakova a mešťanmi význam-

32 V 16. storočí prešli učiteľským povolaním asi tri štvrtiny univerzitných absolventov, ale iba pätina z nich 
v ňom zotrvala. HOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha : Nakladatelství Lidové 
noviny, 2009, s. 480.

33 HOFFMANN, F. Středověké město..., s. 480-481.

34 Snaha o vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov, napríklad platov mestských zamestnancov, 
musí vychádzať z dôkladného poznania vedenia systému účtovných kníh mesta. Ten sa v prípade Bardejova 
odlišoval v prvej a druhej polovici 15. storočia, odkedy môžeme sledovať evidenciu mestských zamestnancov 
aj klerikov v hlavných účtovných knihách mesta. Aj v prípade najstaršieho údaja o platbe 1000 denárov pre 
mestského učiteľa ide s najväčšou pravdepodobnosťou o mimoriadny výdavok, nie pravidelný plat. Tento 
bol zrejme evidovaný v inej mestskej knihe, možno v tej, ktorú predmetná účtovná kniha spomína ako „liber 
parvus“. Zmienka o nej pochádza z roku 1437. FEJÉRPATAKY, L. Magyarországi..., s. 380. Do úvahy prichádza aj 
možnosť, že v tomto období ešte mestský učiteľ nepoberal pravidelný plat, ale žil z darov a vykonávania rôznych 
služieb v meste a farnosti. Porovnaj: HOFFMANN, F. Středověké město..., s. 480. Potreba samostatnej evidencie 
fi nančných prostriedkov vynakladaných najmä na opravy a prestavby farského kostola priniesla od roku 1448 
vedenie účtovných kníh kostola sv. Egídia, ktoré obsahujú aj údaje o mestskej škole a mestskom učiteľovi. ŠA 
v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign.1649; sign. 1681. Systematickejšiu evidenciu platieb 
pre mestského učiteľa obsahujú hlavné účtovné knihy mesta z prvej polovice 16. storočia. Napríklad: ŠA 
v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1700.

35 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1702, fol. 10v; sign. 1672, fol. 1.

36 BÉKEFI, R. A népoktatás..., s. 367. Čítanie a recitovanie žalmov patrilo medzi základné prvky výučby 
v stredovekých školách. SHEFFLER, David. Schools and Schooling in Late Medieval Germany. Regensburg, 1250 – 
1500. Leiden. Boston : Brill, 2008, s. 98-99.

37 „Scolasticum in subsidio (...)“ ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1700, fol. 75v; 
fol. 125r; fol. 152r.

38 CAPROŞ, I. Students from Košice..., s. 79-80. HORVÁTH, Pavel. Študenti zo Slovenska na krakovskej univerzite 
v 15. a v prvej polovici 16. storočia. In: HOLOTÍK, Ľudovít – VANTUCH, Anton (Eds.). Humanizmus a renesancia na 
Slovensku v 15. – 16. storočí. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1967, s. 165.

39 SZÖGI, László – KÓNYA, Peter. Sáros megyei diákok az Európai egyetemeken 1387 – 1918. Šarišskí študenti 
na európskych univerzitách 1387 – 1918. Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára 
és Levéltára; Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity, 
2012, s. 161.



MESTO 
    DEJINY

a

53

ných uhorských miest,40 môžeme sledovať aj väzby medzi študentmi a absolventmi 
univerzity. Tieto vytvárali sieť kontaktov, ktorá mohla poslúžiť aj predstaviteľom miest 
na hľadanie vhodných adeptov do úradov v mestskej správe. Nie je náhoda, že všetci 
učitelia pôsobiaci na bardejovskej škole, u ktorých sme mali k dispozícii informácie 
o ich štúdiu, študovali na Krakovskej univerzite. 

Do procesu hľadania a výberu vhodného kandidáta na miesto rektora školy umož-
ňuje nahliadnuť korešpondencia bardejovského farára Augustína Eckela, ktorý poslal 
mestskej rade v Bardejove dva listy zo svojho pobytu v Krakove.41 V prvom liste sa 
farár sťažuje na to, že mu mesto neposlalo peniaze a tak si musel požičať od bakalára 
Šimona, „ktorý bol našim učiteľom“.42 Z listu teda vyplýva, že v čase, keď sa Augustín 
Eckel nachádzal v Krakove, už Šimon v Bardejove nepôsobil, ale zrejme sa vrátil na svoje 
univerzitné pôsobisko, možno kvôli pokračovaniu svojich univerzitných štúdií. Farár 
Augustín bol do Krakova vyslaný, aby našiel medzi tamojšími absolventmi vhodného 
adepta na uprázdnené miesto po Šimonovi. Keďže bol sám absolventom tejto univer-
zity, pohyboval sa v známom prostredí.43 Okrem plnenia tejto úlohy posielal v liste 
bardejovskej mestskej rade aj informácie o politickej situácii v meste.44 V druhom 
liste hneď na začiatku oznamuje mestskej rade, že našiel vhodného adepta na miesto 
učiteľa – Urbana z Banskej Bystrice, ktorého vybral na základe odporúčaní viacerých 
majstrov, ktorí ho poznajú.45 Zároveň ich prosí, aby nového učiteľa prijali v dobrom 
a odovzdali mu školu podľa starého zvyku s kňazom Andrejom (ktorý bol v tom čase 
na mieste Augustína Eckela) a kazateľom Ambrózom.46 Zmieňuje sa aj o Matejovi Gürt-
lerovi, ktorého mal rektor Urban prijať ako svojho kantora a pomocníka (succentor).47 
Z uvedených skutočností vyplýva, že hľadanie vhodných adeptov na post mestského 
učiteľa prebiehalo v akademickom prostredí, pričom predstavitelia mesta využívali 
existujúce väzby na geografi cky blízku univerzitu a jej absolventov. Úloha, ktorú mal 
v tomto procese mestský farár, vyplývala priamo z jeho kompetencií nad mestským 
učiteľom, o ktorých ešte bude reč.

Ďalším rektorom bardejovskej školy, spojeným s Krakovskou univerzitou bol Servác. 
Za rektora mestskej školy bol zvolený v roku 1520, v čase pobytu Valentína Ecka v Krako-
ve (roky 1520 – 1521).48 Servác napísal mestskej rade v Bardejove z Krakova dva listy.49 
Z listu datovaného v septembri 1520 vyplýva, že bol zvolený za rektora školy, avšak 
napriek snahe ujať sa čím skôr úradu, došlo k odkladu jeho príchodu.50 Kým nepríde, 

40 NOGA, Zdisław. Vzťahy medzi Krakovom a Košicami v 16. storočí. In: HAJDUOVÁ, Mária – BARTOŠ, Martin 
(Eds.). Košice v súradniciach európskych dejín. Košice : Mesto Košice; Archív mesta Košice, s. 155-161.

41 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 2024; sign. 2068. Podľa inventára sú 
listy datované okolo rokov 1477 a 1478, avšak nevylučujeme ani možnosť, že vznikli počas jedného pobytu 
v Krakove.

42 „der unser Schulmeister ist gewest (...)“ ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 
2024.

43 SROKA, A. S. Średniowieczny Bardiów..., s. 224.

44 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 2024.

45 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 2068.

46 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 2068.

47 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 2068.

48 ŠKOVIERA, D. Bardejovčan..., s. 23.

49 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 4976; sign. 4983.

50 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 4976.
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mal sa o študentov v mestskej škole starať kantor.51 Keďže v tom čase v Krakove zúrila 
epidémia, ktorá ohrozovala aj Bardejov, Servác prosí mestskú radu, aby mu dali vedieť, 
či má prísť, alebo radšej zostať na mieste.52 Z druhého listu z októbra toho istého roka 
vyplýva, že Servác naďalej ostal v Krakove kvôli epidémiám a potvrdzuje svoj záujem 
o vedenie mestskej školy v Bardejove.53 Ďalšie správy o ňom, ani o jeho príchode do 
Bardejova sa nám zatiaľ nepodarilo nájsť. V oboch listoch vystupuje magister Václav, 
pôsobiaci v Krakove, ako kľúčová osoba pre sprostredkovanie a obsadenie Serváca do 
funkcie rektora bardejovskej školy. Servác ho nazýva svojim preceptorom.54 Intenzívne 
bol s Krakovskou univerzitou spojený Valentín Eck, ktorý tu získal titul bakalára umení, 
krátko vyučoval poetiku a aj po svojom odchode z Krakova udržiaval s tamojšími vzde-
lancami úzke kontakty.55 Krátku zmienku o pôsobení bardejovského učiteľa v Krakove 
obsahuje list z roku 1504, v ktorom kaplán Jeremiáš z mesta Brzeg okrem iného spomína 
aj Jána Hechmana pochádzajúceho z Reichenbachu (sliezsky Dzierżoniów?) „ktorý bol 
kedysi vaším učiteľom a teraz je v Krakove“.56 Spojenie s krakovským prostredím mal 
aj bakalár Anton z Banskej Bystrice, pôsobiaci ako súkromný učiteľ detí krakovského 
mešťana a obchodníka Jána Clettnera, ktorý mal intenzívne kontakty s Bardejovom.57

Uvedená korešpondencia objasňuje aj štruktúru mestskej školy a spôsob ustanove-
nia jej jednotlivých členov. Ako sme už uviedli, hľadanie vhodných adeptov prebiehalo 
prostredníctvom osôb, ktoré mali dobré kontakty s bardejovskou mestskou radou, aj 
väzby na intelektuálne prostredie. Po oslovení a súhlase adepta vybraného na post 
rektora nasledovalo jeho schválenie (zvolenie) mestskou radou. Takto bol napríklad 
Servác ustanovený za rektora školy ešte pred svojim príchodom.58 Preskúmané pramene 
poukazujú aj na uzavretie zmluvy, podobne, ako v prípade ďalších mestských zamest-
nancov.59 Z bardejovského prostredia sa takáto zmluva nezachovala, hoci zmienku o nej 
máme v Servácovom liste.60 Znenie takejto zmluvy máme k dispozícii z Kežmarku, z po-
lovice 15. storočia.61 Špecifi kuje niektoré dary zo strany mesta (naturálie predstavujú tri 
objemové miery pšenice alebo oziminy), aj výslovne uvádza povinnosti učiteľa, medzi 
ktoré patril spev kánonických hodiniek so študentmi počas oktávy vybraných sviatkov.62

Okrem kompetencií mestskej rady pri výbere a schvaľovaní budúceho rektora školy, 
svoje právomoci nad ním vykonával aj mestský farár. Keď Augustín Eckel píše senátorom 

51 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 4976.

52 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 4976.

53 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 4983.

54 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 4983.

55 ŠKOVIERA, D. Bardejovčan..., s. 22-23.

56 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 3768.

57 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 2180. SROKA, A. S. Średniowieczny 
Bardiów..., s. 120.

58 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 4983.

59 FEDORČÁKOVÁ, Mária. Správa mestských zariadení a mestskí zamestnanci v Bardejove do roku 1526. In: 
Mesto a dejiny, 2016, roč. 5, č. 1, s. 7-8.

60 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 4976. 

61 BÉKEFI, R. A népoktatás..., s. 275.

62 BÉKEFI, R. A népoktatás..., s. 275.
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o prijatí nového rektora školy, spomína aj starý zvyk odovzdania školy učiteľovi spolu 
s miestnymi klerikmi,63 ktorý mohol mať ceremoniálny ráz.

Právomoci mestského farára nad školou a učiteľom však neboli len symbolické, ich 
reálna podoba sa odráža v písomnostiach, ktoré upravovali kompetenčné vzťahy medzi 
mestom a farnosťou. V roku 1437 spísal verejný notár Maternus z Fulneku inštrument, 
ktorý upravoval vzťahy medzi mestom a správcom mestskej farnosti Kristiánom.64 Išlo 
o stanovenie konkrétnych povinností farára a kaplánov pri liturgickej praxi vo farnosti 
a o fi nančnú výpomoc pre farára zo strany mesta.65 Učiteľa sa týka ustanovenie, podľa 
ktorého má mestský farár povinnosť hradiť jeho výdavky a poskytovať mu stravu.66 Lis-
tina presne stanovila, aké typy omší mal slúžiť mestský farár a akým spôsobom sa mal 
učiteľ s chrámovým zborom podieľať na liturgii. Z textu vyplýva aj to, že účinkovanie 
školského zboru na niektorých typoch omší spôsobilo zanedbávanie štúdia a preto 
sa mestský farár rozhodol, že pri slávnostiach postačí pri speve niekto z kaplánov 
s učiteľom a štyrmi alebo piatimi staršími študentmi školy.67 Ďalším dokumentom, 
ktorý umožňuje nahliadnuť do vzťahov medzi mestom a správcom farnosti je mest-
ský štatút, pravdepodobne z druhej polovice 15. storočia.68 Dôvodom spísania tohto 
dokumentu boli pretrvávajúce rozbroje medzi spomenutými stránkami, ktoré mali byť 
takýmto spôsobom urovnané.69 Štatút obsahuje ustanovenie o tom, že pri svojom stole 
má mestský farár povinnosť živiť okrem kaplánov a kazateľa aj mestského učiteľa.70 
Ďalšie zachované písomnosti ukazujú, že mestský farár toto nariadenie nedodržiaval. 
Na začiatku 16. storočia nadobudol spor medzi mestom a farárom kvôli stravovaniu 
rektora školy také rozmery, že bol predložený panovníkovi a ten vydal v roku 1505 
v tejto veci dve listiny.71 V prvej listine vyčíta bardejovskému farárovi, že nedodržia-
val starý zvyk, ktorí zachovávali jeho predchodcovia a nechcel pri svojom stole držať 
a živiť ani rektora školy, ani kaplánov, na čo mu mešťania poskytovali príjem.72 Preto 
nariaďuje „aby rektor školy mal vždy pri stole farára potrebné živobytie“.73 Zdá sa, že 
kráľovské nariadenie sa minulo účinkom, pretože v decembri 1505 vydal kráľ Vladislav 
II. Jagelovský ďalšiu listinu, ktorej tón je tvrdší.74 Vyčíta adresátovi jeho opovážlivosť 
a nariaďuje mu, aby dodržiaval spomenutý zvyk, inak mu panovník odníme farnosť a dá 

63 Ako sme už uviedli, Augustína v tom čase zastupovali kňaz Andrej a kazateľ Ambróz. ŠA v Prešove, pracovisko 
Archív Bardejov, f. MMB, sign. 2068.

64 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, sign. 313. SROKA, A. S. Średniowieczny Bardiów..., s. 158. 
FEDORČÁKOVÁ, Mária. Pramene k dejinám cirkevnej správy v Bardejove v stredoveku. In: Studia Historica 
Tyrnaviensia, 2015, roč. 14-15, s. 119-120. SEDLÁK, Peter. Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od 
počiatkov do roku 1804. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 82.

65 FEDORČÁKOVÁ, M. Pramene..., s. 119-120.

66 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, sign. 313. FEDORČÁKOVÁ, M. Pramene..., s. 119.

67 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 313.

68 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 1989.

69 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 1989. FEDORČÁKOVÁ, M. Pramene..., 
s. 121.

70 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 1989.

71 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 3894; sign. 3904.

72 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 3894.

73 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 3894.

74 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 3904.
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ju inému.75 Je pomerne náročné presne interpretovať okolnosti tohto sporu. Nevieme, 
či dôvodom odopretia stravy pri farárovom stole bol nedostatok fi nančných prostried-
kov – ako sa uvádza v oboch listinách, na tento účel dostával podľa starého zvyku 
farár príjmy od farníkov. Tieto príjmy spomína listina z roku 1437 – išlo o 20  zlatých 
a základinu, viazanú na slúženie omší zvaných aurora, ktorú predstavoval hnuteľný 
majetok v podobe lúk, polí a rybníkov.76 Táto suma sa v priebehu storočia nezmenila, 
naopak, počet stravníkov pri farárovom stole rástol – predmetné listiny zo začiatku 
16. storočia uvádzajú povinnosť stravovať okrem rektora školy aj jedenástich kaplá-
nov,77 kým v prvej tretine 15. storočia to boli štyria kapláni, učiteľ a kazateľ.78 Týchto 
20 zlatých nepredstavovalo jediný fi nančný príjem mestského farára.79 Zdá sa však, že 
okrem objektívnych skutočností mohol k sporu prispieť aj samotný mestský farár Ján 
Menlen (Mendel), ktorý sa z doteraz preskúmaných prameňov javí ako kontroverzná 
osobnosť.80 Napokon mesto v roku 1506 vyplatilo učiteľovi Jurajovi sumu 7 zlatých ako 
kompenzáciu za to, že počas celého roka mu nebola poskytnutá strava pri farárovom 
stole.81 Okrem článku o stravovaní obsahuje mestský štatút ešte jedno ustanovenie 
týkajúce sa vzťahu mestského farára k učiteľovi. Podľa neho nesmel mestský farár 
prijať nikoho za učiteľa (a kazateľa) bez vedomia richtára a mestskej rady a podobne 
ich nesmel ani prepustiť, ustanoviac ich podľa starých práv a zvyklostí.82 V týchto sú-
vislostiach treba ešte podotknúť, že v tomto období bolo mnoho učiteľov na mestských 
školách klerikmi, často s nižším svätením.83

Keď Augustín Eckel posiela v už zmienenom liste Bardejovčanom adepta na miesto 
učiteľa, nazýva ho „duchovným správcom Vašich detí a cirkvi“.84 Náplň práce mestského 
učiteľa, či konkrétny obsah a priebeh vzdelávania žiakov v mestskej škole v stredo-
veku možno rekonštruovať iba z ojedinelých zmienok. Predpokladá sa, že študenti 
sa učili čítať, písať, spievať a základy latinčiny, pričom úroveň ich vedomostí závisela 

75 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 3904.

76 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 313. FEDORČÁKOVÁ, M. Pramene..., 
s. 119.

77 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 3904. Tento počet zahŕňal s najväčšou 
pravdepodobnosťou všetkých kňazov pôsobiacich vo farnosti – teda správcov oltárov, kazateľa, kaplánov. 
Účtovné záznamy v hlavnej mestskej účtovnej knihe uvádzajú v roku 1505 okrem mestského farára mená 
ďalších siedmich klerikov, šiestim z nich boli vyplácané fi nančné prostriedky zo zbožných odkazov mešťanov. 
ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1694, fol. 99 r-v. Pre porovnanie – v Trnave bolo 
na konci 15. storočia až pätnásť oltárnych základín. RÁBIK, Vladimír. Mestská kniha príjmov trnavskej farnosti sv. 
Mikuláša z roku 1495. Trnava : Filozofi cká fakulta TU v Trnave, 2006, s. 65.

78 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 1989.

79 Ešte pred vydaním listiny v roku 1437 mesto prispievalo farárovi na slúženie „missa aurora“, v roku 1424 
to bola suma 24 zlatých. V roku 1433 darovalo mesto farárovi 13 zlatých, aby „tým lepšie žil na fare v týchto 
časoch“. FEJÉRPATAKY, L. Magyarországi..., s. 206, 323. V roku 1506 bolo mestskému farárovi vyplatených spolu 
30 zlatých a ďalších 16 za slúženie „aurory“. ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1694, 
fol. 125 v.

80 Svedčí o tom zachovaný dokument z vyšetrovania Jána Menlena cirkevným súdom kvôli urážkam na adresu 
členov pivovarníckeho cechu v Bardejove. FEDORČÁKOVÁ, M. Pramene..., s. 122-123.

81 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1694, fol. 125v. SROKA, A. S. Średniowieczny 
Bardiów..., s. 159.

82 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 1989.

83 HOFFMANN, F. Středověké město..., s. 479-480.

84 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 2068.
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od vzdelanostnej úrovne učiteľa.85 Veľký význam mala účasť učiteľa a študentov na 
bohoslužobnom živote miestnej cirkvi. Kostol a škola boli centrami hudobnej kultúry, 
učiteľ a kantor sa spolu so študentmi podieľali na hudobných produkciách v chráme, 
ktoré boli súčasťou bežného liturgického života, aj na slávnostiach, ceremóniách, svad-
bách, či pohreboch.86 Popri rozvíjaní jednohlasného latinského spevu sa približne od 
15. storočia objavujú v mestskom prostredí aj viachlasné diela.87 Práve výučba spevu 
patrila do kompetencie kantora, prípadne jeho pomocníka (succentor, subcantor).88 So 
žiakmi nacvičoval liturgické spevy ku konkrétnym sviatkom a nedeliam.89 Z dostupných 
prameňov vieme, že v bardejovskej škole pôsobilo viacero kantorov, ktorí niekedy 
zastupovali aj učiteľa v čase jeho neprítomnosti.90 V Košiciach sa zachovala listina, 
ktorá špecifi kuje povinnosti organistu, kantora, rektora školy a študentov vo vzťahu 
k liturgickej praxi v miestnej farnosti, ktorej iniciátorom bol päťkostolský biskup Juraj 
Szatmáry.91 Podľa tejto listiny mali zbormajster s kaplánmi a žiakmi školy spievať pred 
hlavnou omšou v dóme Te Deum laudamus so sprievodom organa.92 Okrem toho spievali 
aj pri pozdvihovaní eucharistie a každý deň sa spevom zúčastňovalo omše v kaplnke 
sv. Michala desať školákov.93 Účasť študentov bardejovskej školy na liturgickej praxi 
a ceremoniálnom živote v mestskej farnosti odrážajú aj mestské účty. V roku 1502 za-
platilo mesto študentom za to, „že predchádzali so spevom pred oltárnou sviatosťou“.94 
Okrem spevu sa študenti zúčastňovali na zvonení, alebo pohrebných ceremóniách. Na 
konci stredoveku sú v mestských knihách časté platby za stráženie pri hrobe (scolaribus 
sepulchrum custodientibus).95 Počas Veľkej noci sa konala stráž pri Pánovom hrobe, po-
čas ktorej čítal učiteľ žalmy.96 Ďalšou možnosťou, ako získať fi nančné prostriedky bolo 
zvonenie, ktoré vykonávali študenti pri rôznych príležitostiach.97 V účtovných knihách 
mesta nachádzame záznamy o platbách študentom aj učiteľovi za tzv. rekordácie – 
spev žalmov pred domami bohatých mešťanov.98 Bol to spôsob, ako získať fi nančné 
prostriedky pre mestskú školu. Medzi študentmi bardejovskej školy sa vyskytovali 
aj mendíci, konkrétne v roku 1525 sa dvaja podieľali na strážení Božieho hrobu.99 

85 VAJCIK, P. Nižšie školstvo..., s. 120.

86 RYBARIČ, Richard. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Bratislava : OPUS, 1984, s. 40.

87 RYBARIČ, R. Dejiny..., s. 27, 35.

88 MEŠČANOVÁ, Andrea. Pohľad na kultúru renesančného mesta – vzdelanci a hudobníci v Košiciach v 16. 
storočí. In: (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Kapitoly z dejín hudobnej kultúry 
v Košiciach XI. Košice : Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, 2011, s. 5.

89 MEŠČANOVÁ, A. Pohľad na kultúru..., s. 6.

90 Napríklad ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 4976; sign 2068.

91 MEŠČANOVÁ, A. Pohľad na kultúru..., s. 6-7.

92 MEŠČANOVÁ, A. Pohľad na kultúru..., s. 6.

93 MEŠČANOVÁ, A. Pohľad na kultúru..., s. 6-7.

94 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1694, fol. 28r.

95 BÉKEFI, R. A népoktatás..., s. 367.

96 BÉKEFI, R. A népoktatás..., s. 367.

97 Napríklad v roku 1511 počas sviatku sv. Egídia. ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 
1700, fol. 77r.

98 RYBARIČ, R. Dejiny..., s. 43. ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1694, fol. 53v; fol. 
163r.

99 BÉKEFI, R. A népoktatás..., s. 367.
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Chudobní študenti vykonávali rôzne služby spojené s liturgickým životom cirkvi vo 
väčšej miere než ostatní, nakoľko boli existenčne závislí od platieb za takéto úkony.100 

Hoci o tom nemáme priame informácie, domnievame sa, že podobne, ako v iných 
mestách, aj v Bardejove sa vzdelávali deti z rôznych vrstiev mestskej spoločnosti, 
dokonca aj deti poddaných.101 Napriek rôznym prístupom k otázke detstva a jeho vní-
mania stredovekým človekom, nadobúdalo vzdelanie v mestskej spoločnosti stále väčší 
význam a pod vplyvom humanizmu sa začalo považovať za nutnosť.102 Deti majetných 
mešťanov boli vzdelávané skôr doma, súkromnými učiteľmi, o čom svedčí už spome-
nutý list krakovských mešťanov.103 Aj Valentín Eck začínal svoju pedagogickú kariéru 
ako súkromný učiteľ dcéry Alexeja Turza.104 K starostlivosti o deti v škole prispievalo 
aj mesto – pravidelnou účtovnou položkou sú výdavky na raňajšie jedlo pre žiakov.105 
Dôležitou výbavou školy bola piecka, ktorú mesto opravovalo na svoje náklady.106 Na 
podporu študentov mestskej školy pamätali niektorí mešťania vo svojich testamentoch. 
V roku 1504 vyplatilo mesto fi nančný obnos pre študentov mestskej školy z odkazu 
meštianky Neiserovej, ktorá venovala peniaze na rôzne charitatívne ciele.107 Treba však 
povedať, že takéto odkazy neboli v skúmanom období časté. 

Finančné prostriedky a starostlivosť o jej údržbu si vyžadovala aj budova mestskej 
školy. V mestských účtoch nájdeme zaznamenané výdavky na brvná, škridle a šindeľ,108 
tehly,109 či výplatu stolárovi za zhotovenie tabule (alebo stola) do školy.110 Mesto sa 
staralo aj o údržbu a hygienu v mestskej škole. V roku 1502 dalo vybieliť miestnosť 
v škole.111 Samotná budova mestskej školy sa nachádzala v blízkosti farského kostola, 
s najväčšou pravdepodobnosťou na tom istom mieste, kde stojí dnes budova humanis-
tického gymnázia.112 Vzhľadom na poznatky z iných miest môžeme predpokladať, že 
budova mestskej školy bola postavená v priebehu 15. storočia.113 Hoci o jej postavení 
nemáme konkrétny záznam, práve spomenuté výdavky na brvná, škridle, šindeľ a tehly, 
ktoré boli zaznamenané v účtovnej knihe kostola sv. Egídia okolo roku 1450 potvrdzujú 
túto hypotézu. V tomto období totiž prebiehali rozsiahle práce na prestavbe chrámu 

100 Porovnaj: SHEFFLER, D. Schools and Schooling..., s. 96.

101 BLÁHOVÁ, M. Pražské školy..., s. 30.

102 CHORVÁTOVÁ, Hana. Deti a detstvo vo včasnom stredoveku. In: Documenta pragensia, 2012, roč. 31, s. 50-51.

103 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Listiny a listy, sign. 2180.

104 ŠKOVIERA, D. Bardejovčan..., s. 23.

105 Napríklad v roku 1502 činili 1 zlatý. ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1694, 
fol. 29v.

106 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1700, fol. 51r.

107 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1694, fol. 40v.

108 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1649, fol. 17r.

109 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1649, fol. 26v.

110 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1700, fol. 24r.

111 ŠA v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1649, fol. 28 r.

112 V účtovných záznamoch sú opravy na kostole sv. Egídia lokalizované „versus Scholam (...)“. ŠA v Prešove, 
pracovisko Archív Bardejov, f. MMB, Knihy, sign. 1700, fol. 104r.

113 Napríklad v Prešove preukázal pamiatkový výskum existenciu budovy mestskej školy z 15. storočia. 
PETRANSKÁ, Darina. Stará mestská škola v Prešove vo svetle objavov architektonicko-historického výskumu. In: 
DOMENOVÁ, Marcela (Ed.). Z dejín mesta Prešova a jeho obyvateľov (osobnosti – udalosti – pamiatky). Prešov : 
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012, s. 106-107. Zmienka o postavení školy v Levoči sa nachádza v liste 
majstra Juraja Steinmetzera bardejovskej mestskej rade z roku 1464. MISKOVSZKY, Viktor. Bártfa középkori 
műemlékei. Budapest : Magyar tudományos akadémia, 1879, s. 15.
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sv. Egídia, ktoré realizoval majster Mikuláš.114 Zdá sa, že prítomnosť majstrov tesárov, 
kamenárov, robotníkov a stavebného materiálu bola využitá aj na výstavbu (alebo 
prestavbu) mestskej školy. Z účtovných záznamov v roku 1449 vyplýva, že pri škole 
pracovali nádenníci.115 Z roku 1450 máme zmienku o izbičke v budove školy, v roku 
1452 bola vybudovaná piecka.116 Dodnes zachovaná podoba humanistického gymnázia 
je výsledkom stavebnej činnosti v neskorších obdobiach.117

Ako sme sa pokúsili načrtnúť v predloženej štúdii, mestská škola, jej učitelia a štu-
denti reprezentovali intelektuálny a kultúrny element v živote mesta. Často prezento-
vaný pohľad na novovekú humanistickú školu v Bardejove ako výsledok spolupôsobenia 
konfesionálnych podmienok (reformácia) a osobnostného vkladu L. Stöckela pôsobí vo 
vzťahu k predchádzajúcemu obdobiu diskontinuitne. Ako sme už zdôraznili v úvode, 
stredoveké obdobie vo vývine mestskej školy a vôbec intelektuálneho prostredia 
v Bardejove nemôžeme považovať za menejcenné preto, že o ňom máme málo zacho-
vaných zmienok. Naopak, bez kontinuity humanisticky vzdelaných rektorov a priazne 
mestského magistrátu by sa bardejovská mestská škola sotva mohla stať na začiatku 
novoveku kultúrnym a intelektuálnym centrom Uhorska. Okolnosti tohto vývinu, aj 
širšie súvislosti týkajúce sa vzdelanostného a kultúrneho života mesta sú výzvou pre 
ďalší výskum.
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Organization and Administration of Viniculture in the Town of Saint George in the mid-17th Century

Until the beginning of the 16th century the viniculture of the Small Carpathian region recorded an 
increasing tendency and an all-round development in various aspects. In this period of a relatively calm 
development of viniculture and wine market, new institutions and legal rules came to existence, which 
fundamentally infl uenced the expansion of viniculture in the following centuries. In the submitted work 
we attempt to clarify the organization and administration of viniculture in the town of Saint George 
in the middle of the 17th century when the viniculture and wine market of the town was at its peak. 
The basic principles of the organization and administration of viniculture in the town of Saint George 
have been recorded in the vineyard regulation. The oldest preserved vineyard regulation of Saint 
George dates back to 1650. We attempted to clarify its origin, purpose and point out the content of 
particular paragraphs which we consider as the legal rules of the so-called vineyard law. The vineyard 
law was institutionally represented by the Saint George ś vineyard bureau. It was a council with certain 
characteristics of autonomy. However, according to our fi ndings, there has never developed a completely 
independent council in Saint George. The development of organization and administration of viniculture 
in the town of Saint George was naturally connected with the expansion of the town ś city council which 
we will also briefl y mention to help understand the issue better. The normative community in the town 
of Saint George were the townsmen or more precisely the city council governed by a portreeve and 
an alderman. The townsmen tried to protect their vineyards, to ensure the highest possible economic 
yield and moreover to legalize organizational, administrative, economical, but also neighbourhood 
and social relations related to viniculture and vineyards in their town and vineyard community.

Key words: Viniculture. Organization. Administration. Vineyard law. Small Carpathian region. Vineyard 
regulation. Viniculture in the town of Saint George.

Šestnáste a sedemnáste storočie znamenali pre mnohé vinohradnícke lokality na 
Slovensku vrchol v ich vinohradníckej produkcii. Do začiatku 16. storočia zaznamenalo 
vinohradníctvo v Malokarpatskej oblasti stúpajúcu tendenciu a všestranný rozvoj po 
viacerých stránkach.1 Pestovanie viniča sa v tom čase rozšírilo nad jeho dnešnú hranicu 
a výroba zaznamenávala nebývalý objem. V tejto etape relatívne pokojného vývinu 
vinohradníctva a obchodu s vínom vznikali nové inštitúcie a právne normy, ktoré zá-
sadným spôsobom ovplyvňovali rozvoj vinohradníctva aj v nasledujúcich storočiach. 
V Malokarpatskej oblasti sa od začiatku 17. storočia zintenzívnili snahy miest ako 
Modra, Pezinok a Svätý Jur o získanie výsad slobodných kráľovských miest a aj vďaka 
peniazom z vinohradníctva a predaja vína sa tieto mestá dynamicky rozvíjali.

O malokarpatskom vinohradníctve sa už popísalo mnoho, stále však existuje v tejto 
problematike viacero otázok, ktoré čakajú na svoje odpovede. Jednou takou nezodpo-
vedanou otázkou je aj organizácia a správa svätojurského vinohradníctva v polovici 17. 
storočia. Súčasťou našej historiografi e je viacero prác o svätojurskom vinohradníctve, 

1 Podobný rozvoj nastal aj v susednej Morave a v Čechách, kde 16. storočie označujú aj ako zlatý vek 
vinohradníctva. FROLEC, Václav. Tradiční vinařství na Moravě. Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1974, s. 17.

Organizácia a správa svätojurského vinohradníctva 
v polovici 17. storočia

Michal Franko vol. 6, 2017, 1, pp. 64-76
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ktoré sú však všeobecnejšieho charakteru, alebo prác, v ktorých predstavuje vinohrad-
níctvo vo Svätom Juri iba okrajovú tému.2

Rozvoj organizácie a správy svätojurského vinohradníctva samozrejme súvisel aj 
s rozvojom svätojurskej mestskej správy, ktorú v tejto štúdii aj stručne načrtneme. 
Zisky z vinohradníctva, resp. z predaja vína tvorili vo Svätom Jure podstatnú časť 
mestských príjmov, preto je logické, že sa magistrát snažil riadiť a kontrolovať toto 
výnosné poľnohospodárske odvetvie. Výsady slobodného kráľovského mesta zaru-
čovali pre Svätý Jur určitú správnu samostatnosť, stupeň mestskej samosprávy a čo 
je dôležité, podporovali hospodársky a obchodný rast. Základné princípy organizácie 
a správy svätojurského vinohradníctva boli ukotvené predovšetkým vo svätojurskom 
vinohradníckom poriadku z roku 1650, ktorý predstavuje hlavný prameň nášho vý-
skumu tejto problematiky. Predkladaná štúdia má preto povahu materiálovej štúdie.

Mestská samospráva vo Svätom Jure
Po roku 1615, kedy sa Svätý Jur stal slobodným kráľovským mestečkom, sa jeho 

samospráva postupne dostala na úroveň slobodných kráľovských miest. Privilégium 
Ferdinanda III. z roku 1647, ktorým bol Svätý Jur povýšený do stavu slobodných krá-
ľovských miest, samosprávu, činnosť magistrátu a jeho členenie zásadným spôsobom 
nezmenilo. Svätý Jur mal už v danom období relatívne rozvinutú správu. Po získaní 
privilégia slobodného kráľovského mesta sa upravili iba niektoré kompetencie jed-
notlivých mestských orgánov a funkcionárov. Čo sa týka súdnych záležitostí, Svätý Jur 
spadal odvtedy pod súdnu právomoc kráľovského personála. Od toho času stálo toto 
mesto právne na úrovni takých miest ako Bratislava, Trnava, či Košice. Svätý Jur dis-
ponoval úplnou samosprávou v oblasti verejnej, súdnej a hospodárskej. Nadriadenou 
a teda i odvolacou inštanciou bol panovník. Právo voľby čelných predstaviteľov mesta 
mali iba svätojurskí mešťania.3

Každý svätojurský mešťan musel vlastniť v meste majetok – dom alebo pozemky, 
zložiť meštiansku prísahu a zaplatiť príslušné poplatky.4 Vo Svätom Jure sa podieľali na 
mestskej správe meštianske rody, ktoré v meste, resp. mestečku zastávali tieto funkcie 
už v 16. storočí. Boli to predstavitelia rodín Tabrer (Tabner), Schreiner, Hilber (alebo 
Hilbert), Parbing (Perbing), Molitor a predovšetkým Tutzentaler. Viaceré rody pôsobili 
nielen vo Svätom Jure, ale aj v Pezinku, a to paralelne. To znamená, že ich príslušníci 
patrili medzi obe mestské elity v rovnakom čase (napr. svätojurskí Tabrerovci zastávali 
najvyššie posty v mestskej správe aj v susednom Pezinku). Druhú skupinu tvorili rody, 
ktoré mali pôvod, alebo budovali sieť rodinných väzieb smerom na Bratislavu. Prís-

2 Pozri napríklad:  TURCSÁNY, Juraj a kol. Svätý Jur 1209 – 2009 : Dejiny písané vínom. Svätý Jur : Mesto Svätý 
Jur, 2009, 225 s. B AĎURÍK, Jozef. Aké vína sa pili v minulosti? (svätojurský, malokarpatský a tokajský samotok). 
In: Zo starších dejín Svätého Jura. Svätý Jur : Mesto Svätý Jur, 2010, s. 65-75. Š PIESZ, Anton. Malokarpatské 
vinohradnícke mestá Modra, Pezinok a Jur pri Bratislave na prelome 17. a 18. storočia. In: Západné Slovensko, 
1976, roč. 3, s. 49-68; a pod.

3 Volebné právo zaručovalo mešťanom meštianske právo (ius concivilitatis), ktoré obsahovalo všeobecné 
pravidlá o právach a povinnostiach mešťanov voči štátu, mestu a iným vrchnostiam, ako aj medzi mešťanmi 
navzájom. Toto právo mešťanom zabezpečovalo účasť na jednotlivých právach mesta. Okrem práva voliť 
prinášalo jeho držiteľovi aj slobodu pri nakladaní so svojím majetkom, uzatváraní kúpno-predajných zmlúv 
a sťahovaní. Meštianske právo získal iba ten, koho podľa pravidiel prijali za mešťana. HRUBALA, Martin – 
POSPECHOVÁ, Petra – WITTGRÚBER, Peter. V službách mesta : Z vývoja pezinskej samosprávy v 17. – 19. storočí. 
Pezinok : Mestské múzeum v Pezinku; Mesto Pezinok, 2005, s. 6.

4 V tom čase žilo vo Svätom Jure približne 150 až 200 hláv rodín. TURCSÁNY, J. a kol. Svätý Jur 1209 – 2009..., 
s. 119.
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lušníci mnohých predstaviteľov bratislavských mestských elít vytvárali bočné vetvy, 
ktoré žili vo Svätom Jure, kde sa podieľali tiež na výkone správy. Zároveň svätojurské 
rodiny „dodávali“ do bratislavskej society svojich príslušníkov. Svätý Jur mal takto 
najväčšie prepojenie s mestskou elitou Bratislavy zo všetkých malokarpatských miest. 
Budovanie takejto rodinnej stratégie bolo opodstatnené a súviselo práve s rozvinutým 
svätojurským vinohradníctvom.5

Mestskú samosprávu vo Svätom Jure reprezentovala mestská rada, ktorej predsedal 
richtár. Mestská rada riešila všetky dôležité záležitosti mesta a bola i súdnym fórom. 
K jej členom patril aj mešťanosta (Bürgermaister), ktorý bol poverený riadením mest-
ského hospodárstva. Všetko, čo sa týkalo mestského majetku a pozemkov spadalo pod 
jeho právomoc. Pracoval na evidencii všetkých majetkovoprávnych transakcií (kúpy, 
predaja, výmeny, zálohy vinohradov, domov či lúk). Mestský kapitán (Hauptman) bol 
v poradí tretím najdôležitejším mestským funkcionárom. Mal na starosti vojenské a po-
licajné záležitosti. Najímal drábov na stráženie mestských brán a jeho zástupca spolu 
s mestskou ozbrojenou strážou dohliadal na poriadok v meste v noci. Ďalším dôležitým 
funkcionárom bol mestský notár, ktorý vybavoval písomnú agendu a spravoval mestský 
archív. Mestská rada na základe svojho vlastného mestského práva v podstate riešila 
všetky problémy hospodárskeho, trestnoprávneho i súkromnosprávneho charakteru. 
Uznesenia mestskej rady museli rešpektovať všetci obyvatelia mesta. Svätojurská 
mestská rada disponovala aj právom meča (ius gladii), čo znamená, že mala najvyššiu 
trestnú právomoc, čiže disponovala právom odsúdiť previnilca aj na trest smrti.6 Popri 
mestskej rade existovala v meste už dávnejšie aj tzv. širšia rada, ktorá mala 12 členov. 
V 18. storočí vznikla aj tzv. vonkajšia rada na čele s tribúnom. Vonkajšia rada mala 
48 členov a zastupovala pri voľbe všetkých mešťanov. Voľby mestských funkcionárov 
sa konali každý rok 24. apríla. Hlasovať mohli len plnoprávni mešťania. Do aparátu 
mesta patrili aj ďalší úradníci – mestský právnik, sirotský otec, vyberači daní, komorník, 
trhový richtár, hospodár, pisár, strážnici a ďalší. Pre mesto pracovali aj sluhovia, ktorí 
sa starali o mestské kone a dobytok. Vo Svätom Jure existovala aj funkcia tzv. súdneho 
sluhu (Gerichts Diener), ktorý bol správcom väzenia.7

Organizácia a správa vinohradníctva
Charakter zborového orgánu, s určitými znakmi samosprávy, mal i svätojurský vino-

hradnícky úrad (Perecký úrad, Bergrechtamt). Samotný svätojurský vinohradnícky úrad 
sa začal formovať dávno pred povýšením Svätého Jura na slobodné kráľovské mesto. 
Vo Svätom Jure sa však v úplne samostatný orgán nevyvinul. V čele tohto orgánu stál 
vinohradnícky majster (Pereg, Bergmaister). S touto funkciou sa stretávame v listinách 
týkajúcich sa svätojurských vinohradov už v 14. storočí. Vinohradnícky majster v prvom 
rade zabezpečoval výkon rozhodnutí mestskej rady a mešťanostu. Okrem toho musel 

5 DUCHOŇ, Michal. Rodinné väzby v prostredí mestských elít na príklade Modry, Pezinka a Svätého Jura 
v rokoch 1600 – 1720. In: Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 1, s. 42-43.

6 Znamenalo to, že richtár a mestská rada každého slobodného mesta mohli potrestať hrdelným trestom 
nielen každú osobu, ktorá sa na jeho území dopustila takého trestného činu, za ktorý bol vymeraný trest smrti, 
ale aj držiteľov šľachtických privilégií nižšieho stupňa, najmä takých, ktorí nemali v stoliciach žiadny nehnuteľný 
majetok. Odsúdený mal ale právo požiadať kráľa o milosť, ale ani v takom prípade nebolo mesto povinné počkať 
na prípadné vybavenie tejto žiadosti.  ŠPIESZ, Anton. Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680 – 
1780. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1983, s. 47.

7 Kat chodil do Svätého Jura z Bratislavy a dostával pravidelný ročný plat za ktorý vykonával všetky tresty 
a popravy v meste. Podľa potreby sa z času na čas najímala aj pôrodná baba, hrobári, obecný debnár či kováč na 
ošetrovanie koní. TURCSÁNY, J. a kol. Svätý Jur 1209 – 2009..., s. 120.
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zabrániť poškodeniu vinohradov, ich úrody a zabezpečiť celkový poriadok vo viničnej 
hore. Na prvom mieste kontroloval a zabezpečoval mestské vinohrady. Vinohradnícky 
majster mal právo trestať menšie delikty, ako napr. krádeže hrozna, vinohradníckych 
štekov či náradia. Bol v podstate výkonným orgánom mešťanostu bez väčších právo-
mocí. Svätojurskí vinohradnícki majstri si viedli svoju vlastnú agendu v podobe tzv. 
protokolov. Najstarší dochovaný protokol svätojurského vinohradníckeho úradu sa 
nám zachoval z roku 1663.8 Prvý zápis pochádza z 9. marca roku 1663 a v jeho úvode 
sa uvádza ako vinohradnícky majster Michael Steckel a vo funkcii mešťanostu Conrad 
Hueber.9 Protokoly obsahujú predovšetkým zápisy o deľbách vinohradov, o ich ohod-
nocovaní či o osádzaní vinohradníckych kameňov vo vinohradoch a pod. Reč zápisov 
je nemecká. Samotný zápis začína spravidla dátumom a úvodnou formulkou: „(...) aus 
befehl des herren Bürgermaister (...)“, v preklade: „(...) z príkazu pána mešťanostu (...)“.10 
Kúpa a predaj vinohradov sa zaznamenávali do pozemkových kníh, pretože v období 
17. storočia boli vo svätojurskom chotári prevažujúcim druhom pozemkov vinohrady.

Za členov vinohradníckeho úradu, tzv. prísediacich (Bergleuten, Beÿstenden), boli 
volení väčšinou členovia mestskej rady. Náplň práce prísediacich bola rôzna. Predovšet-
kým dozerali spolu s vinohradníckym majstrom na vinohrady, osvedčovali rozhodnutia 
vinohradníckeho majstra, spolurozhodovali spory a sporné záležitosti ako prísediaci 
na vinohradníckom súde a zastupovali komunitu vinohradníkov. Svojím spôsobom 
predstavovali výkonnú zložku vinohradníckeho úradu. Prísediaci sa zúčastňovali aj 
prác spojených s realizáciou rozhodnutí mestskej rady a zúčastňovali sa na delení, 
oceňovaní a rozmeriavaní vinohradov. Záznamy o týchto činnostiach sa nám zachovali 
v podobe zápisov v spomínaných protokoloch vinohradníckych majstrov. Zo zápisov 
sa dozvedáme aj názvy jednotlivých vinohradov, viničných hôr či mená samotných 
vinohradníkov a členov vinohradníckeho úradu, ktorí sa na vykonaní tej danej činnosti 
zúčastnili.11 Najnižšiu zložku úradu tvorili hájnici (Weingarthütter), ktorí strážili samotné 

8 Takéto protokoly sa viedli od spomínaného roku 1663 až do roku 1939: Perecký protokol (Berg Protokoll der 
königlichen Freistadt Sangt Georgen), 1763 – 1795, inventárne číslo (ďalej inv. č.) 955. Perecký protokol 1796 – 
1820, inv. č. 956. Perecký protokol 1821 – 1842, inv. č. 957. Perecký protokol 1843 – 1852, inv. č. 958. Perecký 
protokol 1853 – 1891, inv. č. 959. Perecký protokol 1892 – 1936, inv. č. 960. Perecký protokol 1936 – 1939, inv. 
č. 961. Štátny archív (ďalej ŠA) v Bratislave, pracovisko Modra, fond (ďalej f.) Magistrát mesta Jur pri Bratislave 
(ďalej MM JpB), Perecký protokol /Bergbuch/ (ďalej Pp), 1663 – 1761, inv. č. 954.

9 ŠA  v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Pp, 1663 – 1761, inv. č. 954.

10 ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Pp, 1663 – 1761, inv. č. 954.

11 Napríklad 1. apríla roku 1664 z príkazu pána mešťanostu bol prehliadnutý a rozdelený vinohrad Mitterberg, 
ktorý vtedy vlastnila vdova Anna Zwitter. Časť, vedľa kamennej medze (runy) Jakuba Ungera, jej ostala, 
druhú časť, vedľa kamennej závory, Anna predala za 36 zlatých. Po rozdelení tam boli osadené dva hraničné 
kamene, jeden na hornú časť a druhý na spodnú. Dňa 1. decembra roku 1664 sa z príkazu pána mešťanostu 
Petenadu prehliadol a na polovicu rozdelil vinohrad na viničnej hore Neustiff t, ktorý kúpil Andreas Audi od 
vdovy Anny Kaubingerovej. Boli tam osadené dva hraničné kamene, na hornú a spodnú časť vinohradu. Druhá 
polovica vinohradu ostala Anne Kaubingerovej bez zmeny. Dňa 14. marca roku 1663 bol z príkazu pána 
mešťanostu ocenený vinohrad Mausberg na 360 strieborných, vinohrad Rueden na 500 strieborných a vinohrad 
Schorgassen na 360 strieborných. Vinohrad Kopff er bol rozdelený na tri časti a osadili sa 4 hraničné kamene. 
Lúka pri Grinavskom potoku bola ocenená na 36 strieborných a potom rozdelená. Vedľa pozemku pána Kerkoša 
sa osadilo 10 hraničných kameňov, vedľa pozemku pána Pavla Tuzenthallera seniora 6 kameňov a v strede 
12 kameňov. Dokopy sa osadilo 28 kameňov. Záhrada vedľa domu sa rozdelila na tri časti a bolo tam osadených 
5 hraničných kameňov. Majiteľom vyššie oceňovaných a delených pozemkov bol Ján Šmidt. Z nasledujúceho 
zápisu, opäť zo 14. marca 1663, sa dozvedáme, že sa obhliadky, delenia, oceňovania a osádzania hraničných 
kameňov na pozemkoch Mateja Graff ena zúčastnili členovia vinohradníckeho úradu, a to Pavol Tuzenthaller 
a Michal Pogner. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Pp, 1663 – 1761, inv. č. 954.
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vinohrady. Vo Svätom Jure existovala aj funkcia mestského hájnika, ktorého hlavnou 
pracovnou činnosťou bola starostlivosť o mestské vinohrady. 

Vinohradnícke právo
Náplň činností zamestnancov vinohradníckeho úradu bola vymedzená vo vino-

hradníckom poriadku (Bergordnung), ktorý predstavoval zbierku ustanovení vinohrad-
níckeho práva. Doposiaľ najstarší zachovaný odpis svätojurského vinohradníckeho 
poriadku pochádza z roku 1650 a predstavuje základný „kameň“ organizácie a správy 
svätojurského vinohradníctva v druhej polovici 17. storočia.12 Na tomto mieste však 
musíme poznamenať, že aj keď bol Svätý Jur v danom období relatívne malým mestom 
a záležitosti týkajúce sa vinohradov riešili predovšetkým členovia mestskej rady, je 
nepravdepodobné, že by neexistoval do roku 1650 žiadny vinohradnícky poriadok 
alebo podobne spísané vinohradnícke pravidlá, ktoré by v tomto meste upravovali 
právne pomery týkajúce sa svätojurského vinohradníctva. Tento názor podporuje aj 
fakt, že Svätý Jur patril k starým vinohradníckym lokalitám v Malokarpatskej oblasti 
a dlhé storočia sa väčšina jeho obyvateľov živila vinohradníctvom.13

Vyššie uvedený svätojurský vinohradnícky poriadok predstavuje súpis vinohradníc-
kych zvykov a obyčajov, ktoré sa po spísaní do takejto formy stali právnymi normami 
s tzv. nižšou právnou silou. Nad normami s nižšou právnou silou stáli štátne nariadenia 
a zákony, ktorým nesmeli odporovať, nakoľko sa jednalo o normy s vyššou právnou 
silou.14 Prostredníctvom vinohradníckych poriadkov a ich schválených dodatkov po-
stupne dochádzalo ku kodifi kácii tamojšieho vinohradníckeho práva. V tomto prípade 
však nastáva otázka, čo je to vlastne „vinohradnícke právo“? Pokúsime sa odpovedať 
na nastolenú otázku a stručne načrtnúť, čo sa skrýva pod pojmom vinohradnícke právo.

Máloktoré výrobné odvetvie má tak podrobne prepracovanú sústavu právnych 
a obyčajových noriem ako vinohradníctvo. Ich existencia má nesporný význam pre 
rozkvet a prosperitu vinohradníctva. Samotná myšlienka upraviť právny život vo vino-
hradoch formou príkazov a zákazov vlastníka viničnej hory15 pochádza zo samotného 
rímskeho práva a teda z rímskych čias.16 V snahe o čo najdlhšie udržanie výnosného 

12 ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Magistrátu mesta Svätý Jur – základný rad (1639 – 1662) 
(ďalej Spisy Mm SV – 1639 – 1662), škatuľa (ďalej šk.) 67, inv. č. 1245.37, SM 1650.

13 Všade tam, kde sa pestoval vinič vo väčšej miere, pre ekonomický efekt, či už to bolo zemepanské mestečko, 
slobodné kráľovské mesto či poddanská dedina nejakého panstva, resp. akákoľvek vinohradnícka lokalita, 
existovali pevne stanovené vinohradnícke pravidlá. Čiže je možné, že už predtým existoval starší svätojurský 
vinohradnícky poriadok alebo určité spísané pravidlá, podľa ktorých sa riadili tamojší vinohradníci a vedenie 
mestečka, resp. predtým funkcionári spravujúci hospodárstvo v čase, keď Svätý Jur patril do panstva grófov zo 
Svätého Jura a Pezinka.

14  GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, s. 50. 

15 Viničná hora (mons, mons cum vineis, vinee montis, der Gepirg, der Weinberg, der Weingepirg a pod.) 
predstavuje územie, na ktorom bola vysadená vínna réva. Toto územie bolo starostlivo vyberané, predovšetkým 
na svahoch a orientované na juh. Viničná hora spadala väčšinou do pôsobnosti vinohradníckeho práva.

16 Rímske právo bolo právnym systémom starovekého Ríma a je východiskom stredovekých a dnešných 
moderných právnych systémov. Je to jedna z najdôležitejších zložiek rímskej kultúry, ktorá ovplyvnila vývoj 
práva v Európe i vývoj práva ako takého. Rímske právo, či sa už dostalo do domáceho práva cielenou aplikáciou, 
alebo prirodzeným prienikom, vyplňovalo medzery všade tam, kde domáca právna obyčaj nebola dostačujúca 
a v podstate často slúžilo ako doplnok domáceho práva. V rímskom práve by sme teda mohli hľadať korene 
vinohradníckeho práva, ktoré sa po dlhom vývoji udomácnilo aj v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. BÍLÝ, 
Jiří. Římskoprávní prvky v moravském horenském právu. In: Římske právo a jeho odkaz v současném právu : 
Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému. Brno : Masarykova univerzita v Brňe, 1992, 
s. 63.
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vinohradu a zabezpečenie jeho najvyššej produkcie a zdroja príjmov, sa podriaďovala 
vinohradnícka výroba určitým pevne stanoveným regulatívnym opatreniam.17

Samotné vinohradnícke právo možno chápať v niekoľkých významoch. Vo všeobec-
nosti by sme pod týmto pojmom mohli hľadať súhrn všetkých predpisov týkajúcich 
sa vinohradníctva, či v inom význame aj vinohradnícke poriadky, ktorých platnosť 
sa obmedzovala na určité územie. Vinohradnícke poriadky obsahujú rôzne predpisy 
a ustanovenia o práci vo vinohradoch, o odvádzaní rôznych poplatkov či o susedskom 
práve. Vo väčšej miere sú v nich kodifi kované aj poriadkové, trestné, procesné, organi-
začné a správne ustanovenia. V ďalšom význame sa pod pojmom vinohradnícke právo 
skrývajú vinohradnícke inštitúcie – spravidla vinohradnícky úrad a súd. V neposlednom 
rade predstavuje vinohradnícke právo aj tzv. hôrne – vinohradnícky poplatok, ktorý 
odovzdával vinohradník zemepánovi za to, že mu umožnil v jeho vinohradoch pestovať 
vinič a brať úrodu. Hôrne je v podstate vyjadrením zemepanského nároku na určitú 
časť z úrody vinohradov. Vinohradníci odovzdávali hôrne v naturáliách, peniazoch 
alebo v obidvoch.

V Malokarpatskej oblasti sa s upevňovaním postavenia miest a rozvojom meš-
tianstva vytváral tzv. mestský typ vinohradníctva, ktorý bol charakteristický svojimi 
vlastnými vinohradníckymi inštitúciami. S rozvojom a zintenzívnením vinohradníckej 
výroby sa sformovali dve hlavné inštitúcie vinohradníckeho práva – vinohradnícky úrad 
a vinohradnícky súd. Prostredníctvom týchto inštitúcií riadilo mesto celú organizáciu 
a správu vinohradníctva na svojom územnom teritóriu. Tak to bolo aj vo Svätom Jure. 
Vinohradnícke inštitúcie sa tam riadili mestským ale aj vinohradníckym právom, ktoré, 
ako sme už vyššie uviedli, bolo písomne vyjadrené a kodifi kované vo vinohradníckych 
poriadkoch v podobe zápisov predstavujúcich samotné právne normy a obyčaje.18

Za určitých podmienok a okolností mohol panovník delegovať časť svojich práv na 
jednotlivcov, skupiny či inštitúcie, ktoré sa potom snažili v rôznych oblastiach života 
spoločnosti vytvárať v daných medziach vlastné pravidlá a právne normy.19 Za feuda-
lizmu mala šľachta, ale aj niektoré verejné (verejno-právne, svetské alebo cirkevné) 
inštitúcie,20 právo vytvárať pre svojich poddaných určité právne normy,21 a to na základe 
iných práv, napr. ius statuendi (štatútotvorného práva). Zemepán mohol vytvárať tzv. 
poddanské poriadky, alebo už do existujúcich poriadkov zasahovať. Tieto poddanské 
poriadky obsahovali aj právne normy, ktoré museli poddaní akceptovať a riadiť sa nimi. 
Často bývali súčasťou poddanských poriadkov aj ustanovenia týkajúce sa vinárstva 
a vinohradníctva.22 Mestá, ktoré získali takéto normotvorné, resp. štatútotvorné právo, 

17 PETRÁŠ, Milan – BERESECKÁ, Oľga. Vinohradnícke spolky a družstvá na Slovensku. In: Historica 39-40, 
Bratislava : FF UK, 1989, s. 237.

18 Na našom území sa vinohradnícke právo najintenzívnejšie uplatňovalo na územiach s väčšími produkčnými 
strediskami medzi Bratislavou, Skalicou, Prievidzou a Krupinou.

19 Existencia práva v spoločnosti predpokladá verejnú autoritu. Autorita je spôsobilosť jednotlivca či skupiny 
určovať správanie ľudí pomocou noriem. V minulosti mal takúto autoritu panovník, ktorý bol často s úzkou 
skupinou ľudí autorom viacerých právnych noriem, ktorými sa riadila daná spoločnosť či jednotlivci. PRUSÁK, 
Jozef. Teória práva. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1995, s. 16.

20 Verejné inštitúcie predstavovali v podstate korporácie, rozličné združenia osôb. Medzi takéto združenia 
osôb patrili aj obce a mestá. LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : Iura edition, 2002, 
s. 207.

21 Už Arpádovci sa začínali deliť o svoju normotvornú právomoc so šľachtou a pripúšťali účasť šľachty 
v zákonodarstve. LUBY, Š. Dejiny súkromného práva..., s. 66.

22 V rakúskych krajinách sa poddanské poriadky nazývali Banntaidingy a ich súčasťou boli bežne aj ustanovenia 
zamerané na organizáciu a správu tamojšieho vinohradníctva. Pozri napr. práce:  RITTER, Peter – CHLUMECKY, 
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si vytvárali mestské či hospodárske poriadky a postupom času aj ich dodatky. Ich základ 
mal pôvod väčšinou v miestnych obyčajoch a zvykoch.23 Takýmto spôsobom vznikali aj 
vinohradnícke poriadky, niekedy nazývané štatúty. Z vôle predstaviteľov verejnej moci 
začali zásahy do vývoja práva, ktoré ho formovali, resp. upravovali s cieľom rozvoja 
vlastných špecifi ckých cieľov.24 Takéto zásahy predstavujú napríklad dodatky malokar-
patských vinohradníckych poriadkov zo 16. či 17. storočia, ktoré vytvárali a schvaľovali 
magistráty malokarpatských miest. Tieto dodatky sa väčšinou zapisovali do mest-
ských zápisníc či vinohradníckych kníh a mali všeobecne záväznú platnosť. V prípade 
malokarpatských vinohradníckych poriadkov bolo normotvorným spoločenstvom 
meštianstvo a teda jednotlivé mestské magistráty. V prvom rade sa mešťania snažili 
ochrániť svoje vinohrady a zabezpečiť ich čo najvyšší ekonomický výnos a okrem toho aj 
právne zastrešiť organizačné, správne a ekonomické, ale aj susedské, teda spoločenské 
vzťahy týkajúce sa vinohradníctva a vinárstva vo svojich mestách a vinohradníckych 
komunitách. Z 15. storočia máme už konkrétne doklady o vinohradníckych pravidlách 
z územia západného Slovenska. Ich príkladom je vinohradnícky poriadok z Vajnor, ktorý 
podporuje tvrdenie o rozvíjajúcom sa a prosperujúcom vinohradníctve v tejto oblasti. 
Malokarpatské vinohradnícke poriadky by sme mohli podľa obsahu a veku rozdeliť na 
dve skupiny. Do prvej skupiny by sa dali zaradiť najstaršie vajnorské a bratislavské 
vinohradnícke poriadky do roku 1570.25

V druhej skupine dominuje bratislavský vinohradnícky poriadok z roku 1570 a jeho 
zachované odpisy (modranské z r. 1602, 1664, pezinský z r. 1585 a svätojurský vino-
hradnícky poriadok z r. 1650). Od konca 16. storočia do prvej polovice 17. storočia 
stál bratislavský vinohradnícky poriadok z roku 1570 ako predloha pre vinohradnícke 

Václav. Einige Dorf-Weisthümer, (Bann- und Bergteidinge) aus Mähren. In: Archiv für Kunde österreichischer 
Geschichts- Quellen. Siebenzehnter band. Wien : Commission kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
1857, 112 s. WINTER, Gustav. Niederösterreichische Weisthümer. IV. Teil : Nachträge und Register. Wien : Wilh. 
Braumüller, 1913, 739 s. WINTER, Gustav. Niederösterreichische Weisthümer. III. Teil : Das Viertel ob dem 
Wienerwalde. Wien; Leipzig : W. Braumüller, 1909, 920 s.

23 Časom dochádzalo k zhromaždeniu a spísaniu miestnych vinohradníckych obyčají a zvykov. Vinohradníci sa 
riadili určitými pravidlami, ktorých dodržiavanie bolo nevyhnutné pre efektívne pestovanie viniča a organizáciu 
tamojšieho vinohradníctva a samozrejme pre následný ekonomický efekt. Dlhodobé používanie právnej 
obyčaje sa muselo prejavovať jej akceptovaním a potvrdzovaním v postupe verejnej moci. To znamená, že obce, 
a neskôr mestá, resp. ich volení predstavitelia (mestské magistráty – predstavitelia verejnej moci) akceptovali 
a preberali aj niektoré pravidlá – obyčaje svojej komunity vinohradníkov, ktoré sa tak následne menili na právne 
obyčaje a ich spísaním na právne normy. Právne obyčaje sa akceptovaním verejnou mocou menili na právne 
normy, ktoré vznikali popri existujúcich, či novo vydávaných štátnych zákonoch a nariadeniach. PRUSÁK, J. 
Teória práva..., s. 181-198.

24 V stredoveku prevládali formy práva stanovené viac spoločnosťou ako štátom, preto stredoveké právo 
upravuje najmä súkromnoprávne vzťahy. Verejná moc predstavovaná pôvodne neštátnymi či protoštátnymi 
orgánmi súkromne-spoločensky vytvorené prvotné „právne normy“ prijala za všeobecne platné a začala 
ich postupne presadzovať na ovládanom teritóriu.  ŠVECOVÁ, Adriana – GÁBRIŠ, Tomáš. Dejiny štátu, správy 
a súdnictva na Slovensku. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 11.

25 Prepis najstaršieho vajnorského vinohradníckeho poriadku uvádza vo svojej práci:  KOVÁTS, Ferencz. 
A vajnori hegyközség rendtartása 1460-70-böl. In: Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle VII. Budapest : Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület, 1900, s. 469-470. Z 15. storočia sa zachoval aj súbor ustanovení týkajúcich sa 
vinohradníctva, ktorý je bez presnejšieho datovania. Jedná sa o ustanovenia, ktoré boli súčasťou bratislavských 
mestských štatútov. Tento nedatovaný súbor publikoval:  KIRÁLY, János. Pozsony város joga középkorban. 
Budapest : A Magyar Tud. Akadé mia Kiadá ska, 1894, s. 407-408; a uvádza sa aj v diele  Monumenta Hungariae 
Juridica-Historica. Corpus statutorum- Statuta et Articuli municipiorum Hungariae cis Danubianorum (ďalej MHJ – 
H), Tomus IV, vol II. Budapest, 1897, s. 1-821; ako súčasť bratislavských mestských štatútov. Obe práce datujú 
tieto štatúty do 15. storočia. Štatúty v nadpise uvádzajú: „Hie sindt vermerckt der Statt recht zw prespurgkh als sie 
gestiff t vnd geordnet sein worden vnd von alder herkommen sein, die hernach geschrieben siendt.“ MHJ – H..., s. 9.



MESTO 
    DEJINY

a

71

poriadky väčšiny vinohradníckych lokalít v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. 
Staršie poriadky sa predovšetkým obsahovo líšia od mladších. Obsahujú menej usta-
novení, ktoré sú stručnejšie a oproti mladším všeobecnejšieho charakteru. Mladšie 
vinohradnícke poriadky sú oveľa konkrétnejšie a obšírnejšie čo do obsahu i riešenia 
rôznych okruhov a problémov týkajúcich sa vinohradníctva. Zaoberajú sa už aj povin-
nosťami a právami vinohradníckych inštitúcií a ich zamestnancov. V týchto poriadkoch 
už fi guruje aj množstvo konkrétnych peňažných sankcií, ktoré v starších poriadkoch 
absentujú.26 Tieto mladšie vinohradnícke poriadky a ich početné dodatky vyjadrujú 
a odzrkadľujú rozvinutý stupeň malokarpatského vinohradníctva v období 17. storočia 
a vykresľujú jednotlivé etapy vývoja vinohradníckych inštitúcií v malokarpatských 
vinohradníckych lokalitách. 

Vinohradnícky poriadok z roku 1650
Ale vráťme sa k svätojurskému vinohradníckemu poriadku z roku 1650. Je napísaný 

nemeckým jazykom a skladá sa zo sedemnástich ustanovení. Každé ustanovenie je 
označené číslom. Čo sa týka fi liácie poriadku, podľa obsahu jednotlivých ustanovení 
môžeme hľadať jeho pôvod v niektorom z mladších odpisov bratislavského vinohrad-
níckeho poriadku z roku 1570. Modra si odpísala svoj vinohradnícky poriadok od Bra-
tislavy niekedy medzi rokmi 1570 až 1585. V modranskej knihe Štatútov a inštrukcií sa 
zachoval odpis vinohradníckeho poriadku, ktorý bol v Modre dňa 2. júla 1602 odpísaný 
pre Častú. V tomto odpise sa v závere jasne uvádza, že je daný vinohradnícky poria-
dok prevzatý z bratislavského vinohradníckeho poriadku.27 Aj preto predpokladáme, 
že bratislavský vinohradnícky poriadok z roku 1570 slúžil ostatným vinohradníckym 
lokalitám v Malokarpatskej oblasti ako vzor.

Spomínaný svätojurský poriadok má oproti ostatným odpisom bratislavského po-
riadku niekoľko odlišností. Napríklad v texte nemá uvedený pôvod.28 V úvode i v závere 
poriadku sa iba uvádza, že bol daný vinohradníkom mestskou radou slobodného kráľov-
ského mesta Svätý Jur.29 Komparáciou sme zistili, že drvivá väčšina jeho ustanovení má 
obsah, štruktúru zápisu, dokonca slovosled rovnaké ako spomínané odpisy bratislav-
ského poriadku z roku 1570. Číslovanie a poradie jednotlivých ustanovení je takmer 
totožné s bratislavským poriadkom, či so spomínaným odpisom pre Častú z roku 1602.

Na základe obsahu môžeme svätojurský vinohradnícky poriadok rozdeliť na usta-
novenia, ktoré tvoria tri základné okruhy. Prvý okruh ustanovení zabezpečuje ochranu 

26 Spomínané vinohradnícke poriadky sú uložené a zapísané v: Archív hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej 
AHM BA), Kniha cechových štatútov 135 – 140 (ďalej Kcš 135 – 140), signatúra (ďalej sign.) Ce 387., fol. 157-
162. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Magistrát mesta Modry (ďalej MmM), Kniha prísah a inštrukcií – 
Liber juramentorum ab Anno 1607 usque Annum 1643 (ďalej LJ ab Anno 1607), inv. č. 1307. ŠA v Bratislave, 
pracovisko Modra, f. Magistrát mesta Modry, Kniha štatútov a inštrukcií – Liber statutorum, 1617 – 1664 (ďalej LS 
1617 – 1664), inv. č. 1296. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Magistrát mesta Pezinok (ďalej MmP), Protokol 
a pozemková kniha vinohradov – Bergbuch 1589 – 1713 (ďalej Bergbuch 1589 – 1713), inv. č. 355.

27 „(...) von Wordt zue Wordt Laut der Prespurger Berg Ordnung haben lassen zue kommen (...)“ ŠA v Bratislave, 
pracovisko Modra, f. MmM, LJ ab Anno 1607, inv. č. 1307.

28 Pezinský vinohradnícky poriadok z roku 1585 sa napríklad odkazuje na mesto Modru, od ktorej si odpis 
poriadku Pezinok zadovážil: „(...) Bergordnung so bey dem königlichem Marck Modor lange Zeit erhalten im brauch 
und auff  begeren eines Ersame Raths zue Bosing abzuschreib vergönstigt den ersten tag Martii (...)“. ŠA v Bratislave, 
pracovisko Modra, f. MmP, Bergbuch 1589 – 1713, inv. č. 355, s. 5. V modranskom odpise pre Častú z roku 1602 
sa zas spomína ako pôvodca poriadku bratislavský vinohradnícky poriadok. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. 
MmM, LJ ab Anno 1607, inv. č. 1307.

29 „Dessen hat E. E. W.W. Rath di e Bergordnung denen Bergleudten gegeben (...)“ ŠA v Bratislave, pracovisko 
Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 1245.37, SM 1650.
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majetku vinohradníkov – výrobcov (ochrana ich majetku či úprava susedských vzťahov). 
Napríklad podľa ustanovenia č. 4 bolo zakázané bez dovolenia majiteľa vinohradu rezať 
viničnú révu alebo lámať zo stromov ratoleste a tiež zbierať odrezané révie a odnášať 
ho domov. Ak vinohradnícki majstri niekoho pristihli pri takejto činnosti, mohli ho 
okamžite pokutovať.30 Pocestný a unavený človek si mohol podľa ustanovenia č. 12 
odtrhnúť jeden až dva strapce hrozna a bez pokuty ich zjesť. Keby však šiel ďalej 
a trhal by hrozno do klobúka alebo iného riadu a odnášal ho, takého človeka musel 
vinohradnícky majster zadržať a pokutovať. A bolo jedno, či hrozno odnášal domáci 
alebo cudzinec, bolo to zakázané pre všetkých.31

Do druhého okruhu spadajú ustanovenia, ktoré sledujú záujmy mestského magis-
trátu. Mohli by sme spomenúť ustanovenie č. 14, v ktorom si mestská rada vyhradila 
právo rozdeľovať spustnuté vinohrady. Mestská rada dávala spustnuté vinohrady 
vymerať vinohradníckemu majstrovi. Ten následne určil, ktorá časť sa môže začať opäť 
obrábať.32 Oceňovanie alebo delenie vinohradu sa smelo vykonávať iba s vedomím 
a povolením mešťanostu. Ten o tom samozrejme informoval mestskú radu. Pri oceňo-
vaní alebo delení domu, vinohradu pri dome, lúky či poľa sa zúčastňovali jeden alebo 
dvaja členovia mestskej rady, ktorí na dané úkony dohliadali. Za ich účasť na týchto 
úkonoch im podľa ustanovenia č. 9 patrila aj odmena 50 uhorských denárov za každú 
ocenenú alebo rozdelenú časť.33

Tretí okruh obsahuje ustanovenia, ktoré upravujú činnosť a povinnosti vinohrad-
níckeho úradu, resp. jeho jednotlivých zamestnancov. Napríklad ustanovenie č. 2 
určuje vinohradníckym majstrom 2-krát do roka v príhodný čas vyčistiť všetky studne 
vo viničnej hore, a ak by to bolo potrebné, aj častejšie. Za túto činnosť nie je uvedená 
v ustanovení pre vinohradníckeho majstra žiadna pláca.34 Pre porovnanie, v modran-
skom odpise vinohradníckeho poriadku pre Častú z roku 1602 je zakotvené, že vino-
hradnícky majster mal dostať plácu za častejšie čistenie studní 1 fl orén z mestských 
peňazí.35 Podľa pezinského vinohradníckeho poriadku z roku 1585 dostal vinohradnícky 
majster za čistenie studní vo viničnej hore sumu 40 uhorských pfeningov.36 Ustanovenie 
č. 8 svätojurského poriadku ukladalo vinohradníckym majstrom povinnosť kontrolovať 
prácu vinohradníckych robotníkov. Ak zistili, že pracujú neporiadne, mali ich pokuto-
vať.37 Ustanovenie č. 15 svätojurského poriadku určovalo povinnosť vinohradníckym 
majstrom zabezpečiť priechodnosť miest určených na obracanie sa a vyhýbanie sa. 

30 Ustanovenie č. 4. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 
1245.37, SM 1650.

31 Ustanovenie č. 12. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 
1245.37, SM 1650.

32 Ustanovenie č. 14. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 
1245.37, SM 1650.

33 Ustanovenie č. 9. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 
1245.37, SM 1650.

34 Ustanovenie č. 2. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 
1245.37, SM 1650.

35 „Die Bergmaister müβen alle Jahr zue bequemer Zeit zweÿmal im Jahr Alle Brün im Weingebürg Raumen, 
und so es von nöten off ter den Zweÿmal dauon sie habn Auβ gemainem seckell Zue einem Trinckgeldt 1.fl .“ ŠA 
v Bratislave, pracovisko Modra, f. MmM, LJ ab Anno 1607, inv. č. 1307.

36 Ustanovenie č. 2. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. MmP, Bergbuch 1589 – 1713, inv. č. 355, s. 6.

37 Ustanovenie č. 8. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 
1245.37, SM 1650.
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Takéto miesta museli podľa potreby kontrolovať, označovať a pri ich poškodení ich dať 
opäť do poriadku.38 Vinohradnícki hájnici sa podľa ustanovenia č. 10 museli vo dne 
v noci zdržiavať na svojich stanovištiach a strážiť vinohrady. Nesmeli odtiaľ svojvoľne 
odchádzať, iba s vedomím vinohradníckeho majstra.39

Viaceré ustanovenia sú odpísané takmer doslovne z niektorého z odpisov bratislav-
ského poriadku z roku 1570. Pri komparácii s inými malokarpatskými poriadkami40 sme 
zistili, že ustanovenie č. 7 svätojurského vinohradníckeho poriadku o tom, ako postu-
povať proti tým, ktorí prestupujú výšku dennej mzdy pre vinohradníckych robotníkov, 
pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou z dodatku pezinského vinohradníckeho 
poriadku. Jedná sa o dodatok doplnený do pezinského vinohradníckeho poriadku v roku 
1623. V tom roku bol pezinský poriadok zrevidovaný a doplnený pezinskou mestskou 
radou.41 Uvedené ustanovenie č. 7 svätojurského poriadku sa takmer doslovne zho-
duje s uvedeným pezinským dodatkom. S najväčšou pravdepodobnosťou bolo práve 
preto odpísané práve zo spomínaného pezinského dodatku z roku 1623. Obdobné 
ustanovenia o prekročení dennej mzdy pre vinohradníckych robotníkov sa nachádzajú 
aj v iných malokarpatských poriadkoch, ale majú úplne odlišné znenie. V svätojurskom 
ustanovení sa uvádza, že z vôle svätojurskej mestskej rady sa majú stanoviť pevné výšky 
miezd pre vinohradníckych robotníkov a nefi gurujú tu ani konkrétne sankcie – výšky 
fi nančných pokút pre tých, ktorí stanovenú výšku mzdy prekročia.42

Ďalším ustanovením, ktoré je pozmenené v porovnaní s ostatnými (s pezinským, 
modranským a bratislavským), je ustanovenie č. 9 o delení a ohodnocovaní vinohradu. 
V tomto ustanovení sú vynechané informácie o pohostení pre vinohradníckych majstrov 
a ich prísediacich, a čo je podstatné, jasne sa tu uvádza, že delenie a ohodnocovanie 
vinohradu vykonávajú prísediaci vinohradníckeho majstra s vedomím mešťanostu. 
Svätojurskí prísediaci vinohradníckeho majstra vykonávali aj ohodnocovanie a delenie 
domov, záhrad, polí, lúk a pod.43 Ak sa svätojurský vinohradnícky majster zúčastnil na 
delení vinohradu, pripadla mu odmena 1 toliar a za účasť na ohodnotení vinohradu 
dostal 50 denárov.44 V tomto ustanovení sú stanovené aj poplatky pre zástupcov mes-
ta, ktorí by sa zúčastnili na delení alebo ohodnocovaní spomenutých nehnuteľností. 
Svätojurská mestská rada si toto ustanovenie s najväčšou pravdepodobnosťou upravila 
podľa svojich predstáv a potrieb.

Zaujímavé je, že niektoré ustanovenia svätojurského poriadku sú tvorené vlastne 
dvomi či tromi ustanoveniami, ktoré sú v iných poriadkoch zapísané samostatne. Na-
príklad ustanovenie č. 4 o zákaze zbierať a rezať révu, rezať zo stromov ratoleste alebo 

38 Ustanovenie č. 15. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 
1245.37, SM 1650.

39 Ustanovenie č. 11. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 
1245.37, SM 1650.

40 Svätojurský poriadok sme v tomto prípade porovnávali s bratislavským poriadkom z roku 1570, pezinským 
z roku 1585 a modranskými z roku 1664 a modranským odpisom pre Častú z roku 1602. 

41 ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. MmP, Bergbuch 1589 – 1713, inv. č. 355, s. 22.

42 Napríklad v modranskom odpise pre Častú z roku 1602 je v ustanovení o prekročení dennej mzdy stanovená 
výška pokuty tak, že od každého denára alebo groša, ktorý dal vinohradník vinohradníckemu robotníkovi naviac, 
mal zaplatiť dotyčný vinohradník jednu zlatku vinohradníckemu majstrovi ako pokutu za prekročenie stanovenej 
výšky dennej mzdy pre vinohradníckych robotníkov. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. MmM, LJ ab Anno 1607, 
inv. č. 1307.

43 ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 1245.37, SM 1650.

44 ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 1245.37, SM 1650.
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brať niečo iné z vinohradu je doplnené o nariadenie, ktoré určuje, komu patrí ovocie zo 
stromu, ktorý presahuje aj do susedovho vinohradu.45 Tak isto ustanovenie č. 10 o oslo-
bodení vinohradníckych majstrov od poplatkov a povinností je spojené s nariadením 
o pokutovaní kopáčov, ktorí poškodia medze vo vinohradoch a so zákazom určeným 
pre lovcov vtákov, ktorí sa nesmeli v noci pohybovať po zakázaných chodníkoch vo 
vinohradoch.46 V tomto ustanovení chýba nejaká logická príčina spojenia týchto troch 
nariadení do jedného celku. 

Ďalej sa v tomto poriadku nenachádzajú ani bežné ustanovenia o možnosti po-
žiadania vinohradníckeho majstra o prehliadku vinohradu a pod. Ustanovenie o plate 
hájnikov je veľmi stručné a určené tak, že hájnik dostával za každý „kus“ stráženej vinice 
1 groš.47 Záverečné ustanovenie č. 17 o tom, kto sa má starať o lúky, je opäť zložené 
z dvoch odlišných nariadení, ktoré na seba vôbec obsahovo nenadväzujú. V prvej časti 
ustanovenia sa uvádza, že o lúky sa majú starať a prezerať ich podľa starých obyčají 
lesní strážcovia, čím sa líši od takýchto ustanovení v iných poriadkoch, v ktorých mali 
na starosti lúky vinohradnícki majstri.48 V druhej časti tohto ustanovenia sa nariaďuje, 
ako majú vinohradnícki robotníci narábať s viničnými štekmi.49

Zo svätojurského vinohradníckeho poriadku sa dozvedáme i to, že pusté vinohra-
dy mala právo rozdeľovať iba mestská rada, a to prostredníctvom vinohradníckeho 
majstra. Vinohradnícky majster pusták (spustnutý, dlhšie neobrábaný vinohrad) vy-
meral a označil, pokiaľ sa môže začať opäť obhospodarovať.50 Po obsahovej stránke 
sa v poriadku nachádza ešte množstvo drobných odlišností, ktoré sa nenachádzajú 
v bratislavskom, pezinskom či modranskom poriadku. Svätojurský poriadok pôsobí 
neusporiadaným dojmom, ako keby ho bol pisár narýchlo spísal, bez nejakých bližších 
vnútorných nadväzností a asociácií. Ako sme už vyššie naznačili, na základe obsahu 
patrí tento poriadok do skupiny odpisov bratislavského vinohradníckeho poriadku 
z roku 1570. Komparáciou sa nám podarilo ďalej zistiť, že svätojurský poriadok sa po 
obsahovej stránke iba minimálne zhoduje s modranským vinohradníckym poriadkom 
z roku 1664, ktorý je oveľa obšírnejší a prepracovanejší.51

Načrtnutý prehľad obsahu niektorých ustanovení svätojurského poriadku napriek 
všetkému poukazuje na univerzálnosť tohoto poriadku. Sú v ňom obsiahnuté všetky 
dôležité komponenty pre efektívnu správu a organizáciu svätojurského vinohradníctva. 
Vyhotovením (odpísaním) a schválením tohto poriadku si svätojurská mestská rada po-
tvrdila vedúce postavenie vo vtedajšom svätojurskom vinohradníctve, legitimizovala 
si riadenie tamojšieho vinohradníctva a ofi ciálne si podriadila tamojší vinohradnícky 
úrad a jeho zamestnancov. Vinohradnícky úrad mal v podstate postavenie výkonného 
orgánu mestskej rady pre záležitosti týkajúce sa vinohradníctva. O autonómii, akú mali 

45 ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 1245.37, SM 1650.

46 ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 1245.37, SM 1650.

47 ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 1245.37, SM 1650.

48 V záverečnom ustanovení modranského odpisu poriadku pre Častú z roku 1602 o dozore nad lúkami sa 
uvádza, že o lúky sa má starať vinohradnícky majster. V tomto ustanovení sa navyše oproti svätojurskému 
spomína povinnosť zajať dobytok, ktorý by sa pásol na daných lúkach a pokutovať jeho majiteľa. ŠA v Bratislave, 
pracovisko Modra, f. MmM, LJ ab Anno 1607, inv. č. 1307.

49 ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 1245.37, SM 1650.

50 Ustanovenie č. 14. ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. Mm JpB, Spisy Mm SV – 1639 – 1662, šk. 67, inv. č. 
1245.37, SM 1650.

51 ŠA v Bratislave, pracovisko Modra, f. MmM, LS 1617 – 1664, inv. č. 1296.
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bežne vinohradnícke orgány v minulosti, mohli svätojurskí vinohradnícki majstri iba 
snívať. V Bratislave, Pezinku či v Modre sa vinohradnícki majstri a ich prísediaci často 
významnou mierou podieľali na tvorbe rôznych ustanovení a nariadení týkajúcich sa 
vinohradníctva a zúčastňovali sa aj na ich schvaľovaní. Vo viacerých záležitostiach a si-
tuáciách mohli jednať samostatne, podľa vlastného uváženia. Vo Svätom Jure však bola 
trošku iná situácia. Z vinohradníckeho majstra a jeho prísediacich sa stali v 17. storočí 
iba vykonávatelia vôle mestskej rady a mešťanostu s obmedzenými kompetenciami. 
Svätojurský vinohradnícky poriadok z roku 1650 a predovšetkým jeho neskoršie ak-
tualizácie a dodatky odzrkadľujú určitý stupeň vyspelosti a organizovanosti nielen 
svätojurského vinohradníctva, ale aj vinohradníckeho práva existujúceho v Malokar-
patskej vinohradníckej oblasti v daných obdobiach. Malokarpatské vinohradnícke právo 
sa v tom období dynamicky vyvíjalo, čoho dôkazom sú vyššie spomenuté dodatky 
a revízie vinohradníckych poriadkov. Rozvoj vinohradníckeho práva napredoval súčasne 
s rozvíjajúcim sa malokarpatským vinohradníctvom.
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Founding of the East Slovak Gallery in Košice

The East Slovak Gallery in Košice was founded in 1951 as the fi rst regional gallery in Slovakia. The rich 
artistic past of Kosice and its cultural potential predetermined this town as the seat of the fi rst regional 
gallery in Slovakia. Its genesis dates back to the second half of the 19th century, when the foundations 
of today’s East Slovak Museum, a key partner in the building of the East Slovak Gallery, were laid. The 
aim of this paper is to provide a comprehensive image about the foundation of the East Slovak Gallery 
using acquired knowledge, archival sources and period contemporary press.

Key words: Josef Polák. Museum. Exhibiton. Eugen Sabol. Fine art. Gallery. Svojina.

História založenia Východoslovenskej galérie v Košiciach, ako najvýznamnejšej 
kultúrnej inštitúcie v galerijnej oblasti na východnom Slovensku, má svoj hlbší de-
jinný vývoj, ktorý istým spôsobom siaha až do druhej polovice 19. storočia. Na jej 
zrode sa totiž aktívne podieľalo Východoslovenské múzeum v Košiciach, ktorého 
počiatky spadajú do tohto obdobia. V roku 1872 vznikol z iniciatívy maliarskej rodi-
ny Klimkovičovcov a jedného zo zakladateľov pamiatkovej starostlivosti v Uhorsku, 
Viktora Myszkovského, Hornouhorský muzeálny spolok v Košiciach. Jeho čestným 
členom bol do svojej smrti v roku 1888 Imrich Henszlmann, autor myšlienky zalo-
ženia inštitúcie, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia. Vzhľadom 
na rozrastajúci sa počet zbierkových predmetov historickej a umeleckej hodnoty 
a kapacitne nevyhovujúce priestory, prešlo v roku 1899 toto spolkové múzeum pod 
správu mesta Košice ako Kassai múzeum, teda Košické múzeum. V roku 1901 bolo 
múzeum otvorené v novej budove navrhnutej podľa plánov bratov Jakabovcov. Kon-
com prvého decénia 20. storočia ofi ciálne prijalo názov Felsömagyarországi Rákóczi 
múzeum/Hornouhorské Rákocziho múzeum (názov múzea bol zmenený v súvislosti 
s uložením pozostatkov Františka II. Rákocziho v Dóme sv. Alžbety v roku 1906, ako 
aj poverením múzea zbierať rákocziovské pamiatky a relikvie) a prešlo pod štátnu 
správu. Ďalšie priestorové problémy boli riešené pridelením objektov Miklušovej 
väznice a Katovej bašty, ktoré v tom čase slúžili ako depozitáre.

Založenie Východoslovenskej galérie v Košiciach

Ján Kovačič vol. 6, 2017, 2, pp. 78-95
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Obr. 1: Východoslovenské múzeum, nedatované (Zdroj: Fond historickej a umeleckej fotografi e 
Východoslovenského múzea v Košiciach).

Záver prvej svetovej vojny a zánik Rakúsko-Uhorska však doľahol aj na Hornouhor-
ské Rákocziho múzeum. Vtedajší riaditeľ múzea Elemír Kőszeghy-Winkler totiž na 
sklonku roka 1918 odišiel do Budapešti s najcennejšími zbierkami. Vtedy sa na scéne 
objavil český právnik židovského pôvodu JUDr. Josef Polák (3. 2. 1886 Praha – 18. 1. 
1945 Osvienčim). Tento človek zohral v kultúrnych dejinách medzivojnových Košíc 
najvýznamnejšiu úlohu. Na východ Slovenska sa dostal ako dôstojník československého 
vojska a 7. marca 1919 sa ujal funkcie správcu bývalého Hornouhorského Rákocziho 
múzea, ktoré bolo premenované na Štátne Východoslovenské múzeum.1 Dr. Polák bol 
od Ministerstva osvety poverený ochranou umeleckých pamiatok na celom území 
východného Slovenska.2 Po Polákovom príchode do Košíc prevzal správu múzea po 
administratívnej stránke Vládny komisariát pre zachovanie umeleckých pamiatok na 
Slovensku so sídlom v Bratislave. Pre nespokojnosť s vyššie zmieneným Vládnym ko-
misariátom však na jar 1921 prevzalo múzeum do svojej správy Ministerstvo školstva 
a národnej osvety v Prahe (MŠANO) a ofi ciálne ho premenovalo na Východoslovenské 
múzeum v Košiciach. VSM sa tak stalo prvým a na dlhú dobu aj jediným štátnym múzeom 

1  DUCHOŇ, Jozef. Východoslovenské múzeum v Košiciach : Sprievodca jubilejnou výstavou a dejinami múzea. 
Košice : Východoslovenské múzeum, 2002, s. 29.

2 Riaditeľ Východoslovenského múzea... In:  Slovenský východ, 1919 (24. 7.), č. 126, s. 2.
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v Československej republike (ČSR).3 Počas trvania prvej ČSR, teda v dobe, keď v meste 
chýbali vysokoškolské či vedeckovýskumné inštitúcie, zastávalo najvýznamnejšie 
miesto práve Východoslovenské múzeum (VSM). Pod Polákovým vedením múzeum 
vykonávalo bohatú škálu kultúrnych činností a v rokoch 1919 – 1938 plnilo múzeum 
úlohu úradu pamiatkovej starostlivosti, múzea, miesta verejných prednášok o umení, 
galérie, aukčnej siene, výtvarnej školy, verejnej knižnice atď.4 Polákovou doménou sa 
stala výstavná činnosť múzea, čo sa odzrkadlilo aj na počte výstav vo VSM, ktorých 
počas celého medzivojnového obdobia usporiadal 216.5

Obr. 2: Dr. Josef Polák, neda-
tované (Zdroj: Fond historickej 
a umeleckej fotografi e Výcho-
doslovenského múzea v Koši-
ciach).

Obr. 3: Elemér Halász-Hradil: Vestibul košického múzea, 1920 
(Zdroj: Zbierkový fond Východoslovenskej galérie v Koši-
ciach).

Nakoľko väčšina výstav vo VSM prezentovala aktuálne umelecké tendencie a bola 
predajná (zisk z predaja predstavoval pre samotných umelcov často jediný príjem), 
z mnohých týchto výstav VSM získalo umelecké diela. Niektoré darom a iné kúpilo na 
Polákov návrh samotné MŠANO v Prahe buď pre seba, alebo pre VSM. Samotný J. Polák 
sa snažil umelcom všemožne pomáhať, napr. sprostredkovávaním rôznych objednávok 
na vytvorenie diela, skupovaním ich diel do fondu VSM či posúvaním ich umeleckých 
diel, resp. výstav ďalším inštitúciám (Magistrát mesta Košice, MŠANO v Prahe, atď.) príp. 
významným a vplyvným osobám zo svojho okolia. Taktiež sa snažil sprostredkovávať 
umelecké výstavy aj do kúpeľných miest, kde bola väčšia šanca na predaj umeleckých 

3 VESELSKÁ, Magda. Muž, který si nedal pokoj : Příběh Josefa Poláka (1886 – 1945). Praha : Židovské muzeum 
v Praze, 2005, s. 26-28.

4  ROUSOVÁ, Hana. František Foltýn 1891 – 1976 : Košice – Paríž – Brno. Praha : Arbor vitae, 2007, s. 17.

5 Posledná výstava z tohto obdobia, ktorej katalóg je vo VSM k dispozícii, má poradové číslo 215. Bližšie 
pozri: A „Szlovenszkói képzőművészet 1938”. Košice : Východoslovenské múzeum v Košiciach, 1938, 16 s.
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diel. Jedným z netradičných spôsobov, ktorými sa snažil získavať peniaze a prípadné 
umelecké predmety pre VSM boli aukcie starožitností, ktoré vo VSM usporadúval od 
roku 1922. Tie mu pomohli získať prehľad o cenách umeleckých diel na trhu a ich 
predajom na aukciách tieto diela zostávali v rukách miestnej klientely, čím sa zároveň 
zabraňovalo ich vývozu.6

Výtvarný život v Košiciach sa v prvej polovici dvadsiatych rokov tešil patričnej 
priazni verejnosti, na základe čoho riaditeľ VSM vážne rozmýšľal nad výstavbou bu-
dovy určenej špeciálne na tieto účely. Neuplynulo veľa času, odkedy sa J. Polák usadil 
v Košiciach a už začal rozmýšľať o samostatnej Východoslovenskej galérii, ktorá by 
podávala umelecký obraz východného Slovenska vrátane jeho národnostných špecifík 
v historickom priereze. Systematicky sa preto snažil mapovať produkciu najmä výcho-
doslovenských výtvarníkov a získať prehľad o obsahu súkromných kolekcií. Množstvo 
umeleckých diel múzeum nadobudlo kvôli tomu, aby boli v budúcnosti zaradené práve 
do tejto galérie.7 Postupné sústreďovanie zbierky umeleckých diel vo VSM tak začalo 
hneď po Polákovom nástupe do VSM a už v roku 1920 kúpilo MŠANO štyri diela zo-
snulého významného košického autora Konštantína Kőváriho-Kačmarika pre pripra-
vovanú Galériu moderného umenia v Košiciach.8 V septembri 1921 riaditeľ VSM žiadal 
Syndikát výtvarných umelcov v Prahe, aby pri zostavovaní memoranda vláde, pamätali 
aj na jeho požiadavku na výstavbu umeleckého domu v Košiciach. Výstavné sály VSM 
nemali z kapacitných dôvodov postačovať po tom, čo sa do VSM podľa Poláka mali 
vrátiť múzejné zbierky z Budapešti.9 Ak by sa výstavba zamýšľaného umeleckého domu 
v Košiciach nerealizovala, bola by celá práca, ktorú Polák vykonal, podľa neho zbytočná 
a všetko by upadlo naspäť do predchádzajúcich „ospalých malomestských pomerov“. 
Ako argumentoval, v tej dobe bola v Košiciach skupina výtvarníkov v počte najmenej 
50 osôb a „je již pro význam Košic, které musí se vytvoriti jako centrum kulturní naprostou 
nutnosti takovouto budovu postaviti“.10 Bývalý dlhoročný pracovník a riaditeľ Krajskej 
galérie v Košiciach (dnešnej Východoslovenskej galérie) v 60-tych rokoch, Eugen Sabol, 
spomínal, že myšlienku založiť galériu spolkového charakteru prijali do plánu svojej 
činnosti v roku 1921 spolu s J. Polákom aj košickí maliari Ľ. Čordák, E. Halász-Hradil, 
A. Jaszusch, G. Kieselbach a V. Sipos. Ich cieľom bolo založenie Združenia výtvarných 
umelcov v Košiciach, ktorého úlohou malo byť podľa jeho stanov aj zriadenie galérie. 
Žiaľ, pre neschválenie stanov pripravovaného združenia z tohto úmyslu vzišlo.11

V roku 1923 Dr. Polák opäť spomínal zriadenie galérie pre východné Slovensko 
v Košiciach. K tomuto cieľu sa mu dovtedy podarilo získať už 80 umeleckých obrazov.12 
Koncom roka 1927 sa Josef Polák snažil primäť MŠANO ku kúpe diel dvoch protagonistov 
okruhu tzv. košickej moderny, Konštantína Bauera a Bélu Nemessányiho/Kontulyho.13 
K tejto transakcii nakoniec došlo a už začiatkom roku 1928 Polák MŠANO navrhoval, aby 

6 Bližšie pozri: VESELSKÁ, Magda. Muž, který si nedal pokoj : Příběh Josefa Poláka (1886 – 1945). Praha : 
Židovské muzeum v Praze, 2005, 119 s.

7 VESELSKÁ, M. Muž..., s. 34.

8 Vasárnap is megtekinthetó a Kőváry-kiállítás. In:  Kassai Munkás, 1920 (7. 3.), č. 25, s. 2.

9 Žiaľ, k realizácii vrátenia múzejných zbierok z Budapešti nedošlo.

10  Archív Východoslovenského múzea v Košiciach (ďalej Archív VSM), škatuľa (ďalej šk.) 44, číslo (ďalej č.) 
302/921.

11  Štátny archív (ďalej ŠA) v Košiciach, fond (ďalej f.) Eugen Sabol – osobný fond, šk. 3, č. 31, s. 89.

12 Činnosť Východoslovenského múzea v Košiciach. In: Slovenský východ, 1923 (30. 12.), č. 297, s. 3.

13 Archív VSM, šk. 51, č. 752/927.
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boli zakúpené obrazy ponechané v zbierkach VSM a „aby mohli býti umístněny v budoucí 
Východoslovenské galerii, kterou museum chce zaříditi“.14 Spomínanú Východosloven-
skú galériu plánoval umiestniť v priestoroch Katovej bašty.15 V marci 1928 zase Polák 
v liste MŠANO opisoval ťažkú fi nančnú situáciu svojej inštitúcie a na základe toho 
žiadal navýšenie fi nančných prostriedkov, ktoré boli potrebné k normálnemu chodu 
VSM. V liste spomína aj „Popravčí baštu“, do ktorej mala byť umiestnená Východoslo-
venská galéria a na ktorej správu potreboval peniaze.16 K realizácii plánu vytvoriť pri 
VSM galériu sa múzeum priblížilo až na samom sklonku prvej ČSR, v roku 1938, po tom, 
čo Dr. J. Polák nechal zrekonštruovať Katovu baštu a upraviť ju na múzejnú galériu,17 
no zahraničnopolitické okolnosti mu nedovolili dotiahnuť tento jeho dlhoročný plán 
do konca. Viedenská arbitráž, Polákov odchod do Prahy a osud Košíc v rokoch 1938 – 
1945 boli faktory, ktoré načas pochovali plány na založenie prvej galerijnej inštitúcie 
na východnom Slovensku.

Po druhej svetovej vojne prevzal pod svoju kuratelu založenie Východosloven-
skej galérie v Košiciach Východoslovenský kultúrny spolok Svojina (VKS Svojina) ako 
formálny nástupca Spolku východoslovenských akademikov (založený v roku 1922). 
Zakladajúce valné zhromaždenie Svojiny sa konalo dňa 18. novembra 1945 a jeho 
správcom sa stal historik Ondrej Rodmír Halaga, bývalý funkcionár zaniknutého Spolku 
východoslovenských akademikov. Predsedom bol Ing. Dr. Jozef Dirhan. Súčasťou Svojiny 
bol prírodovedný, právny, historický, literárno-lingvistický, informačný, zemedelský, 
obchodný, štatistický a sociálny odbor. Úlohou spolku bola starostlivosť o kultúrne 
a hospodárske povznesenie regiónu, výskum a propagácia východného Slovenska, 
morálna a hmotná podpora rodákov z východného Slovenska a nadväzovanie kon-
taktov s krajanmi v cudzine a ich „podchytenie pre celonárodnú vec a ČSR“. Nakoľko 
mal spolok veľké ambície a jeho cieľom bolo vytvorenie košického vedeckého ústavu, 
začal v roku 1946 vydávať revue Svojina venovanú vedeckým, hospodárskym, sociál-
nym a umeleckým „záujmom“ východu ČSR. Pre nás je však podstatné, že v lete roku 
1945 založil v Košiciach akademický maliar Július Nemčík Spolok východoslovenských 
umelcov. Na schôdzi výboru Svojiny 4. januára 1946 požiadal o zlúčenie jeho spolku 
so Svojinou, čím vznikol nový odbor, a to výtvarný.18 Podľa O. Halagu vznikol Spolok 
výtvarných umelcov pri VSK Svojina ofi ciálne 17. januára 1946.19 Predsedom tohto 
odboru, resp. spolku, bol J. Nemčík a tajomníkom Jozef Majkut.20 Na druhej členskej 
výstave Spolku výtvarných umelcov Svojiny v Košiciach na prelome rokov 1946/1947 
boli zastúpení umelci ako Milly, Nemčík, Tekeľ, Bendík, Bukovinský, Jakoby, Jordan, 
Spannerová, Majkut, Török, Fabini či Gibala.21

14 Archív VSM, šk. 51, č. 789/927.

15 Archív VSM, šk. 51a, č. 214/928

16 Archív VSM, šk. 51a, č. 214/928.

17 DUCHOŇ, J. Východoslovenské múzeum..., s. 29.

18  ELIÁŠ, Štefan. Svojina. Východoslovenský kultúrny spolok 1945 – 1952 (1956). Inventár. Košice : Štátny 
archív v Košiciach, 2004, s. 2-5.

19  HALAGA, Ondrej. Prínos Svojiny do slovenskej kultúry (1945 – 1950) 2. časť. In: Historický zborník, 2000, roč. 
10, č. 2, s. 105.

20 Nové predsedníctvo VSK Svojina. In:  Svojina, 1946/1947, roč. I, č. 3-4, s. 69.

21 Dr. Drabčin. K II. členskej výstave Spolku výtvarných umelcov Svojiny. In: Svojina, 1946/1947, roč. I, č. 5-6, 
s. 102-104.



MESTO 
    DEJINY

a

83

Obr. 4: Július Nemčík: Osvienčim, 1944 (Zdroj: Zbierkový fond Východoslovenskej galérie 
v Košiciach).

Obr. 5: Jozef Majkut: Jazdecká hliadka na odpočinku, 1949 – 1953 (Zdroj: Zbierkový fond 
Východoslovenskej galérie v Košiciach).
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V roku 1949 sa predsedom spolku Svojina stal predseda Jednotného národného 
výboru v Košiciach (JNV) Ján Ondík a správcom zostal O. Halaga. Po roku 1950 dochádza 
k úpadku spolku a v roku 1952 bol vydaný výmer o výmaze VKS Svojina zo spolkového 
katastru mesta Košice.22 Od roku 1950 tak prebralo úlohu výtvarného odboru Svojiny 
novovzniknuté Krajské stredisko Zväzu československých výtvarných umelcov, ktoré 
vyvíjalo organizačnú činnosť a v spolupráci so Slovenským fondom výtvarného umenia 
usporadúvalo výstavy na východnom Slovensku. Myšlienka založiť galériu tak z pod-
netu výtvarného odboru Svojiny znovu ožila po druhej svetovej vojne a v roku 1948 
bol ustanovený Prípravný výbor Východoslovenskej galérie (VSG).23

Členovia Prípravného výboru VSG boli menovaní Akčným výborom (AV) VKS Svojina 
(ten bol schválený Akčným výborom NF v Košiciach 12. marca 1948)24 s účinnosťou 
od 1. apríla 1948. Samotný Prípravný výbor VSG bol vymenovaný na zasadnutí AV 
VKS Svojina 7. marca 1948. Jeho predsedom bol Tibor Lieskovský a členmi predseda 
literárneho odboru Pavol Horov, ďalej Dr. Štefan Butkovič, Dr. Jozef Pichonský, akad. 
maliar J. Nemčík a tajomníkom prof. O. Halaga.25

4. apríla 1948 od 11. do 12.30 hod. v kaviarni Slávia v Košiciach zasadal Prípravný 
výbor VSG.26 Jednohlasne bolo uznesené, že názov inštitúcie bude Východoslovenská 
galéria a orgánom, ktorý prevezme záštitu nad realizáciou vzniku galérie bude Prípravný 
výbor VSG pri VKS Svojina. Zriaďovateľom galérie mal byť podľa možností štát alebo 
mesto. Ak by štát alebo mesto odmietli prevziať správu VSG, mal ju zriadiť samotný 
spolok Svojina, aj keď samozrejme v skromnejších pomeroch. Ak by bol vlastníkom 
galérie štát, Svojina mala štátnej správe a kurátoriu galérie účinne napomáhať činnos-
ťou podľa svojich stanov ako aj vytvorením Spoločnosti priateľov Východoslovenskej 
galérie, ktorej základom by bol doterajší Prípravný výbor. Pre styk s členstvom a kul-
túrnymi inštitúciami mal slúžiť vestník Východoslovenskej galérie. 5. apríla 1948 mali 
členovia predsedníctva so zástupcami múzea a mesta posúdiť možnosť umiestnenia 
galérie vo výstavných miestnostiach a ateliéri Katovej bašty27 s priľahlou priestrannou 
záhradou. Výstavné miestnosti v Katovej bašte boli síce podľa predsedu Prípravného 
výboru VSG, T. Lieskovského, verejnosti menej známe, pokladal to však za najvýhod-
nejšiu voľbu. Ako Lieskovský uviedol v správe zo zasadanutia: „Milý, tichý kút v strede 
mesta v prostredí, ktoré sa môže stať strediskom umelcov a umenia milovného obecen-
stva. Nie múzeum v obvyklom smysle s púhym katalogom, ale čarovné prostredie, kam 
sa ľudia vracajú nielen vzdelať a počuť vždy pohotový, odborný výklad, ale kde si môžu aj 
odpočinúť. Pri výstavných miestnostiach je aj atelier, ktorý môže byť základom ku vzniku 
školy mladých umelcov.“28 10. – 12. apríla mali T. Lieskovský, O. Halaga a J. Pichonský 
navštíviť ústredné úrady a inštitúcie v Prahe a Bratislave za účelom jednania o možnosti 

22 ELIÁŠ, Š. Svojina..., s. 2-5.

23  ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Odbor školstva a kultúry, šk. 80, č. 89, s. 5.

24 Členmi AV VKS Svojina boli poslanec Národného zhromaždenia ČSR Oskar Jeleň, akad. maliar J. Nemčík, 
správca zbierok Svojiny Ján Tomašuľa, právny zástupca Svojiny Dr. J. Pichonský, Dr. J. Koščo, tajomník 
hudobného odboru J. Remišovský. Správca Svojiny, prof. O. Halaga bol poverený funkciou tajomníka AV VKS 
Svojina. Predsedom AV VKS Svojina bol člen SNR a predseda Správnej komisie mesta Július Rác a podpredsedom 
tajomník KNV, T. Lieskovský. Spolková kronika. In:  Svojina, 1948, roč. II, č. 3-5, s. 132.

25 Spolková kronika. In: Svojina, 1948, roč. II, č. 3-5, s. 132.

26 ŠA v Košiciach, f. Svojina, šk. 9, č. 24, č. j. 32.

27 ŠA v Košiciach, f. Svojina, šk. 9, č. 24, č. j. 32.

28 LIESKOVSKÝ, Tibor. Východoslovenská galeria. In: Svojina, 1948, roč. II, č. 3-5, s. 112-113.
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zriadiť galériu pod kuratelou štátnej správy. Hneď po prvej schôdzi sa malo započať 
so zisťovaním inštitúcií a osôb, ktoré by deponovali galérii umelecké diela alebo by 
iným spôsobom napomohli vzniku zbierkového fondu. Taktiež sa hneď malo začať 
so združovaním priateľov galérie a členov prípravného výboru. Pred verejnosť mal 
výbor vystúpiť po ceste delegátov do Prahy a Bratislavy.29 Čo sa týka deponátov, resp. 
darov do zbierky Východoslovenskej galérie, T. Lieskovský vo svojom referáte o tejto 
schôdzi počítal s podporou východoslovenských umelcov, ktorí prisľúbili deponovať 
v galérii svoje najvýznamnejšie diela, ako aj s podporou rôznych zberateľov či inštitúcií 
(mesto, verejná knižnica atď.) na území nielen Košíc, ale celého východného Slovenska. 
Prednášky, výstavy, publikácie z odboru výtvarného umenia, posedenia a rozhovory 
s umelcami, umelecké večierky, vestník, knižnica, poradňa pri nákupe umeleckých diel, 
pomoc pri plánovanej školskej estetickej výchove, sústavný rozbor otázok súvisiacich 
s výtvarným umením v dennej tlači, podiely členom, rozmnožovanie grafi ckých prác, 
žrebovanie umeleckých diel, výstavy vo väčších obciach a pracovných strediskách, 
zberateľská činnosť a reštaurovanie diel, vydávanie ľudových publikácií o výtvarnom 
umení, to všetko mali byť podľa predsedu Prípravného výboru VSG prostriedky pre 
splnenie úloh vytýčených VKS Svojina v odbore „demokratizácie“ výtvarného umenia.30

Pozitívne hodnotil činnosť spolku Svojina vo svojich spisoch bývalý riaditeľ a dlho-
ročný pracovník galérie E. Sabol. Veľmi vyzdvihoval ich snahu o založenie VSG. Tá sa 
mala starať o ďalšie zveľadovanie a záchranu diel výtvarného umenia na východnom 
Slovensku, umožňovala by poznávanie umeleckej tvorby a ako taká by zastávala aj 
funkciu estetickej školskej výchovy pri vzdelávaní „pracujúceho ľudu“. Kladne hod-
notil referát T. Lieskovského uverejneného v revue Svojina o práci Prípravného výboru 
VSG a samotnom založení galérie. Lieskovský v článku poukázal na význam založenia 
galérie a jej nevyhnutnosť obzvlášť vo vtedajších časoch hospodárskeho a sociálneho 
pozdvihnutia „pracujúceho človeka“. Sabolova pripomienka sa vzťahovala na Príprav-
ným výborom vyhliadnutú Katovu baštu, ako budúce sídlo VSG. Ako negatíva uvádzal 
jej polohu (za Kalvínskym kostolom) mimo Hlavnej (vtedajšej Leninovej) ulice a fakt, 
že v tom čase tam malo Štátne Východoslovenské múzeum (Št. VSM) nainštalované 
archeologické a národopisné zbierky v troch výstavným miestnostiach. Podľa neho 
by táto budova ani v najmenšom nevyhovovala potrebám VSG. „Neplnila by so zdarom 
požiadavky s poslaním galérie takého rázu súvisiace a nebola by ani dosť pre ňu repre-
zentatívnym a dôstojným domovom.“ Miestnosti Katovej bašty boli podľa Sabola malé, 
nízke a celkovo nevhodné na inštalovanie obrazov, nehovoriac o tom, že nedisponujú 
ani potrebným osvetlením. Predpokladal rozsiahly zbierkový fond galérie a Katova 
bašta by teda kapacitne nestačila, resp. vystavená by mohla byť len malá časť toho, 
čo by bolo k dispozícii. V Katovej bašte umiestnené diela by tak nedokázali poskytnúť 
dostatočný a prehľadný obraz výtvarnej tvorby. Zároveň však Sabol poukazoval na 
skutočnosť, že Košice ako druhé najväčšie mesto v tej dobe vôbec nemali siene na 
príležitostné výstavy diel výtvarného umenia. Práve preto navrhoval uvažovať nad 
riešením, ktorý by oba tieto problémy zlikvidoval. Nakoľko si ale Povereníctvo školstva, 
vied a umení (PŠVU) vzalo do programu rozšírenie hlavnej budovy múzea prístavbou 
na západnej strane, navrhoval Sabol, aby aj suma určená na adaptáciu Katovej bašty 
bola využitá na ešte väčšie rozšírenie budovy múzea. Tak by sa pod jednou strechou 

29 ŠA v Košiciach, f. Svojina, šk. 9, č. 24, č. j. 32.

30 LIESKOVSKÝ, T. Východoslovenská galeria..., s. 112-113.
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s múzeom nachádzali aj výstavné siene VSG či prednášková sála. Dúfal teda, že Košice 
„dostanú taký kultúrny dom, aký si právom zaslúžia“.31

Obr. 6: Béla Sipos: Katova bašta s Rákocziho domom, 1954 – 1958 (Zdroj: Zbierkový fond Výcho-
doslovenskej galérie v Košiciach).

V rovnakej dobe bol na Zjazde národnej kultúry v apríli 1948 vytýčený program 
kultúrneho rozvoja, čo malo značný vplyv na slovenské múzejníctvo. Začala sa tak re-
alizovať väčšia podpora už existujúcich múzeí, no rovnako došlo k zakladaniu ďalších. 
Medzi ne patrili aj špeciálne múzeá výtvarného umenia, teda galérie, ktorých poslanie 
bolo teritoriálne vymedzené. Medzi ich hlavné úlohy patril systematický výskum pa-
miatok umeleckej tvorby vo svojej oblasti, ich zber, ochrana, evidencia a výstavná či 
publikačná činnosť, čím mali dosiahnuť popularizáciu, resp. propagáciu umeleckého 
bohatstva minulosti i súčasnosti. Ústrednou inštitúciou pre slovenské výtvarné ume-
nie sa koncom júla 1948 stala práve založená Slovenská národná galéria (SNG), ktorá 
si hneď vzala na starosť aj zriaďovanie krajských galérií, doplňujúcich a rozširujúcich 

31 ŠA v Košiciach, f. Eugen Sabol – osobný fond, šk. 3, č. 31, s. 6.
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jej činnosť. Postupne tak došlo k zakladaniu ďalších, regionálnych galérií. Prvou z nich 
bola práve Krajská galéria v Košiciach (krajská galéria).32

Otázka zriadenia krajskej galérie bola prerokovávaná na 31. schôdzi Krajského ná-
rodného výboru v Košiciach (KNV) 16. augusta 1951. Školský referent Štefan Komora 
sa vtedy na schôdzi vyjadril, že absencia krajskej galérie je v košickom kraji citeľná. 
Po tom, čo sa Košice stali univerzitným mestom a po výstavbe veľkého hutného kom-
binátu aj „priemyslovejším centrom Slovenska“, je nutné pristúpiť aj k realizovaniu 
stavby pre krajskú galériu. Vzhľadom na iné úlohy, ktoré boli košickému kraju naria-
dené pri budovaní socializmu však nebude možné pristúpiť k realizácii stavby v roku 
1952. Navrhoval preto umiestnenie galérie do Katovej bašty, ktorá mala podľa neho 
„pekné, svetlé, suché a priestranné siene s potrebnými vedľajšími priestormi“. Za jediné 
riešenie, ktorým možno galériu okamžite zriadiť a otvoriť, považoval premiestnenie 
depozitárov Št. VSM do hlavnej budovy múzea. Pre potreby galérie mal byť z fondov 
múzea vyčlenený všetok časopisecký a knižný materiál týkajúci sa výtvarného umenia, 
čím by galéria mohla s „plnou zodpovednosťou prevziať na seba starostlivosť o cenné 
pamiatky výtvarného umenia v košickom kraji“. V závere podotkol, že so zriadením 
krajskej galérie úzko súvisí aj zriadenie konzervátorskej a reštaurátorskej dielne, bez 
ktorej by normálny chod galérie nebol mysliteľný aj kvôli tomu, že v košickom kraji sa 
nachádza množstvo umeleckých diel, ktoré je nutné ošetriť a zachrániť. Podľa správy 
o krajskej galérii a o vykonaní potrebných prác na jej realizovanie nakoniec rada KNV 
uznesením č. 455/1951 zo dňa 16. augusta 1951 uložila školskému referentovi Š. Ko-
morovi a pracovníkom IV. ref. KNV vykonať opatrenie na rýchle prevedenie adaptačných 
prác v Katovej bašte, aby galéria a konzervátorská dielňa bola ešte v jeseni toho roku 
nielen založená, ale aj otvorená. Súčasne sa mal Š. Komora postarať o pracovníkov 
potrebných pre galériu a reštaurátorskú dielňu, ako aj naplánovať projekt novostavby 
galérie s potrebnými výstavnými sieňami pre rôzne „príležitostné“ výstavy. Termín 
splnenia tejto úlohy bol stanovený na 30. november 1951.33

Referát KNV pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu (ŠOaTV) požiadal vedenie Št. 
VSM 3. decembra 1951 o vymaľovanie priestorov určených pre krajskú galériu, ktorá 
mala byť slávnostne otvorená k výročiu narodenín generalissima Stalina, 21. decembra 
1951.34 7. decembra 1951 žiadalo vedenie Št. VSM Družstvo maliarskych robotníkov 
o vymaľovanie dvoch výstavných miestností a vestibulu na poschodí hlavnej budovy 
múzea. Spomínané dve miestnosti boli určené pre „teraz“ zriadenú krajskú galériu, ktorá 
mala byť otvorená pri príležitosti narodenín generalissima J. V. Stalina 21. decembra 
toho mesiaca.35 Začiatkom novembra 1951 však došlo k celoslovenskej akcii – zberu 
výtvarných diel pre výstavu „Slovenské výtvarné umenie XIX. storočia“ v SNG. Nakoľko 
Št. VSM zapožičalo na túto výstavu viac ako 40 významných výtvarných diel, nebolo 
možné dodržať plánovaný termín otvorenia galérie 21. decembra a ako ďalší termín 
bol navrhnutý 28. február 195236 s čím rada KNV súhlasila uznesením č. 714/1951 na 

32  GROŠKO, Imrich (Ed.). Výstavy Východoslovenskej galérie 1952 – 1966. Košice : Východoslovenská galéria 
v Košiciach, 1981, s. 7.

33 ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Sekretariát predsedu a rada KNV, šk. F, č. 6, Zápisnice rady KNV, s. 518.

34 Archív VSM, šk. 120/1951c, č. 750/1951.

35 Archív VSM, šk. 120/1951c, č. 759/1951.

36 ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Odbor školstva a kultúry, šk. 80, č. 89, s. 5.
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svojej 48. schôdzi 20. decembra 1951. Za dodržanie termínu bol zodpovedný pracovník 
Š. Komora.37

7. decembra 1951 taktiež súhlasilo Povereníctvo školstva, vied a umení (PŠVU) 
so zriadením krajskej galérie, ktorú zriadi KNV v KE. Práve KNV mal po počiatočných 
investíciách prevziať aj celkovú starostlivosť o galériu po materiálnej i rozpočtovej 
stránke. Prevádzka galérie sa mala riadiť organizačným poriadkom, ktorý vydá KNV po 
schválení PŠVU. KNV malo PŠVU predložiť aj návrhy personálneho obsadenia. PŠVU 
však žiadalo, aby sa pri zriaďovaní galérie postupovalo tak, aby to nebolo na úkor Št. 
VSM. Na mysli malo hlavne zaberanie miestností v múzeu.38 Kunsthistorik a dlhoročný 
kurátor galérie Imrich Groško udáva ako dátum vzniku krajskej galérie práve 7. december 
1951, kedy mal byť vydaný výnos Povereníctva školstva, vied a umení o zriadení prvej 
regionálnej galérie s pôsobnosťou na území bývalého Košického kraja.39

Na základe dostupných archívnych dokumentov vieme, že IV. referát KNV zvolal 
na 13. decembra 1951 poradu vo veci prerokovania otázky zriadenia a realizovania 
krajskej galérie. PŠVU zastupovali Ing. Milan Pacanovský za umelecké oddelenie a Dr. 
Alžbeta Güntherová (resp. Güntherová-Mayerová) za oddelenie ochrany pamiatok, 
IV. referát KNV reprezentoval J. Majkut, Št. VSM Dr. Jozef Fabini a E. Sabol a SNG jej 
vtedajší riaditeľ Dr. Karol Vaculík. Predmetom porady boli aktuálne otázky zriadenia, 
preskúmanie možnosti realizácie ako aj formálno-právne a odborné otázky súvisiace 
s návrhom zriadenia krajskej galérie. Po prehliadke budovy Št. VSM a jeho zbierkového 
fondu, ako aj po kritickom hodnotení možnosti a potreby zriadenia krajskej galérie, 
došli účastníci porady k záveru, že jej zriadenie je potrebné vzhľadom na „kultúrne 
perspektívy, vyplývajúce zo vtedajšieho socialistického budovania kraja“. Predpoklady 
pre vznik galérie považovali za optimálne, nakoľko vtedajší zbierkový fond Št. VSM 
pozostával z významných starších diel miestnych, resp. východoslovenských umelcov. 
Tieto diela tak mohli vytvoriť jadro zbierky starého umenia galérie. Ďalším dôležitým 
faktorom bola skutočnosť, že v meste pulzoval výtvarný život a aj na samotnom východe 
Slovenska bol značný počet výtvarníkov. Rátalo sa aj s tým, že umelecké pamiatky vý-
chodoslovenského kraja, ktoré neboli príliš vystavované a teda neprístupné verejnosti, 
sú roztrúsené aj v ďalších múzeách a iných rôznych zbierkach. Sústredením týchto 
diel a ich prehľadným nainštalovaním vo výstavných priestoroch sa malo umožniť aj 
„zveľadenie kultúrnej úrovni pracujúcich, takže s výstavbou hospodárskej bázy zároveň 
by sa budovala aj kultúrna nadstavba v sektore výtvarnej kultúry“. Miestnosti na na-
inštalovanie „prvej etapy“ zbierky mali byť k dispozícii na prvom poschodí Št. VSM. 
Jednalo sa o dve veľké výstavné siene s horným osvetlením, ktoré už viac menej boli 
pripravené na inštalovanie expozície. Kancelárske a dielenské miestnosti mali byť na 
prízemí a získali by sa rozdelením jednej väčšej siene na dva priestory. Nakoľko väčšia 
časť umeleckých diel určených pre galériu bola v zanedbanom stave, bolo okamžite 
nutné prikročiť k ich reštaurovaniu a konzervovaniu (prípadne k oprave rámov) ešte pred 
ich nainštalovaním do výstavných priestorov. Aby mohla byť výstava otvorená, bolo 
potrebné čo najskôr sústrediť všetky diela určené pre krajskú galériu v Št. VSM a začať 
s opravnými a konzervačnými prácami, ako aj s prípravami potrebného prerámovania 
diel. Pri výbere a určení diel pre krajskú galériu bola nutná úzka spolupráca so SNG ako 
vrcholnou ustanovizňou výtvarného umenia a účasť zástupcu PŠVU. Na porade bola 

37  ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Sekretariát predsedu a rada KNV, šk. H, č. 8, Zápisnice rady KNV, s. 405.

38 ŠA v Košiciach, f. Eugen Sabol – osobný fond, šk. 14, č. 45, s. 11.

39 GROŠKO, I. (Ed.). Výstavy..., s. 6.
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prejednávaná aj osnova štatútu galérie. Prepracovaný štatút mal byť predložený KNV, 
ktorý mal jeho kópie zaslať na konečné schválenie PŠVU. Prítomnými bol preskúmaný aj 
návrh personálneho obsadenia krajskej galérie na rok 1952, ktorý by bol reálny a pod-
ľa vyhlásenia zástupcu PŠVU, Ing. Pacanovského mala byť spočiatku galéria v tomto 
zložení: jedna vedúca odborná sila, jedna špeciálna odborná sila (konzervátor) a jedna 
pomocná sila na plný úväzok.40

28. decembra 1951 zaslal Referátu KNV pre ŠOaTV J. Majkut, vtedajší pracovník tohto 
referátu, žiadosť o uvoľnenie zo služobného zadelenia a jeho ustanovenie za vedúceho 
krajskej galérie. Svoju žiadosť odôvodňoval tým, že vtedajšie služobné zadelenie mu 
nedovoľovalo venovať sa výtvarnému umeniu vo východoslovenskom kraji. Rátal s tým, 
že v galérii sa bude naplno venovať výtvarnému umeniu, teda zberu výtvarných diel, 
ich opatrovaniu a sprístupňovaniu verejnosti. So svojimi úlohami bol oboznámený a ako 
píše: „Mám k nim vzťah a budem ich plniť s láskou. Predpoklady pre ideové vedenie Krajskej 
galerie, ako aj pre umeleckú a vedeckú úroveň mám, preto prosím, aby moja žiadosť bola 
kladne vybavená.“ V závere poznamenal, že prác spojených s otvorením prvej etapy 
krajskej galérie je veľa a je preto potrebné začať s nimi ihneď, aby otvorenie galérie 
bolo reprezentačné a stalo sa kultúrnou udalosťou nielen východoslovenského kraja, 
ale aj celoštátnou. 9. januára 1952 dostal J. Majkut odpoveď z KNV. Na základe jeho 
žiadosti a po predbežnom súhlase PŠVU v Bratislave ho preložili zo IV. referátu KNV 
v Košiciach do krajskej galérie s platnosťou od 1. apríla 1952. Súčasne bol poverený 
funkciou riaditeľa galérie.41

Od 10. januára 1952 sa malo na základe nariadenia referátu KNV pre ŠOaTV a zá-
pisnice zo dňa 13. decembra 1951 vo veci zriadenia a otvorenia krajskej galérie pri-
kročiť k hrubému výberu diel pre galériu a od 14. januára ku konzervovaniu, príp. 
reštaurovaniu obrazov, ktoré budú vybrané do prvej inštalácie galérie. J. Majkutovi 
a Dr. J. Fabinimu, ktorí robili výber diel, sa kvôli tejto záležitosti malo vyjsť v ústrety, 
aby úlohy spojené s otvorením krajskej galérie dňa 28. februára 1952 mohli byť včas 
splnené. Súčasne malo byť E. Sabolovi umožnené zadovážiť pre galériu potrebný 
kancelársky materiál.42

Od 10. januára 1952 bol taktiež Dr. J. Fabini, vtedajší konzervátor VSM, referátom 
KNV pre ŠOaTV poverený konzervátorskými a reštaurátorskými prácami na umeleckých 
dielach, ktoré boli vybraté pre prvú inštaláciu výstavy krajskej galérie pri príležitosti jej 
otvorenia 28. februára 1952. Po dobu vykonávania týchto prác ho mal vo vedení múzea 
od 14. januára 1952 zastúpiť Dr. Michal Markuš, vtedajší kustód VSM.43 11. januára 1952 
bola na referáte KNV pre ŠOaTV riešená aj otázka kancelárie galérie v budove múzea. 
Kvôli tomu bolo bytové oddelenie JNV požiadané o trojizbový byt pre Dr. J. Fabiniho, 
ktorý býval toho času v hlavnej budove múzea. Zlikvidovaním tohto bytu sa v múzeu 
mali získať 3 miestnosti – jedna pre kustódov múzea, druhá pre kanceláriu krajskej 
galérie a tretia pre konzervátorskú a reštaurátorskú dielňu. Týmto spôsobom malo byť 
obe inštitúcie, ako múzeum, tak aj galéria spokojné a nebolo tak potrebné „prevádzať 
adaptácie v smysle zápisnice zo dňa 13. dec. 1951“.44 21. a 23. januára 1952 boli E. Sabol, 

40 Archív VSM, šk. 120/1951c, č. 797/1951.

41 ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Odbor školstva a kultúry rady KNV 1949 – 1960 – doplnok, šk. 37, č. 26, 
č. j. i/3-428-51/1014, spis Jozef Majkut.

42 Archív VSM, šk. 121/1952a, č. IV/2-364.3-1952/2-M.

43 Archív VSM, šk. 121/1952a, č. IV/2-364-1952/12-M.

44 Archív VSM, šk. 121/1952a, č. IV/2-354-1952/41-M.
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Anna Girgošková a Štefan Sviatko referátom KNV pre ŠOaTV a VSM vyslaní na služobnú 
cestu do Jasova, kde mali vyzdvihnúť materiál vybratý pre krajskú galériu.45 K inštalácii 
výstavy v múzeu boli koncom januára od Družstva maliarskych robotníkov na týždeň 
zapožičané aj tri kusy šesťmetrových rebríkov.46 20. februára 1952 bolo VSM referátom 
KNV pre ŠOaTV poverené uhradiť výdavky spojené s otvorením galérie zo svojho roz-
počtu. Neskôr im mali byť tieto výdavky refundované.47 23. februára už krajská galéria 
potvrdzovala prevzatie 32 obrazov zaslaných SNG v Bratislave.

Po prípravách spojených so zriadením galérie ako aj s prípravou svojej prvej výstavy 
zahájila Krajská galéria v Košiciach svoju činnosť na štvrté výročie tzv. februárového 
víťazstva, 27. februára 1952 výstavou „Východoslovenskí maliari XIX. storočia“. Ako E. 
Sabol priznáva, impulzom k výberu takejto tematiky bola úspešná výstava SNG „Ume-
nie 19. storočia na Slovensku“. Obe výstavy podľa neho splnili svoje poslanie nielen 
svojím rozsahom, ale aj úrovňou. Vystavením menej známych diel tak galéria prispela 
k doplneniu obrazu o minulosti výtvarného umenia na východnom Slovensku. Kvôli 
nedostatku výstavných priestorov však nemohol byť nainštalovaný všetok pripravený 
materiál, čím bolo znemožnené podanie čo najkomplexnejšieho prierezu umeleckej 
tvorby 19. storočia.48

Na vernisáži výstavy (výstavná komisia J. Fabini, J. Majkut, J. Nemčík, Pavol Roško 
a K. Vaculík) 27. februára 1952 mal okrem riaditeľa galérie J. Majkuta prejav aj prednosta 
odboru umenia z PŠVU Dr. Miloš Tomčík. Ďalší z rečníkov, referent KNV pre ŠOaTV Š. 
Komora, ktorý túto výstavu aj zaštítil, sa vo svojom prejave okrem iného vyjadril, že 
vtedajšie umiestnenie krajskej galérie je provizórne a pre jej ďalší vývoj nevyhovujúce 
a bude sa usilovať, aby tak, ako stanovili v perspektívnom pláne, začali s realizáciou 
novostavby určenej pre galériu už v roku 1953. Podľa dobového periodika výstavu 
hneď v prvé dni navštívili stovky ľudí.49

Obr. 7: Pohľad do prvej výstavy Krajskej galérie v Košiciach, 1952 (Zdroj: Dokumentačné centrum 
Východoslovenskej galérie v Košiciach).

45 Archív VSM, šk. 121/1952a, č. 41/1952, 42/1952 a 43/1952.

46 Archív VSM, šk. 121/1952a, č. 46/1952.

47 Archív VSM, šk. 121/1952a, č. IV/2-364.3-1952/-R.

48 Po piatich rokoch existencie zbierkový fond Krajskej galérie v Košiciach disponoval takmer 1 500 
umeleckými dielami. ŠA v Košiciach, f. Eugen Sabol – osobný fond, šk. 3, č. 31, s. 36.

49 Krajská galeria diel východoslovenských maliarov XIX. storočia v Košiciach. In: Východoslovenská pravda, 
1952 (2. 3.), č. 53.
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Výnosom KNV v KE zo dňa 23. marca 1952 bol Dr. J. Fabini od 1. apríla uvoľnený pre 
prácu v krajskej galérii. Vo vedení VSM Fabiniho zastúpil Dr. M. Markuš.50

Podľa svojho štatútu z roku 1952 bola krajská galéria štátnou inštitúciou spravo-
vanou KNV v Košiciach a jej hlavnou úlohou bolo zbierať, ochraňovať a sprístupňovať 
výtvarné diela, pôvodom z oblasti Košického kraja, alebo vzťahujúce sa na túto oblasť, 
tým vychovávať vkus a chápanie výtvarného umenia v čo najširšej vrstve obyvateľstva 
a tak prispieť k zvýšeniu jeho kultúrnej úrovne.51

5. mája 1952 bola referátu KNV pre ŠOaTV doručená od krajskej galérie žiadosť so 
súhlasom o vymenovanie nákupnej komisie galérie. Nákupná komisia (menovaná na 
dva roky) bola päťčlenná a pozostávala z predsedu, ktorým bol riaditeľ galérie, z dvoch 
zástupcov Krajského strediska Zväzu československých výtvarných umelcov (KS ZČSVU) 
a napokon zo zástupcu SNG a KNV. J. Majkut, vtedajší riaditeľ krajskej galérie, navrho-
val do komisie J. Nemčíka a Jozefa Bendíka ako zástupcov KS ZČSVU, Dr. K. Vaculíka, 
vtedajšieho riaditeľa SNG a za zástupcu KNV referenta pre vedu a umenie. Referát KNV 
pre ŠOaTV s týmito návrhmi súhlasil.52

Nakoľko galéria nedisponovala vlastnou budovou, v prvom roku existencie zápasila 
s nedostatočným počtom výstavných miestností, ktoré užívala na prvom poschodí 
v hlavnej budove Št. VSM. V správe o činnosti Št. VSM za rok 1952 sa môžeme dočítať, 
že prítomnosťou krajskej galérie vo svojej budove malo značne obmedzené vlastné 
výstavné i kancelárske priestory. Navyše sa do služieb galérie dal aj riaditeľ múzea Dr. 
J. Fabini. Celkovo hodnotila správa múzea rozdelenie úloh do budúcnosti medzi ním 
a galériou ako dokonale premyslené. Zaujímavá bola odpoveď KNV na túto správu, ktorú 
síce hodnotili pozitívne, no pokladali za nezodpovednú tú časť správy, v ktorej sa písalo, 
akoby vytvorenie krajskej galérie v budove múzea zapríčinilo nepriame zatlačovanie 
záujmov múzea do pozadia. Pohľad KNV bol totiž taký, že to bola práve galéria, ktorá 
počas svojho pôsobenia v budove Št. VSM pomohla spropagovať jeho činnosť, hoc aj 
nepriamo.53 Nedostatok svojho „životného priestoru“, výstavného i prevádzkového, 
citlivo vnímali aj pracovníci krajskej galérie. Kancelária riaditeľa absolútne nevyho-
vovala, nakoľko sa jednalo o provizórnu, na polovicu rozdelenú výstavnú miestnosť, 
ktorá sa v zime nedala vykúriť a v letnom období bola preplnená materiálom natoľ-
ko, že bol využitý len minimálny priestor. Pracovné podmienky pre riaditeľa galérie 
tak boli neuspokojivé. Nakoľko boli zbierkové predmety galérie uložené v depozite 
Št. VSM, neboli k dispozícii podľa potreby galérie a nemohli sa tak spracovávať pre 
odborný katalóg ani náležite triediť a ošetrovať. Samotná galéria nedokázala splniť 
všetky úlohy, ktoré si predsavzala aj kvôli tomu, že v jej miestnostiach bola núdzovo 
umiestnená časť riaditeľstva Trate družby, čo obmedzovalo činnosť jej pracovníkov.54

Ako sa však dozvedáme z plánu činnosti krajskej galérie na rok 1953, galéria najmä 
vďaka podpore predsedu KNV Michala Chudíka a pracovníkov IV. referátu KNV, ako aj 
Krajskej rezervačnej komisie, získala na konci III. štvrťroka do užívania celé I. poschodie 
bývalého Dessewff yho paláca na Leninovej ul. č. 7855 (dnes tam sídli kníhkupectvo 
Panta Rhei, na rozhraní Hlavnej a Poštovej ulice) so siedmimi výstavnými a potrebný-

50 Archív VSM, šk. 121/1952a, č. 201/1952.

51 ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Odbor školstva a kultúry, šk. 80, č. 89, s. 1.

52 ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Odbor školstva a kultúry, šk. 80, č. 89, č. j. 60/1952, s. 2.

53  ŠA v Košiciach, f. Sekretariát predsedu a rada KNV Košického kraja 1949 – 1960, šk. 28, č. 809.

54 ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Odbor školstva a kultúry, šk. 80, č. 89, č. j. 51/1953, s. 4.

55 ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Odbor školstva a kultúry, šk. 80, č. 89, č. j. 32/1953, s. 3.
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mi prevádzkovými i depozitárnymi miestnosťami.56 JNV v Košiciach vyhovel žiadosti 
krajskej galérie o pridelenie miestností, kde dovtedy sídlil národný podnik Hukostav, 
už 26. júna 1952.57 Na základe porady konanej dňa 5. januára 1953 na VIII. ref. KNV bol 
galérii v rámci akcií pamiatkovej údržby ofi ciálne pridelený objekt bývalého Dessewf-
fyho paláca na vtedajšej Leninovej ul. č. 78, kde sa malo v I. štvrťroku 1953 pokračovať 
na adaptačných prácach I. etapy započatých v IV. štvrťroku 1952 na základe dodaných 
projektov Stavoprojektu Košice. Predbežná kvóta pre I. štvrťrok bola určená na 1 mi-
lión Kčs.58 Po realizácii provizórnych adaptačných prác na poschodí predného traktu 
budovy došlo k nasťahovaniu do budovy v polovici januára 1953.59 Samotná galéria 
bola v nových priestoroch sprístupnená 25. januára 1953.60

Obr. 8: Sídlo Krajskej galérie v Košiciach od roku 1953 (bývalý Dessewff yho palác), 60. roky 
(Zdroj: Dokumentačné centrum Východoslovenskej galérie v Košiciach).

56 GROŠKO, I. (Ed.). Výstavy..., s. 7.

57 ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Odbor školstva a kultúry, šk. 80, č. 89, č. j. 32/1953, s. 3.

58 ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Odbor školstva a kultúry, šk. 80, č. 89, s. 5 – Leninova-Dessewfyho 
palác – Kr. galéria.

59 ŠA v Košiciach, f. Eugen Sabol – osobný fond, šk. 3, č. 31, s. 36.

60 GROŠKO, I. (Ed.). Výstavy..., s. 7.
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Krajskej galérii v Košiciach pridelené horné miestnosti bývalého Dessewff yho 
paláca na Leninovej ulici boli účelovo adaptované z prostriedkov pamiatkovej údržby – 
nakoľko budova bola pamiatka II. kategórie. Význam galérie bol neoceniteľný, keďže 
popularizovala a sprístupňovala výtvarné hodnoty minulosti a súčasnosti širokým 
vrstvám obyvateľstva. Ak mala plniť svoje poslanie dokonale, bolo nutné, aby jej boli 
pridelené aj ostatné miestnosti Dessewff yho paláca na prízemí, kde by sa zriadili stále 
výstavné priestory pre všetky druhy výstav, ktoré v Košiciach absentujú. V zadnej časti 
budovy mali byť ateliéry galérie a miestnosti pre Krajské stredisko Zväzu českosloven-
ských výtvarných umelcov, čím sa z budovy mal stať tzv. „Dom umenia“.61

Samotná krajská galéria čelila spočiatku mnohým problémom. Tým hlavným bolo 
to, že nebola zaradená do fi nančného rozpočtu KNV a teda nemala vlastné prostriedky 
na fungovanie, čo však bolo v priebehu roka 1952 doriešené a galéria mohla rozvinúť 
svoju výstavnú činnosť. V roku 1952 sa jej podarilo zaobstarať potrebných pracovní-
kov; nadviazať styky so SNG, múzeami a slovenskou sekciou Zväzu československých 
výtvarných umelcov; vykonať hrubé roztriedenie a výber výtvarných diel zo zbierok Št. 
VSM; realizovať nákup diel zo súkromných zbierok (v hodnote 311 000 Kčs) schválených 
nákupnou komisiou; vykonať výber, súpis a katalogizovanie obrazov sústredených zo 
zrušeného kláštora v Jasove; zozbierať, ošetriť, pripraviť materiál a uskutočniť výstavy 
„Východoslovenskí maliari XIX. storočia“, „Kresby Ľudovíta Čordáka a Jozefa Hanulu“, 
„III. krajská výstava obrazov a plastík“. V roku 1952 bolo do zbierky krajskej galérie 
zapísaných celkovo 204 umeleckých diel, z toho 38 darov a 166 depozitov. Pre príručnú 
knižnicu bolo zakúpených 80 titulov o výtvarnom umení. Výstavy navštívilo 5 653 
platiacich osôb, 596 osôb s voľným vstupným a 6 938 osôb v skupinových návštevách. 
Celkovo teda 13 187 osôb.62

Obr. 9: Gyula Benczúr: Zátišie s lebkou 
a knihou, 1860 (Zdroj: Zbierkový fond 
Východoslovenskej galérie v Košiciach).

Obr. 10: Ľudovít Csordák: Les s ovcami, 1900 – 1910 
(Zdroj: Zbierkový fond Východoslovenskej galérie v Ko-
šiciach).

61 ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Odbor školstva a kultúry, šk. 80, č. 89, s. 5.

62 ŠA v Košiciach, f. KNV v Košiciach – Odbor školstva a kultúry, šk. 80, č. 89, č. j. 51/1953, s. 4.
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Bohatá umelecká minulosť Košíc ako metropoly východnej časti Slovenska, tradícia 
zberateľstva umeleckohistorických pamiatok, či čulý umelecký život v prvých rokoch 
po vzniku prvej ČSR, boli činitele, ktoré predurčili Košice na to, aby sa stali sídlom 
prvej galérie s regionálnym pôsobením (resp. prvej krajskej galérie) na Slovensku. Po 
úspešnej výstavnej činnosti VSM v medzivojnovom období, prerušenej druhou sve-
tovou vojnou, sa prakticky hneď po roku 1945 začali ozývať hlasy po založení galérie 
nielen zo strany umelcov organizovaných vo výtvarnom odbore Východoslovenského 
kultúrneho spolku Svojina, ale aj verejnosti. Závažným faktorom bol predovšetkým 
hodnotný zbierkový fond vtedajšieho Št. VSM, z ktorého boli vyčlenené zbierky pre 
krajskú galériu. Najmä vďaka tomu mohla ofi ciálne začať svoju činnosť už o dva mesiace 
po založení. Podporu našla aj v SNG v Bratislave, ktorá krajskej galérii neraz pomohla 
prekonať počiatočné ťažkosti rôzneho druhu. Bohatá tradícia galerijnej práce v Ko-
šiciach, ktorá siaha do poslednej štvrtiny 19. storočia a naplno sa rozvinula v prvej 
polovici 20. storočia tak determinovala vznik tejto najstaršej galérie regionálneho 
charakteru na našom území.

Obr. 11: Súčasné sídlo Východoslovenskej galérie (bývalý Župný dom, resp. Dom Košického 
vládneho programu; Zdroj: www.vsg.sk).
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NEPLÁNOVANÉ PLÁNOVANÉ MESTÁ [UNPLANNED PLANNED CITIES]
BRATISLAVA 8. NOVEMBER 2017

The scientifi c colloquium entitled Unplanned planned cities was held on 8 November 2017 
in Bratislava at the exhibition area of the Institute of Construction and Architecture, Slovak 
Academy of Sciences (SAV) in Bratislava, which was the main organizer of the colloquium. The 
general aim was to show that the city is in many cases much more the result of fragmentary 
unsuccessful achievements rather than the refl ection of the conscious plan pursued by 
comprehensive urban plans. With the choice of contributions, the organizers sought to cover 
a relatively broad theme of blending the planned and unplanned development of European 
cities. The colloquium was attended by 10 active contributors whose presentations were divided 
into two blocks. The opening speech was given by Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, 
head of the Architecture Department, which was followed by the fi rst block focused on case 
studies.

The fi rst presenter was Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. from Faculty of Architecture, 
Czech Technical University (ČVUT) in Prague with the contribution Boundary of plan 
and entropy. His presentation analyzed examples and relations between different types of 
unsuccessful urban plans. Prof. Dulla started with thesis that the city is a combination of 
a planning and coincidences and quote: “The city is not a tree (Ch. Alexander), the city is 
a collage (C. Rowe – F. Koetter)”. He presented various reasons for non-implementation of city 
plans by referring to examples from Bratislava and Prague in the 20th century. The reasons of 
dropping plan realization where caused by their large scope, long time period, policy changes, 
over-confi dence in planning effectiveness, ignoration of experience, trust in utopia, opinion 
disputes, believing in rationality, unpredictability of random and rational decisions, etc. As 
a conclusion of the presentation the recommendations for city were summarized in order to 
eliminate the negative impacts of non-conceptual development of the cities. Among them were 
as follow: plans should be as much as possible far-seeing, appropriately voluminous, planner 
should understand the order of contradictory and often equivalent forces affecting urban 
development. The impact of plans fragmentation should be considered. The threat of plan non-
implementation should be anticipated so the vision should be always taken into account, even 
in its reduced form.

Following contribution called Industry in contact with the city: Bratislava in the 20th century 
was presented by Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. from the Faculty of Architecture of Slovak 
Technical University (STU) in Bratislava, focused on how the industry in Bratislava affect city 
urbanization. The aim of the paper was to map the main industrial areas within urban space 
from the time of their creation until the present. On one hand, it gave the insight into city 
development history, on the other hand it analyzed the current situation in connection with 
historical background. Moreover, the ongoing research of reconversion, revitalization of these 
industrial districts was presented.

Ing. arch. Anna Gondová from Faculty of Architecture of STU in Bratislava continued with 
the contribution Bratislava Castle and the Castle Hill: (Un)connected destinies: Mapping of the 
social debate on the preservation of the ruins of Bratislava Castle in the context of the Castle 
Hill where she chronologically described the plans for rebuilding and new usage of Bratislava 
Castle and Castle Hill after burnout in 1811 and their mutual relations, with emphasis on the 
fi rst half of the 20th century. There was presented expert and public discussion over urban 
plans, such as the construction of a cableway, fi re observation, Dušan Jurkovič’s suggestion 
for the construction of a university complex on the Castle Hill, Josef Gočár’s suggestion for the 
construction of the regional government offi ce, adaptation the castle ruins into summer theatre 
suggested by Otmar Klimeš, preservation of the ruins as a romantic dominant of the city or the 
plan for the reconstruction of the Bratislava Castle, which fi nally was realized in the second 
half of the 20th century. Despite the fact that contribution had rather a descriptive character, 
it gave some interesting refl ections about public debate over urban planning process.
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Next contribution Blank cheque: Bratislava and the “Asanation Act”, dealing with urban 
redevelopment and its implication in the Slovak law was presented by Mgr. Peter Szalay, 
PhD. from the Institute of Construction and Architecture, SAV. Author fi rst explained the 
concept of “asanation” as a modern product of urbanism closely related to improving hygienic 
conditions in the city. Since hygienic problems were not considered important in Slovakia at 
fi rst, asanation became concerned alongside with the renovation of towns and new building 
projects. Afterwards, a practical examples of implementing this rule in Bratislava were given. 
In 1940, the Slovak government passed the law about the expropriation of real estate in cases 
of public interest called “Asanation Act”, which gave more power to the authorities in evolving 
and acquiring land for its projects. In that year an asanation plan for the renovation of the 
large urban areas of Bratislava, including Bratislava Castle and Square of Freedom, was also 
passed. By analyzing the impact of the asanation law on urban planning, author described an 
interesting example how the law itself can affect the real appearance of the city.

Ing. arch. Ján Sekan from Technical University of Košice continued with the next contribution 
called Unplanned planned cities: Košice in the 20th century where he presented a various urban 
plans of Košice, which mostly had not been implemented due to turbulent changes in regimes 
and states in Košice during the 20th century. Although the list of abandoned plans was long 
and quite pessimistic, it was pointed out that those plans in spite of not implementing them 
were still important for subsequent planning and development of the city. As an example of such 
infl uences of unrealized plan for the follow-up urban planning and development, the author 
presented the Fuchs’s plan from year 1952 (whose model was recently found in some garage in 
Košice). The plan had to retreated during socialist realism, but later was revived in the plan of 
Hladký and subsequently in the development of the Terasa district. The contribution present 
a good example how former urban planning might be useful for new ideas.

Planning and real development of the Brno Exhibition Center was the focus of the next 
contribution Vision and reality: the realization of development plans in the history of the 
Brno Exhibition Center presented by Ing. Arch. Lenka Štěpánková from Veletrhy Brno a.s. 
The author described and compared the individual plans and the actual construction of 
the exhibition pavilions from 1924, when the architectural competition on the design of the 
Exhibition Center was won by Josef Kalous, till the present. In addition to the plans, the main 
stages of the development were presented, including the Exhibition of Contemporary Culture in 
Czechoslovakia in 1928, reconstruction before exhibitions of the Czechoslovak engineering from 
1957 to 1960 and other development in the years 1989 – 2009 associated with the organization 
of the International Engineering Fair. The fact that the Exhibition Center has been operating 
for the same purpose since the beginning of its construction, has limited the number of actors 
involved in planning and rebuilding. Thanks to these conditions, forming processes are therefore 
clearer and easier to be recognized. The Exhibition Center thus represents a simplifi ed model of 
the city with a number of opportunities to compare the original form of plans with the resulting 
state. 

M.Sc Éva Lovra from Institute of Construction and Architecture, SAV in Bratislava 
presented her contribution Disaster or the new beginning: Subotica’s unrealized plan from 
1967, where she showed and analyzed plan that had been hidden in the archives and nobody 
had known about it until recent time. The regulation plan for the downtown required the most 
drastic transformation of the city center in the framework of socialist modern urban planning 
and architecture. It was a result of a planning competition and proposed major demolition of 
the historic center with its secession architecture and creation of a new urban space. The plan 
was accepted by the era’s ambitions but raised opposition on many levels. The author analyzed 
the plan and the pre- and afterlife of these ambitions, which partly remained as ideas, without 
realization of the whole plan. This was the last contribution in the case studies block and was 
followed by brief discussion about presented papers moderated by Prof. Moravčíková.

After the break, Prof. Moravčíková introduced the second block focused on comparative 
studies and continued with her contribution called Who has designed modern Bratislava? 
Selected modern concepts in the structure of the city, their appearance and origin. The author 
presented and compared 3 urban concepts from the beginning of the 20th century and their 
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infl uences into the post-war concepts of urban planners who did not refer on these plans, even 
though their ideas were deliberately or involuntarily further developed. This rise the question 
why the contradictory and burning urban problems of Bratislava are attributed only to post-
war planners such as Hruška when all these plans have existed since the beginning of the 20th 
century. In the context of the comparison of the individual plans, it was pointed on the ever-
recurring themes such as the industrial channel, the city ring road, building of a new modern 
downtown or plans for the use of the Castle Hill and riverbank. Finally, the author compared 
the oldest Palóczi’s vision with today’s real appearance of Bratislava, which are quite similar. 
This brings the notion that fi nally genius loci himself also manage planning and developing of 
cities. The conclusions were that if planners were studying more history, they could avoid a lot 
of confl icts and more eruditely defend their work.

Prof. Ing. arch. Karl Maier from Czech Technical University of Prague continued with 
his contribution called Unplanned planned cities – regional centers of Bohemia. The lecture 
compared differences in the planning and development of institutions and their planning tools 
in two medium-sized cities: Pilsen and Hradec Králové. Prof. Maier analyzed the circumstances 
in which these cities were planned, which challenges they faced and what legacy their planning 
contains from the earlier documents dated since the late 19th century.

The second block was closed by contribution called City as the mirror of discontinuity: An 
Urban history of Prague in the 20th century from author PhDr. Richard Biegel from Faculty of 
Arts, Charles University in Prague. The presentation described and compared development and 
changes in planning and realization of the plans in center of Prague from the beginning of the 
20th century till the present. It was pointed out that each architectural element represents the 
ambitions of the midtown district at that time. Signifi cant change came after the wider center 
of Prague became a heritage site in the 1960s, when it was decaying for following 20 years. The 
rescue came with velvet revolution and the privatization process. On the other side, economic 
transformation processes also led to a change the function, which has been increasingly 
commercializing at the expense of housing function.

After this last contribution the discussion was opened with the presenters in the 
Comparative studies block. The result was an unifi ed view of all active participants that for 
cities important are not only realized plans, but also unrealized ones. The reason is continuity 
of urban planning and development and the op portunity for presentation of different urban 
designs with its advantages and disadvantages. After discussion, the colloquium was offi cially 
concluded by Prof. Moravčíková, who thanked for contributions, assistance in organizing the 
colloquium and interest of spectators.

Mgr. Ondřej Jirásek, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mgr. Adam Górka, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

VÝSKUM KULTÚRNYCH DEJÍN V STREDNEJ EURÓPE [CULTURAL HISTORY IN CENTRAL EUROPE : 
PRESENT STATE AND PERSPECTIVES]
RUŽOMBEROK 7. – 8. SEPTEMBER 2017

Konferencia, či skôr vedecké kolokvium s názvom Stav a perspektívy výskumu kultúr-
nych dejín v strednej Európe sa uskutočnila na pôde Filozofi ckej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku ako „pilotný“ ročník, ktorý ašpiruje na periodicitu a zároveň na funkciu určitej 
vedecko-výskumnej a komunikačnej platformy kultúrnych historikov na Slovensku a v Čechách. 
Tento zámer vyplynul z diskusie, v rámci ktorej sa účastníci podujatia aj na základe prezento-
vaných príspevkov snažili uchopiť problematiku kultúrnych dejín ako viacznačného a proble-
maticky defi novateľného súboru historických tém a problémov.

Podujatie dňa 7. septembra 2017 o 10:30 formálne otvoril doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. 
z Katedry histórie Filozofi ckej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na jeho príhovor 
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nadviazal dekan fakulty, doc. Mgr. Marek Babic, PhD. Následne bol otvorený prvý konferenčný 
blok s názvom Teória a metodológia kultúrnych dejín. Moderoval ho doc. PhDr. Radomír Vlček, 
CSc. z Historického ústavu Akademie věd České republiky a Filozofi ckej fakulty Masarykovi 
univerzity v Brne, ktorý predniesol zároveň aj prvý príspevok s názvom Chov ruských chrtů 
jako nástroj poznání ruské minulosti. Proměny témat a metodologie při poznávání každedennos-
ti ruského impéria 18. a 19. století. Východiskom príspevku bola snaha o metodologické vyme-
dzenie kultúrnych dejín a problematika ich rozsiahlej pramennej základne, pričom vychádzal 
z konceptov Petra Burkeho či Michela Foucaulta. Vlastným cieľom príspevku bol náhľad, resp. 
sonda do každodennosti, životného štýlu a mentality ruskej vyššej spoločnosti v sledovanom ob-
dobí. Príklad chovu chrtov ako určitého signifi kantného znaku „elitnosti“ použil autor ako ná-
stroj k uchopeniu kultúrnych vzorcov, prejavov, či kultúrnej identity sledovanej spoločenskej 
vzorky. Ako východiskovú pramennú bázu prezentoval ikonografi u a krásnu literatúru, pričom 
sa osobitne zameral na spôsob zobrazovania a prezentácie vzťahu medzi zvieraťom a človekom. 
Širší kontext a presahy načrtol na príklade determinantov chovu chrtov (napr. geografi a, klí-
ma a pod.) a formovaniu nových profesií, ako napr. psovodov. Príspevok doc. Vlčeka však spôso-
bil viac ako dvojnásobným prekročením stanoveného časového limitu výrazný posun a posled-
ný zaradený príspevok v rámci bloku bol prezentovaný až popoludní. Výrazne tomu prispela aj 
rozsiahla diskusia, ktorej organizátori venovali pomerne široký priestor za každým príspevkom.

Druhý príspevok s názvom Kulturní dějiny společnosti v procesu modernizace druhé polo-
viny 19. a počátku 20. století prezentovala doc. PhDr. Andrea Pokludová, PhD. z Katedry his-
tórie Filozofi ckej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave. Východiskom príspevku bolo opäť 
vymedzenie kultúrnych dejín v pozitívnom, ale aj negatívnom zmysle. Autorka teda nepole-
mizovala len nad otázkou čo sú, ale aj čo nie sú kultúrne dejiny. Užšie vymedzenie zamera-
la na príklad mesta a vplyv modernizačného procesu na jeho tvár a charakter v druhej polovi-
ci 19. storočia a osobitne na prelome 19. a 20. storočia. Ako konkrétny príklad použila Ostravu 
ako v danom období dynamicky sa rozvíjajúce industriálne centrum. Osobitnú pozornosť veno-
vala autorka pojmu a problematike modernizácie. Tú neprezentovala len ako proces kvalitatív-
nych zmien v urbanizácii, priemysle či infraštruktúre (a to aj napriek tomu, že tieto zložky im-
plicitne zahŕňa), ale hovorila aj o vzniku a formovaní občianskej spoločnosti, transformačných 
procesoch identít, myslenia a mentalít. V mestskom prostredí sa to prejavovalo napr. aj v zme-
nách vo verejnom priestore, v pôsobení spolkov, samosprávy, v komunikácii a komunikačných 
kanáloch (napr. médiá a pod.), v pôsobení sociálnych inštitúcií (školstvo, zdravotníctvo a pod.). 
Modernizácia v meste teda z kultúrno-dejinného hľadiska predstavuje široký a obsiahly balík 
fenoménov a problémov vyžadujúcich si osobitné prístupy.

Tretí príspevok s názvom Interpretácia metódy socialistického realizmu vo vyučovacom pro-
cese prezentoval spisovateľ a prozaik doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., pôsobiaci zároveň aj 
ako vedecký pracovník a pedagóg na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. 
Príspevok vymedzil na príklade literatúry a základných princípoch kultúrnej politiky štátu 
v 50. rokoch 20. storočia, pretavených do požiadavky „umenia pre masy“. Tie obsahovali napr. 
stereotypizáciu, schematizáciu či rôzne zjednodušenia, ktoré mali literatúru „sprístupniť“ šir-
šiemu spektru čitateľov. Na tomto základe sa autor snažil kriticky zhodnotiť a prezentovať tie-
to prístupy na príklade tvorby vybranej vzorky autorov, ako napr. Peter Jilemnický a jeho dielo 
Kompas v nás. Anton Lauček ako odborník z inej oblasti tak prezentoval mierne odlišný pohľad 
na problematiku kultúrnych dejín a preukázal tak potrebu historikov kultúry orientovať sa aj 
v prostredí, ktoré je mimo tradičných archívnych materiálov. Tento aspekt potvrdila aj disku-
sia, z ktorej vyplynulo, že kultúrne dejiny si od historika priamo vyžadujú prácu aj s alterna-
tívnymi druhmi prameňov.

Vzhľadom na časový posun bola predpoludňajšia časť uzavretá štvrtým príspevkom, pre-
zentovaným Mgr. Marekom Oravcom, interným doktorandom na Katedre histórie Filozofi ckej 
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Referát s názvom Metodika výskumu luxu-
su na príklade arpádovských a anjouovských naratívnych prameňov prezentoval rámcové vy-
medzenie problematiky, resp. pojmu „luxus“, pričom autor osobitne upozornil na jeho subjek-
tivitu a historickú podmienenosť. Vychádzajúc z prístupov kultúrnej histórie vymedzil luxus 
ako nepomer medzi potrebou a túžbou, resp. bohatstvo a materiálne zabezpečenie nad rámec 
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bežnej potreby. Daný prístup je však do istej miery diskutabilný, ale autor ho zameral výluč-
ne na materiálne zabezpečenie. Následne prezentoval typológiu naratívnych prameňov a oso-
bitne priblížil pramene pojednávajúce o luxuse, resp. o zmienkach, sledujúc aspekty ako napr. 
stolovanie, odev, spoločenské udalosti, mená inšpirované literatúrou, zbroj, technické vybavenie 
a pod. Opieral sa napr. o prácu Gesta Hungarorum či o osobitný druh tzv. „rytierskych romá-
nov“. Osobitne však upozornil na nutný kritický prístup, vyplývajúci hlavne z úskalí fi ktívnej 
literárnej spisby. Výskum luxusu v naratívnych prameňoch tak v sebe implicitne obsahuje dve 
základné roviny. Prvou je vlastný opis predmetov, či aspektov, ktoré možno považovať za luxus-
né a druhou je rekonštrukcia širšieho kultúrneho kontextu stredoveku.

Po diskusii nasledovala obedňajšia prestávka a následne bol príspevkom Mgr. Lukáša 
Katriňáka, interného doktoranda Katedry histórie Filozofi ckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, uzatvorený prvý konferenčný blok. Príspevok s názvom Fotografi a ako 
kultúrno-historický prameň (súčasné teoretické prístupy), postihoval základné metodologické 
prístupy k fotografi i, pričom ako kritické východisko prezentoval prístup historikov k fotogra-
fi i len ako k ilustračnému materiálu. Autor v príspevku vymedzil a porovnával ikonongrafi ckú 
a semiotickú metódu, pričom ich korene spočívajú vo formálnej analýze obrazu, reprezentovanej 
hlavne Erwinom Panofskym v 20. rokoch 20. storočia a štrukturalizme uplatňovanom spočiat-
ku v lingvistike, napr. Ferdinandom de Sassureom. Prístupy ikonografi ckej a semiotickej metó-
dy vo vzťahu k obrazu a fotografi i však formálnu analýzu, ako aj lingvistický štrukturalizmus 
prekračujú, pričom autor osobitne prezentoval jednotlivé úrovne a charakteristiky oboch metód. 
V druhej časti príspevku priblížil a čiastočne aj kriticky zhodnotil vybrané práce z oblasti vizu-
álnych štúdií z českého a slovenského výskumného prostredia. Išlo o práce od Filipa Wittlicha, 
Bohunky Koklesovej či Zory Rusinovej.

Po diskusii bol následne otvorený druhý konferenčný blok so zameraním na historiografi u 
kultúrnych dejín, v ktorom vystúpili štyria z piatich pôvodne zaradených prednášajúcich. Blok 
otvoril Mgr. Andor Mészáros, PhD. z Fakulty humanitných vied univerzity ELTE v Budapešti. 
Príspevok s názvom Konfrontácia a spolužitie. Slovanská kultúrna sieť v uhorskom hlavnom 
meste v období dualizmu bol výskumnou sondou do problematiky kultúrnych identít, ich vzťa-
hov a vnútorného života v mestskom priestore. Autor z demografi ckého hľadiska vymedzil jed-
notlivé etnické skupiny, resp. menšiny žijúce na území Budapešti počas jej politicko-správneho 
formovania v dualistickom období. Etnické skupiny prezentoval ako priamych aktérov formo-
vania kultúrnych dejín a na tomto základe sa venoval vzniku a fungovaniu ich kultúrnych in-
štitúcií a formám vytvárania ich kultúrnych identít. Následne prezentoval rôzne pohľady, resp. 
„tváre“ mesta cez oči jednotlivých kultúrnych identít. Osobitnú pozornosť venoval aj odrazu da-
nej problematiky v maďarskej a čiastočne aj slovenskej a českej historiografi i. Nasledujúci prí-
spevok s názvom Zabudnuté republiky po revolúcii 1918 nebol prednesený, nakoľko Dr. Phil. 
Stephan Teichgräber z oddelenia komparatívnej literárnej vedy Filologickej a kultúrnovednej 
fakulty Viedenskej univerzity vo Viedni ospravedlnil svoju neúčasť.

Nasledoval príspevok doc. PhDr. Radomíra Vlčeka, CSc., ktorý sa v rámci historiografi ckého 
bloku venoval tradíciám a novým prístupom ku kultúrnym dejinám českej a československej his-
torickej rusistiky. Východiskom bol náhľad do historiografi ckého spracovania dejín Ruska, ktoré 
siahali do obdobia historickej slavistiky 18. storočia a slavistiky ovplyvnenej romantizmom v 19. 
storočí. Sledoval previazanosť fi lológie s formujúcim sa moderným dejepisectvom. Ťažiskom prí-
spevku bola však komparácia dvoch syntéz venovaným dejinám Ruska, a to z rokov 1995 a 2017. 
Autor príspevku apeloval na generačný rozdiel autorských tímov a kládol si otázku, či kritický 
prístup novšieho vydania nebol kritikou takpovediac „za každú cenu“. Zdôraznil však, že na-
priek podobnej koncepcii, resp. osnove oboch prác, prináša novšie vydanie aj nové témy, ktoré 
vedú k lepšiemu pochopeniu kultúrnych dejín (napr. cirkev a pod.).

V duchu kritického hodnotenia historiografi e sa niesol aj príspevok Mgr. Mikuláša Jančuru, 
PhD. z Katedry histórie Filozofi ckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s ná-
zvom Cestovný ruch na Slovensku v medzivojnovom období: Refl exia problematiky v českej a slo-
venskej historiografi i. Vo všeobecnosti išlo o prvotnú heuristickú sondu, ktorá má slúžiť ako zá-
klad k širšiemu a hlbšiemu výskumu problematiky. Ako východisko autor prezentoval pojem 
„cestovný ruch“ a upozornil na jeho nejednoznačné vymedzenie, ako aj iné úskalia (ako napr. 
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oblasti, ktoré sa na daný pojem bezprostredne viažu), ktoré v konečnom dôsledku komplikujú 
snahu o jeho komplexné uchopenie. Tento problém spôsobuje v prvom rade nejednotné metodo-
logicko-interpretačné rámce rôznych vedných odborov, ktoré s problematikou cestovného ruchu 
pracujú. Upozornil tiež na fakt, že historikovi navyše komplikuje úlohu aj značne fragmento-
vaný pramenný materiál vyplývajúci z nejednotnej právno-legislatívnej základne politiky ces-
tovného ruchu. Podružným faktorom sú čiastkové témy s bezprostredným previazaním na ces-
tovný ruch (ako napr. doprava, gastronomické a hotelové služby a pod.), ktoré sú v slovenskej 
historickej vede marginálne a dosiaľ majú iba okrajové postavenie. Ťažiskom príspevku bolo 
priblíženie a zhodnotenie vzorky vybraných prác z českého a slovenského prostredia. Autor do-
spel k záveru, že vzhľadom na vyššie uvedené problémy, ktoré sa pretavili do stavu spracovania 
témy je v českej historiografi i problematika uchopená systematickejšie, s vyšším dôrazom na jej 
špecifi ckú metodológiu a tiež na rôzne odtiene, ktoré na seba problematika bezprostredne viaže. 
Cestovný ruch na Slovensku v medzivojnovom období tak zostáva komplexne neuchopenou té-
mou, ktorá predstavuje pre historikov vo viacerých ohľadoch výzvu hodnú prijatia. Druhý kon-
ferenčný blok uzatvárala Dr. Irena Bilińska z Centra pre štúdium východnej Európy Varšavskej 
univerzity vo Varšave s príspevkom Pamäť o druhej svetovej vojne a identita slovenskej národnej 
menšiny v Poľsku po roku 1993. Príspevok sledoval refl exiu udalostí druhej svetovej vojny cez op-
tiku slovenskej menšiny v periodiku s názvom Život. Zároveň sa daný pohľad snažila konfronto-
vať s pohľadom majoritného obyvateľstva na slovenskú menšinu, ako aj s „historickou realitou“ 
vo vzťahu k vybraným udalostiam druhej svetovej vojny. 

Blok o historiografi i kultúrnych dejín uzavrela obsiahla diskusia, v rámci ktorej mali účast-
níci možnosť reagovať na všetky prezentované príspevky. O 18:00 nasledoval spoločenský ve-
čer v priestoroch fakulty. V ranných hodinách nasledujúceho dňa mali účastníci konferencie 
možnosť navštíviť univerzitnú knižnicu, na čo o 9:00 nadväzovalo otvorenie tretieho tematic-
kého bloku s názvom Vzťahy a postavenie kultúrnych dejín k iným vedám. Blok otvoril Mgr. 
Jan Pezda, interný doktorand na Katedre histórie Filozofi ckej fakulty Ostravskej univerzity 
v Ostrave s príspevkom Estetizace (a politizace) tělesné „jinakosti“ Fridolína Hoyera a Gustava 
Frištenského (1880 – 1914). Kořeny české kulturistiky nebo klamná kontinuita? Príspevok oscilo-
val na pomedzí dejín tela, zdravia, športu a estetiky. Zároveň konfrontoval na príklade pôsobe-
nia vybraných osobností českej historickej kulturistiky a silových športov ich obsahové náplne, 
čo sa prejavilo v kontraste estetizácie tela verzus fyzickej sily a zdravia, ktoré hralo v kulturis-
tike sekundárnu úlohu. Politický aspekt do problematiky vnieslo prepojenie so sokolským hnu-
tím v 19. storočí, ktoré estetizáciu tela spájalo aj s morálnou čistotou, resp. kvalitami podľa vzo-
ru antickej kalokagatie. Túto jednotu kvalít prirovnávalo k národu, ktorý mal predstavovať 
silu, zdravie a mravnosť. Po príspevku nasledovala krátka diskusia.

Prienik medzi kultúrnou históriou, dejinami fi lmu a cirkevnými dejinami prezento-
val Mgr. Imrich Gazda, PhD. z Katedry žurnalistiky Filozofi ckej fakulty Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku s príspevkom Vývoj postoja katolíckej cirkvi k fi lmovej tvorbe. Východiskom 
príspevku bol vynález fi lmu a prvopočiatky jeho prezentácie, hlavne bratmi Lumiérovcami na 
konci 19. storočia. Zároveň autor prepojil vznik fi lmu s prvým nasnímaním pápeža Leva XIII. 
v roku 1896. Kľúčovými udalosťami bol následne otvorený postoj cirkvi k fi lmu, ktorý bol pub-
likovaný v práci evanjelického pastora Waltera Conrada s názvom Kirche und Kinematograph: 
Eine Frage, z roku 1910. Počiatky formovania inštitucionalizácie postoja cirkvi ku kinemato-
grafi i oscilovali na pomedzí výchovy, morálky a hodnotenia, čo sa rozvinulo a doplnilo o cenzú-
ru, hlavne v medzivojnovom období (napr. encyklika o fi lme z roku 1926, alebo otvorená kritika 
fi lmu Extáza z roku 1934 so značne erotickým obsahom). Vo všeobecnosti išlo o chronologickú 
prezentáciu kľúčových udalostí viažucich sa k formovaniu vzťahu Vatikán - fi lm, ukotvené v šir-
ších súvislostiach týkajúcich sa cenzúry, vývoja fi lmu, ako aj fi lmovej estetiky, motívov a pod. 
Napriek miernej popisnosti išlo o dobrú sondu do inštitucionalizácie postoja cirkvi k fi lmu ako 
modernému médiu a zároveň modernej forme umeleckého prejavu. Po diskusii bol program 
mierne upravený, pretože za neúčasť sa ospravedlnila Mgr. Maria Kazimiera Staniszewska 
z Poľskej Akadémie umení v Krakove. Príspevok s názvom The image of atticas in Spiš region 
in Czechoslovak and Polish art history of the interwar period – a comparison sa objaví až v tla-
čenej podobe.
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Nasledoval príspevok PaedDr. Jozefa Zentka, PhD. z Katedry predškolskej a elementárnej 
pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku s názvom Kultúrne as-
pekty detstva na príklade vývoja detskej módy 70. a 80. rokov 20. storočia. Východiskom prí-
spevku bol pojem „móda“ a jeho vnímanie v Československu v 50. rokoch. Evokoval nádych ka-
pitalizmu a individuality, preto bol nahradený pojmom „odievanie“, ktorý primárne evokoval 
funkčné zahalenie nahoty a tým aj stieranie sociálnych rozdielov a v neposlednom rade unifor-
mitu. V 60. rokoch sa v dôsledku kultúrneho uvoľnenia zmenil pohľad aj na toto odvetvie a za-
čali vznikať rôzne periodiká, ktoré spolu s rodinnými fotografi ami tvoria východiskovú, resp. 
ťažiskovú pramennú základňu pre výskum danej problematiky. Okrem exkurzu do charakteru 
pramennej základne ukotvil autor problematiku tiež v širších sociálnych a hospodárskych kon-
textoch. Hospodárske aspekty prezentoval na základe vývoja rôznych značiek, ako aj spolupráce 
so zahraničným prostredím. Tu ako osobitný príklad priblížil zmluvu závodu Zornica so znač-
kou Lee Cooper. Sociálny aspekt, v ktorom sa zračil viac „anti-konzum“ vyzdvihol autor pro-
stredníctvom rôznych periodík prezentujúcich napr. strihy na vlastnú výrobu šiat, či tipy na „re-
cykláciu“ oblečenia v rubrikách „zo starého nové“ (napr. v časopise Dorka).

Skĺbenie pomocných vied historických s kultúrnymi dejinami ponúkol Mgr. Miroslav Čovan, 
PhD. z Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine s príspevkom Význam epigrafi e pre kultúr-
ne dejiny. Samotný nápis prezentoval primárne ako vizuálny prameň a prezentoval jeho viacvrs-
tevný obsah v podobe vizuálu, informačného obsahu a následnej interpretácie. Následne vy-
medzil nápisy v spektre pomocných vied historických, ako aj z hľadiska typológie historických 
prameňov a prezentoval konkrétne príklady rôznorodých nápisov z jeho vlastného epigrafi ckého 
výskumu. Príklady zahŕňali nástenné nápisy, nápis na organovej píšťale, krstiteľnici či na ka-
lichu. Prezentované poznatky boli z väčšej časti čerpané z publikovanej monografi e Historické 
nápisy zo Šariša do roku 1650.1 Konferenčný blok uzatváral príspevok doc. Mgr. Jaroslava 
Nemeša, PhD. z Katedry histórie Filozofi ckej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku s ná-
zvom Kultúrne dejiny z pohľadu tvorby časopisu Kultúrne dejiny (2010 – 2016). Sumarizujúci 
príspevok postihoval fungovanie časopisu Kultúrne dejiny a jeho rôzne úskalia, ako napr. výber 
príspevkov, profi lácia časopisu a pod. Autor následne prezentoval štatistiku príspevkov, v rámci 
ktorej boli sledované položky krajina pôvodu štúdie, riešené obdobie, dejiny krajín a tematické 
zameranie. Ako nepochybné pozitívum fungovania časopisu prezentoval jeho umiestnenie v da-
tabáze SCOPUS, avšak neobišiel ani zodpovednosť a záväzky, ktoré z tejto pozície vyplývajú. Po 
úhrnnej diskusii bol blok a následne aj celé podujatie ofi ciálne ukončené.

Išlo o skutočne zmysluplné podujatie, ktoré má ambíciu, ale aj reálne predpoklady stať sa 
vedecko-výskumnou a komunikačnou platformou nie len pre historikov kultúry, ale aj pre báda-
teľov z iných vedných oblastí so záujmom o problematiku kultúrnych dejín.

Mg r. Mikuláš Jančura, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

1 ČOVAN, Miroslav. Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Martin : [Miroslav Čovan], 2016, 336 s.
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VOLNÝ ČAS V DĚJINÁCH [FREE TIME IN THE PAST]
OPAVA 26. SEPTEMBER 2017

Vedecký workshop s názvom Volný čas v dějinách bol usporiadaný Ústavom historických 
vied Filozofi cko-přírodovědeckej fakulty Slezskej univerzity v Opave (ďalej ÚHV FPV SU) 
a Výskumným centrom pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dějiny a odohral sa 
na pôde fakulty. Podujatie bolo o 11:00 ofi ciálne otvorené prof. PhDr. Zdeňkom Jiráskom, CSc. 
z ÚHV FPV SU. Cieľom workshopu bolo na príklade chronologicky zostavených príspevkov v ča-
sovom rámci od 19. storočia po normalizačné obdobie v 70. a 80. rokoch 20. storočia metodologic-
ky uchopiť a konceptualizovať fenomén voľného času a jeho rôznych aspektov. Relatívne nízky 
počet, desiatich aktívnych účastníkov, z ktorých sa navyše dvaja ospravedlnili prepožičal podu-
jatiu komorný charakter s vyšším dôrazom na diskusiu vedenú po každom referáte, ako aj na 
všeobecnú diskusiu v závere workshopu. Jednotlivé príspevky boli zoradené v chronologickom 
slede.

Workshop otvoril PhDr. Marián Hochel, PhD. z ÚHV FPV OU s príspevkom Napoleonova 
Paříž a muzejní turizmus v období napoleonských válek ve Francii. Bol to interdisciplinárne la-
dený vstup spájajúci prístupy múzejníctva, historickej vedy a sociológie. Historický rámec bol 
pritom vytýčený taktiež na pomedzí dejín politickej správy, propagandy, vojenstva a dejín ume-
nia. Východiskom príspevku bola prezentácia ikonografi ckého pramenného materiálu sústre-
deného vo vybraných francúzskych, resp. parížskych múzeách ako korisť napoleonských vojno-
vých výprav. Pozornosť autora bola sústredená hlavne na súčasný Louvre. Deskriptívny rámec 
príspevku však výrazne prekročili aspekty ako fungujúca propagácia týchto zbierok, ktoré pro-
stredníctvom tlačených médií a katalógov slúžili zároveň ako propaganda a faktor glorifi kácie 
Napoleona a jeho vojenských úspechov. Na to nadväzovala činnosť kurátorov, ako napr. starost-
livosť o zbierky či organizácia inštalácií. Nemenej dôležitý aspekt príspevku bola samotná náv-
števnosť týchto múzeí pretavená do pojmu „múzejný turizmus“. Samotný pojem za sebou skrý-
va úvahu o možnostiach jednotlivcov tieto inštitúcie navštíviť, a teda fond ich voľného času, 
ich informovanosť, fi nančné zázemie či nemenej dôležité dopravné možnosti v prípade ak ne-
šlo o Parížanov.

Druhý príspevok zameraný na regionálne dejiny s názvom Opavané a volný čas v 19. stole-
tí predniesla doc. PhDr. Marie Garwecká, CSc. z ÚHV FPV SU. Východiskom príspevku bolo 
sociologické vymedzenie pojmu „voľný čas“, ako aj jeho relativizácia vzhľadom na čas stráve-
ný „mimo práce“ a v rámci neho komunikovaním o pracovných témach. Príspevok autorky bol 
v jeho jadre zameraný na príklad sviatkov rôzneho charakteru odohrávajúcich sa v mestskom 
prostredí. Autorka vymedzila pre účely svojho vstupu dva základné druhy sviatkov a to svetské 
a cirkevné. Osobitným faktorom, na ktorý zamerala svoju pozornosť bola modernizácia, ktorá 
bola spúšťacím mechanizmom rôznych transformačných procesov na rôznych úrovniach. Okrem 
iných odštartovala kreovanie modernej občianskej spoločnosti, ktorej osobitným výrazom sa 
stal spolkový život so značným vplyvom na charakter festivity v mestskom prostredí. V prípade 
svetských sviatkov sa autorka zameriavala viac na štátnu správu a reprezentáciu, čo aj samot-
ný voľný čas „politizovalo“. Ako protiváha však do istej miery fungovali ľudové veselice, ktoré 
tieto sviatky zvyčajne zakončovali. Autorka sa zamerala aj na vybrané spolkové sviatky, avšak 
osobitne upozornila na ich „exkluzivitu“ vzhľadom k členstvu týchto spolkov.

Blok venovaný 19. storočiu uzavrela PhDr. Karla Vymětalová, PhD. z ÚHV FPF SU s ná-
zvom Mimoškolní činnost klasických fi lologů v 2. polovině 19. století. Išlo o sondu do voľnočaso-
vých aktivít úzkej a špecializovanej odbornej komunity.  Táto sonda zároveň relativizovala po-
jem „voľný čas“ vzhľadom na aktivity tejto skupiny, ktoré aj v rámci mimoškolskej činnosti mali 
do značnej miery pracovný charakter. Blok venovaný 20. storočiu otvoril Mgr. Mikuláš Jančura, 
PhD. z Katedry histórie Filozofi ckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s prí-
spevkom Automobil ako moderný prostriedok trávenia voľného času v prvej polovici 20. storo-
čia. Všeobecným východiskom príspevku bolo vnímanie automobilov v raných začiatkoch moto-
rizmu a jeho zmena po prvej svetovej vojne. Spoločným menovateľom bola však exkluzivita ich 
vlastníctva. Vo vzťahu k používaniu automobilov vo voľnom čase sa autor zameral na činnosť 
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združení organizovaného motorizmu v medzivojnovom období, ktorá sa okrem iného zameriava-
la na amatérsky motoristický šport či motoristickú turistiku.

Na poli motorizmu nepriamo zotrval aj príspevok prof. Dr. Hab. Piotra Pałysa z Institutu 
Śląskeho Państwoweho instytutu Naukoweho v Opole s názvom Autostop v Polsku. Dovolená 
nebo cesta do svobody? [Autostop w Polsce. Wakacje czy droga do wolności?]. Východiskom prí-
spevku bol ofi ciálny zákaz autostopu v Poľsku po druhej svetovej vojne, ktorý platil do druhej 
polovice 50. rokov. Otázkou autora bolo či možno autostop na príklade Poľska považovať za urči-
tý druh „sub- či kontra-kultúry“ alebo za bežný spôsob dopravy (nie len) vo voľnom čase. Zmena 
v nazeraní na autostop nastala začiatkom 60. rokov, kedy sa začal „inštitucionalizovať“, napr. aj 
prostredníctvom autostopových sprievodcov, čo nezostalo bez vplyvu na okolité krajiny východ-
ného bloku, vrátane Československa. Záverom príspevku autor konštatoval, že napriek konotá-
ciám určitej kontra-kultúry, nešlo v prípade autostopu o tento typ prejavu. Vo vytýčenom časo-
vom rámci to bol bežný spôsob osobnej dopravy.

Fenomén detstva akcentoval príspevok doc. PhDr. Jiřího Knapíka, PhD. z ÚHV FPV OU 
s názvom Volný čas dětí v 50. a 60. letech 20. století. Východisko príspevku predstavovalo vy-
medzenie mimoškolského času detí z pedagogicko-psychologického hľadiska, pričom ho autor 
prezentoval na pozadí utvárania pedagogického zázemia a inštitucionalizácie mimoškolských 
aktivít detí po roku 1948. Podružným faktorom bolo vysporiadanie sa s minulými mládežníc-
kymi a mimoškolskými organizáciami. Jadrom príspevku bol chronologicko-tematický prierez 
inštitucionalizovanou formou voľnočasových, resp. mimoškolských aktivít detí na príklade pô-
sobenia školských družín, pionierskeho hnutia a organizáciou rôznych záujmových činností ako 
napr. krúžkov. Nemenej dôležitou témou s bezprostredným vzťahom k mimoškolským aktivi-
tám detí bola kvalifi kácia pedagogicko-vychovávateľského personálu a vývoj kvalifi kačných ná-
rokov na tento sektor v sledovanom časovom rámci.

Predmetný blok uzatvoril prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. z ÚHV FPV SU s príspevkom 
Festivita v 60. – 80. letech 20. století v českých zemích. Ako východisko autor vymedzil základ-
né kategórie sviatkov v sledovanom období a osobitne upozorňoval na ich jednotlivé špecifi ká 
a transformácie ich priebehu, resp. foriem ich oslavovania v sledovanom časovom rámci. Zo 
sviatkov s rýdzo politickým podtextom autor priblížil napr. oslavy 1. mája či VOSR. Z cirkev-
ných sviatkov vybral Vianoce a Veľkú noc, pričom poukázal na špecifi cký postoj vládnej moci 
voči nim a ich oslavovaniu. Ako osobitná skupina boli predstavené špecifi cké sviatky týkajúce 
sa konkrétnej užšej komunity. Ako príklad bol vybraný Medzinárodný deň žien, či profesijné 
sviatky, ako napr. banícky deň, deň armády, či napr. rôzne hasičské slávnosti. Na tomto pozadí 
bola zároveň prezentovaná aj výrazná organizácia, či inštitucionalizácia voľného času, prítomná 
hlavne v prípade sviatkov s politickým podtextom. Ako pozoruhodný príklad festivity boli pre-
zentované trampské potlachy, ktoré sa svojim charakterom do značnej miery vymykajú rámcu 
politicky motivovanej organizácie a inštitucionalizácii. Po poslednom príspevku nasledovala ob-
siahlejšia voľná diskusia, v rámci ktorej mali aktívni, ako aj pasívni účastníci možnosť vyjadriť 
sa ku všetkým predneseným referátom. 

Worskshop Volný čas v dějinách otvoril svojim obsahom a charakterom množstvo pod-
netných tém hodných ďalšieho skúmania. Za spoločného menovateľa prezentovaných príspev-
kov bola však okrem voľného času označená modernizácia a jej vplyv. Vo vzťahu k voľnému 
času, resp. časovému fondu každého jednotlivca a spoločnosti to bola práve modernizácia, kto-
rá mu dala vytýčený rámec, vo vnútri ktorého sa vykryštalizovali rôzne možnosti jeho trávenia. 
Cieľ podujatia možno na tomto základe považovať za splnený.

Mgr. Mikuláš Jančura, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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JUHOSLAVIZMUS VERZUS ČECHOSLOVAKIZMUS: KONFLIKTNÉ DEJINY IDEOLÓGIÍ V STREDNEJ 
A JUHOVÝCHODNEJ EURÓPE [YUGOSLAVISM VERSUS CZECHOSLOVAKISM: THE HISTORY OF 
CONFLICTING IDEOLOGIES IN CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE]
KOŠICE 4. OKTÓBER 2017

Dňa 4. októbra 2017 sa v novozrekonštruovaných priestoroch budovy Platón, kde v súčas-
nosti sídli i Katedra histórie Filozofi ckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
uskutočnil medzinárodný workshop venovaný problematike dejín ideológií juhoslavizmu a če-
choslovakizmu v regióne strednej a juhovýchodnej Európy.1 Tematicky široký diapazón prí-
spevkov, ktoré na tomto workshope odzneli, svedčil už od samotného začiatku o vysokej kva-
lite a erudovanosti jednotlivých účastníkov, čo nakoniec potvrdil i samotný priebeh celého 
stretnutia. Úvodné slovo a ofi ciálne otvorenie medzinárodného workshopu zabezpečili prodekan 
pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marián 
Andričík, PhD. a vedúci celého projektu Mgr. Maroš Melichárek, PhD. z Katedry histórie FF 
UPJŠ v Košiciach. Prodekan vo svojom úvodnom slove okrem iného zdôraznil význam organi-
zovania stretnutí podobného charakteru a zaželal všetkým – odborným i laickým – účastníkom 
workshopu konštruktívny a plodne strávený čas na tomto stretnutí. Na tieto slová nadviazal vo 
svojom úvodnom slove i Mgr. Maroš Melichárek, PhD., ktorý ako i hlavný moderátor celého wor-
kshopu prítomným – či už aktívnym alebo pasívnym – účastníkom konferencie priblížil jej rám-
cový program a zaželal všetkým zúčastneným príjemne strávený deň.

Workshop bol organizačne rozdelený do dvoch sekcií, ktorých priebeh sa celý čas niesol 
vo veľmi priateľskom a odbornom duchu. Ako prvý na workshope vystúpil doc. PhDr. Václav 
Štepánek, PhD. z Ústavu slavistiky FF Masarykovej univerzity s príspevkom Česká knižní bal-
kanistická produkce 2010 – 2017. Nové pohledy na stará témata, v ktorom osvetlil a zhodnotil, 
ako už zo samotného názvu vyplýva, českú knižnú balkanistickú produkciu vydanú od roku 
2010 až do súčasnosti. Doc. Štepánek vo svojom vystúpení upozornil, že v priebehu tohto obdo-
bia došlo k vydaniu pomerne značného počtu publikácií, syntetických prác, ako i analytických 
monografi í, pričom sa vo väčšine prípadov tieto práce obsahovo dotýkali regiónu tzv. Západného 
Balkánu. Okrem toho bola v príspevku venovaná pozornosť i prácam, ktoré sa venovali čes-
ko-slovensko-juhoslovanským vzťahom a v rámci ktorých sa autor pokúsil zhodnotiť nové po-
hľady na tradičné témy českého historického výskumu. Okrem toho sa súčasťou príspevku stalo 
i zdôraznenie modifi kácií juhoslavizmu a čechoslovakizmu v rámci českej balkanistiky.

Ďalší príspevok pod názvom Čechoslovakizmus v mentalitách obyvateľov Košíc a jeho imple-
mentácia v urbánnom priestore mesta v medzivojnovom období predniesol na workshope pra-
covník Spoločenskovedného ústav SAV v Košiciach Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. Autor v príspevku 
priblížil, ako reagovala slovenskojazyčná entita v Košiciach na vznik samostatného českoslo-
venského štátu a na problémy spojené s implementáciou a akceptáciou československej štáto-
právnej agendy – čechoslovakizmu – v urbánnom priestore tohto mesta v medzivojnovom ob-
dobí. Okrem toho sa súčasťou príspevku stal i opis ďalších sprievodných javov, ktoré táto nová 
ideológia so sebou priniesla: tenzie medzi starousadeným obyvateľstvom a novoprichádzajúcimi 
aktérmi čechoslovakizácie mesta, výsledkami volieb, na základe ktorých bolo možné poukázať 
na fakt, že obyvateľstvo Košíc dlhodobo volilo opozičné politické strany odmietajúce českoslo-
venskú štátnosť založenú na princípe čechoslovakizmu a pod., čím autor v konečnom dôsled-
ku ponúkol alternatívu k ofi ciálnemu a v kultúrnej pamäti fi xovanému stereotypu o vzniku 
Československa ako „národného oslobodenia“ Slovákov.

Témou medzinárodného workshopu sa stala i otázka identít vo vyučovaní dejepisu, s kto-
rou vystúpila Mgr. Eva Škorvanková, PhD. z Katedry všeobecných dejín FF Univerzity 
Komenského v Bratislave. Príspevkom pod názvom Presadzovanie juhoslovanskej identity vo 
vyučovaní dejepisu v medzivojnovom období ponúkla autorka analýzu juhoslovanských učeb-
níc dejepisu z medzivojnového obdobia, ktorými dochádzalo k presadzovaniu juhoslovanstva 
vo vyučovaní dejepisu a tiež spôsoby, ktorými dochádzalo ku kategorizácii a ohraničovaniu 

1 Workshop bol realizovaný v rámci projektu Vnútorného vedeckého grantového systému UPJŠ/VVGS-2016-
313.
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Juhoslovanov a celého „juhoslovanského“ priestoru vôbec. Príspevok zároveň sledoval vplyv štá-
tu na formovanie spoločného historického povedomia (kolektívnej pamäte) a spoločnej juhoslo-
vanskej identity vo vyučovaní dejepisu na základných školách. Dôraz bol pritom položený na 
analýzu učebných plánov, programov, učebníc, posudkov na predkladané učebné texty, správ 
zo školských osláv a oslavných spisov, ktoré boli určené pre žiakov tretieho a štvrtého roční-
ka základných škôl, nakoľko väčšina žiakov v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov, resp. 
v Kráľovstve Juhoslávie končila povinnú školskú dochádzku ukončením štvrtého ročníka. V prí-
spevku bol zohľadnený i názor, že predovšetkým v učebniciach pre základné školy bola ideolo-
gická štruktúra ich obsahu výraznejšia a tieto učebnice podliehali, a dokonca stále podliehajú, 
rôznym ideologickým vplyvom. Príspevok tiež ponúkol náhľad, ako autori učebníc a pracovníci 
ministerstva školstva interpretovali predstavy o jednote Srbov, Chorvátov a Slovincov a akými 
prostriedkami a mechanizmami ich formou vydávania učebníc dejepisu následne prezentovali 
a zdôvodňovali žiakom.

Mgr. Ondřej Žíla, PhD. z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF Univerzity 
Karlovy predniesol na workshope príspevok na tému Mezi jugoslávstvím a etnonacionalismem: 
národností klíč a konsensus a jejich proměny chápání a uplatňování v Bosně a Hercegovině na 
počátku 90. let 20. století. Jadrom príspevku sa stal opis politického a spoločenského ovzdu-
šia v Bosne a Hercegovine krátko pred rozpadom Juhoslávie. Na pozadí celkového politické-
ho a hospodárskeho kolapsu Juhoslávie autor analyzoval prehlbujúci sa kontrast v prístupoch 
k riešeniu krízy v krajine na príklade bosenských komunistov, ktorí sústavne lipli na vtedaj-
šej národnostnej politike (t. j. politike bratstva a jednoty) a predstaviteľov novo kreujúcich sa 
politických strán založených výhradne na etno-konfesnom princípe. Príspevok sa tiež zameral 
na rozbor modifi kujúcej sa ústrednej premisy pokojnej existencie socialistickej republiky Bosny 
a Hercegoviny, t. j. na premenu chápania a uplatňovania rigorózneho dôrazu parity podľa ná-
rodnostného kľúča a nevyhnutného konsenzu v ústavných otázkach medzi troma konštitutív-
nymi národmi Bosny a Hercegoviny. Po odznení spomínaného príspevku bola otvorená všeobec-
ná diskusia, po ktorej bola ofi ciálne ukončená prvá sekcia workshopu nasledovaná obedovou 
prestávkou.

Druhú sekciu príspevkov otvoril PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D z Katedry literární kultu-
ry a slavistiky FF Univerzity Pardubice na tému Čechoslovakizmus, jugoslavismus a idea stá-
tu v literárněhistorických konceptech z let 1918 – 1938. Ideológia čechoslovakizmu a juhoslaviz-
mu sa po vzniku Československa a Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (neskôr Juhoslávie) 
mala stať jednou z opôr pri formovaní štátností týchto krajín s nerovnakou historickou skúse-
nosťou, pričom táto idea zasahovala i do interpretačných modelov spoločenského a kultúrneho 
vývoja. K nim možno nepochybne začleniť i literárnu históriu, ktorá sa usilovala sformulovať 
adekvátny koncept dejín národnej literatúry. V tejto súvislosti vychádzali príručky a kompen-
dia dejín „československej“ ako i „srbochorvátskej“ literatúry, ktoré sa za krátky čas transfor-
movali v zrejmý symbol nových spoločenských pomerov. Príspevok sa na základe komparácie 
zameral na snahy prekonať odkaz doterajších hraníc národných literatúr a na príkladných prá-
cach ukázať, akú úlohu zohrávali v sledovanom období tieto integračné koncepty v oboch kul-
túrnych prostrediach.

Program workshopu následne pokračoval príspevkom Mgr. et Mgr. Milana Balabana, Ph.D. 
z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Témou jeho príspevku sa stali Československo-juhoslovanské 
vzťahy v medzivojnovom období medzi ideológiou, spojeneckými vzťahmi a protikladnými ekono-
mickými záujmami. Autor v príspevku na viacerých príkladoch poukázal na diferencie a prob-
lémy ekonomických vzťahov medzi v tom čase prevažne industrializovaným Československom 
a agrárne orientovanou Juhosláviou. Práve tieto skutočnosti boli jedným z dôvodov napätia 
a antagonizmu vo vzájomných ekonomických vzťahoch, ktoré, ako sám autor poznamenal, ne-
vyriešil ani podpis obchodnej dohody medzi Československom a Juhosláviou z roku 1928 a za-
vedenie kvót na export.

Doktorand Historického ústavu SAV v Bratislave Mgr. Oliver Zajac vystúpil na worksho-
pe s príspevkom na tému Juhoslavizmus a interpretácia novovekých dejín v slovinských učeb-
niciach v 20. storočí. Poukázaním na fakt, že pri koncipovaní učebníc v humanitných a spo-
ločenských vedách i v súčasnosti stále existujú tendencie ovplyvňovať ich celkový charakter 
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a podobu, autor zdôraznil potrebu konštruktívne kritizovať každý dokument vrátane učebníc 
dejepisu, ktoré bývajú ovplyvňované dobovým kontextom hádam viac ako akýkoľvek iný pred-
met. Následne autor na príklade slovinských učebníc dejepisu priblížil a poukázal na možné 
problémové miesta v textoch a kritickým porovnaním so súčasnými výsledkami historickej vedy 
zhodnotil, akým spôsobom a prečo došlo k narušeniu snahy o objektivitu pri spracovaní tých-
to učebníc.

Druhú sekciu workshopu ukončil príspevok pod názvom Odbor Československo-
juhoslovanskej ligy v Košiciach, ktorý prezentoval pracovník Východoslovenského múzea 
v Košiciach Mgr. Martin Jarinkovič, PhD. Na základe analýzy archívneho materiálu a period-
ika Československo-jihoslovanská revue autor zhodnotil činnosť a pôsobenie Československo-
juhoslovanskej ligy v období rokov 1927 – 1938 v Košiciach. Táto organizácia, ktorá mala ofi ci-
álnu podporu štátu a jej členmi sa stali dôležité osobnosti verejného života, českej inteligencie, 
ako i štátnej správy, sa počas svojej existencie stala jedným z pilierov československo-juhoslo-
vanského kultúrneho zbližovania, vychádzajúca z ideológie čechoslovakizmu a juhoslovanstva.

Druhou sekciou príspevkov došlo k ofi ciálnemu ukončeniu medzinárodného workshopu, kde 
sa vedúci projektu Mgr. Maroš Melichárek, PhD. poďakoval všetkým aktívnym účastníkom za 
ich ochotu vystúpiť a prezentovať tak výsledky ich odborného výskumu. Súčasťou workshopu 
sa na záver stal i slávnostný večer s kultúrnym programom (raut), kde sa viacerí zúčastnení po-
ďakovali za možnosť zúčastniť sa na tomto podujatí, s prianím pokračovania stretnutí podobné-
ho charakteru i do budúcnosti. Na slávnostnom večeri padol i návrh, aby boli všetky prezento-
vané príspevky z tohto workshopu uverejnené v odbornom vedeckom časopise Porta Balkanica, 
Mesto a dejiny, resp. Historica Carpatica.

Mgr. Martin Počátko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

MEMORY IN URBAN SPACE: POSSIBILITIES AND LIMITS OF COMPARATIVE RESEARCH
KOŠICE 24. OKTÓBER 2017

Workshop Memory in urban space: Possibilities and limits of comparative research bol uspo-
riadaný 24. októbra 2017 na pôjde Katedry histórie Filozofi ckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach ako ťažisková aktivita rovnomenného projektu, číslo BFN16-CLT-006, im-
plementovaného v rámci schémy EEA Grants, Bilaterálneho fondu Slovensko – Nórsko, zastre-
šovaného Úradom vlády Slovenskej republiky, ako aj v rámci medzinárodného projektu History 
of European Urbanism in the 20th Century (UrbanHIST) číslo zmluvy 721933, implemento-
vaného v rámci akcie Maria Skłodowska-Curie z programu Horizont 2020. Hlavnými organi-
zátormi podujatia boli Katedra histórie Filozofi ckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a History Department, Faculty of Social Science, Nord University v Bodø, v Nórsku. 
Z hľadiska vnútorného charakteru išlo o prezentačno-informačný, kontaktný workshop, ktoré-
ho hlavným cieľom bolo otvorenie diskusie a vytýčenie možností budúcej cezhraničnej spoluprá-
ce na viacerých úrovniach, čo bolo v súlade s hlavným motívom predmetnej projektovej výzvy.

Podujatie bolo ofi ciálne otvorené o 9:00 Mgr. Mikulášom Jančurom, PhD. a doc. PaedDr. 
Martinom Pekárom, PhD. z Katedry histórie FF UPJŠ. Zároveň tým bol otvorený aj prvý blok 
workshopu, ktorý zahŕňal tri obsiahlejšie príspevky. Úvodný vstup s názvom Introduction of 
History departments: Conceptions, Research focusing, Ongoing projects, Education bol prezen-
tovaný Prof. Dr. Artium Steinarom Aasom a doc. PaedDr. Martinom Pekárom, PhD. Pozostával 
z obojstrannej prezentácie katedier, ich výskumného zamerania, prebiehajúcich projektov, per-
sonálnej skladby, ako aj realizovaných študijných programov. Koncepcia aplikovaná v rámci 
„Social sciences“ nórskej fakulty, narúša tradičný rámec poňatia humanitných vied a historic-
ké témy skúma v širšom, interdisciplinárnom kontexte. Medzi ťažiskové historické témy s oso-
bitným zreteľom na históriu Nórska patria regionálne dejiny, antika, vikingské obdobie, dejiny 
práva, urbánne dejiny, dejiny rybárstva, sociálnej starostlivosti, vojenské dejiny, problematika 



MESTO 
    DEJINY

a

110

etnicity, dejiny komunikácie, komunikačných systémov a infraštruktúry, ako aj dejiny vzdelá-
vania. Z hľadiska študijných programov a ich foriem bol nad štandardný rámec trojstupňového 
vysokoškolského vzdelania prezentovaný e-learning, a to pre všetky tri študijné stupne.

Obdobný koncept mal aj príspevok doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD., pričom ako výcho-
disko načrtol históriu katedry a jej výskumno-personálne profi lovanie. Z hľadiska výskumného 
zamerania prezentoval tri základné problémové okruhy, a to 1. etnicita a jej modifi kácie v 20. 
storočí, 2. urbánne dejiny, regionálne dejiny a dejiny Košíc a 3. historiografi a. Osobitná pozor-
nosť bola venovaná výskumným projektom v rámci rôznych schém a štruktúr, pričom do popre-
dia vyzdvihol prebiehajúci projekt UrbanHIST. Danému projektu bola však venovaná dôsledná 
pozornosť v samostatnom príspevku na záver prvého bloku. Po krátkej diskusii nasledoval prí-
spevok prezentovaný Prof. Dr. Artium Steinarom Aasom a Assoc. Prof. Wilhelmom Karlsenom, 
PhD. s názvom Memory in urban space on exemple of Bodø. Príspevok bol vnútorne členený na 
tri tematické časti. Východisko predstavovala kritická sonda do historiografi e Nórska a nór-
skych miest.1 Druhá časť príspevku prehľadovo postihla komparatívny vývoj škandinávskych 
miest od stredoveku po nástup priemyselnej revolúcie s osobitným zreteľom na hospodárstvo, 
obchod, dopravnú infraštruktúru a komunikáciu v európskom kontexte.

Tretia časť bola zameraná na samotné mesto Bodø a jeho vývoj v časovom rámci od 19. 
storočia do súčasnosti, v širšom hospodárskom a spoločenskom kontexte. Kľúčovým aspektom 
kumulovania kapitálu a hospodárskeho významu mesta bol rybolov. Napriek tomu však Bodø 
zostávalo dlhší čas malomestom s pomerne nízkym stupňom urbanizácie, a to ešte v 20. ro-
koch 20. storočia. Kľúčovú úlohu hospodárskeho centra zohrával prístav, pričom industrializá-
cia sa prejavovala hlavne cez továrne na spracovanie rýb, prípadne doky a lodenice. Význam 
mesta sa výrazne začal zvyšovať až po druhej svetovej vojne, keď sa z neho stalo jedno z kľú-
čových vojenských bodov NATO potom, čo na jeho území bola umiestnená rozsiahla letecká 
základňa Nórskeho kráľovského letectva. Na tomto pozadí je zároveň možné vysledovať trans-
formáciu symbolov pre dané mesto typické, a to od rýb a lodí k lietadlám. Vo vzťahu k pamäti 
v urbánnom prostredí mala kľúčový význam naopak druhá svetová vojna a povojnové obdobie. 
Autori príspevku zamerali v tomto prípade problematiku pamäte a pamäťových konceptov na 
príklad nórsko-nemeckých vzťahov a ich pretavenie do verejného priestoru a kolektívnej pamä-
te obyvateľov mesta. Výraznú úlohu pri „re-kreovaní“ historickej pamäte, miest pamäte a zá-
roveň vytváraní „pamäťových“ mýtov a stereotypov v Bodø zohral aj fakt, že mesto bolo v roku 
1940 nemeckým letectvom zbombardované a v povojnovom období od základu rekonštruované. 
Vo všeobecnosti bol príspevok viac prehľadový a kládol si za cieľ na jednej úrovni voviesť do kon-
textu nórskych reálií, ako aj reálií a situácie v nórskych mestách a na ďalšej úrovni otvoriť prob-
lematiku pamäte v mestskom priestore a poskytnúť tým prehľad záchytných bodov pre možný 
komparatívny výskum.

Po prednesenom príspevku nasledovala diskusia a prestávka na obed. Priestor pred začatím 
popoludňajšej časti programu bol využitý na podanie rozhovorov pre fakultný časopis Univerzál 
a denník Košice dnes, v rámci projektom deklarovanej publicity podujatia. Následne bol v popo-
ludňajšej časti uzavretý prvý blok workshopu príspevkom Operation mode of UrbanHIST, kto-
rý prezentoval doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Ako východisko bola problematika urbanizmu 
v 20. storočí prezentovaná ako „pan-európsky“ interdisciplinárny výskumný problém. Príspevok 
sumarizoval základné výskumné ciele, doterajšie, ale aj budúce plánované aktivity, inštituci-
onálnu štruktúru a informačno-komunikačnú bázu v podobe webových stránok (https://www.
urbanhist.eu), profi lov na sociálnych sieťach (https://sk-sk.facebook.com/urbanHIST; https://
twitter.com/urbanHIST_H2020), ako aj tlačeného buletínu UrbanHIST Newsletter. Na príspe-
vok voľne nadväzovala prezentácia dizertačných výskumných projektov jednotlivých doktoran-
dov, pôsobiacich na katedre v rámci štruktúr UrbanHIST. Prvá časť programu bola vyčerpaná 
a po všeobecnej diskusii k prezentovaným príspevkom bola otvorená druhá časť, ktorej ťažisko 

1 Ako jedna z kľúčových novších prác bola priblížená monografi a: HELLE, Knut – ELIASSEN, Finn-Einar – 
MYHRE, Jan Eivind – STUGU, Ola Svein. Norsk byhistorie : urbanisering gjennom 1300 år. Oslo: Pax forlag, 2006, 
585 s.
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spočívalo v otvorenej diskusii k možnostiam a limitom cezhraničnej spolupráce a ich konkrét-
nych foriem.

V rámci danej diskusie boli vytýčené dve základné linky budúcej spolupráce, a to na úrov-
ni prípravy a implementácie spoločného projektu v rámci štruktúr EEA Grants a na úrovni 
lokálnych projektových aktivít, zastrešených projektom UrbanHIST. Konkrétne formy spolu-
práce sa črtajú v ťažiskovej téme pamäte v mestskom prostredí zameranej na obdobie 1939 – 
1945, v rámci ktorého sa črtajú viaceré spoločné rysy vhodné komparatívneho výskumu. V rám-
ci štruktúr UrbanHIST bude vytvorený priestor pre aktívnu participáciu nórskych kolegov 
napr. pri realizácii každoročnej doktorandskej konferencie Stretnutie mladých historikov, kto-
rej ôsmy ročník, téma a medzinárodná účasť prednášajúcich budú zastrešené práve projektom 
UrbanHIST. Konkrétne úlohy nórskych kolegov tak budú spočívať napr. vo vypracovávaní opo-
nentských posudkov na príspevky či v komentovaní konferenčných blokov. Osobitnou diskusnou 
témou bolo formálne zastrešenie spolupráce prostredníctvom bilaterálnej zmluvy o spolupráci, 
ktorá je zároveň aj jedným z povinných výstupov realizovanej projektovej aktivity.

Workshop Memory in urban space: Possibilities and limits of comparative research bol ofi ci-
álne uzavretý v podvečerných hodinách. Realizáciu tejto aktivity vnímame ako prvotný impulz 
k nadviazaniu širšej, dlhodobo udržateľnej cezhraničnej spolupráce na viacerých úrovniach, čo 
je v súlade s deklarovaným cieľom aktivity.

Na workshop voľne nadväzovala pasívna účasť nórskych kolegov na doktorandskej konfe-
rencii Stretnutie mladých historikov VII, ktorej téma Prehodnotené dejiny: historická pamäť – jej 
miesto a význam pre spoločnosť súvisela s obsahovou náplňou realizovaného worskhopu.

M gr. Mikuláš Jančura, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

WORKSHOP HISTORICAL TOWN ATLAS OF SLOVAKIA
BRATISLAVA 30. NOVEMBER – 1. DECEMBER 2017

Na prelome novembra a decembra sa v priestoroch Filozofi ckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave uskutočnil dvojdňový medzinárodný workshop s názvom Historical 
Town Atlas of Slovakia. Na stretnutí sa diskutovalo o hlavných otázkach tvorby historického 
atlasu miest Slovenska, vydanie ktorého je hlavným predmetom výskumného projektu dvoch 
vedeckých tímov z Bratislavy a Košíc. Cieľom tohto projektu je vytvorenie pamäťového portálu 
s digitalizátmi rôznych historických prameňov k dejinám uvedených miest a tiež vydanie kla-
sických historických atlasov v digitálnej podobe, ktoré v súčasnosti existujú už vo všetkých oko-
litých krajinách. Medzinárodný workshop bol zorganizovaný so zámerom načerpať poznatky 
z dlhoročných skúseností vedeckých pracovníkov z Rakúska, Maďarska a Českej republiky po-
dieľajúcich sa na tvorbe obdobných historických atlasov miest v susedných krajinách a využiť 
získané znalosti pri vytváraní podkladov pre historické atlasy slovenských miest.

Rokovanie bolo rozdelené do dvoch blokov prezentácií v nemeckom, príp. anglickom jazy-
ku. Jeden blok tvorili príspevky hostí zo zahraničia, v druhom bloku bol priestor vyhradený 
pre členov projektových tímov zo Slovenska. Po vzájomnom predstavení a úvodnom slove or-
ganizátora Juraja Šedivého (Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozofi cká 
fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) vystúpil s prvou prezentáciou rakúsky historik 
a archivár Ferdinand Opll, niekdajší dlhoročný riaditeľ Viedenského mestského a krajinského 
archívu, ktorý predstavil dlhodobý Európsky projekt historických atlasov miest. V rámci toh-
to projektu bolo už od polovice 50. rokov 20. storočia v osemnástich európskych krajinách dopo-
siaľ vydaných približne 500 historických atlasov väčších alebo menších miest strednej Európy 
redigovaných podľa jednotnej koncepcie stanovenej Medzinárodnou komisiou pre dejiny miest 
(International Commission for the History of Towns). Projekt vznikol so zámerom podporiť po-
mocou komparatívnych štúdií lepšie pochopenie spoločných európskych koreňov a uľahčiť štú-
dium vývoja urbanizačných procesov naprieč Európou od stredoveku až po súčasnosť. Profesor 
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Opll poukázal tiež na to, že vďaka digitálnym technológiám môžu byť tieto historické atlasy 
miest uverejnené prostredníctvom mapových portálov, napríklad portálu Mapire, ktorý umož-
ňuje navigáciu na vojenských, katastrálnych a mestských historických i súčasných mapách 
Habsburskej ríše a jej nástupníckych štátov vrátane 3D vizualizácií. 

V nasledujúcom príspevku Der ungarische historische Städteatlas - Konzeption, Produktion, 
Abgrenzung predstavila historička Katalin Szende (Department of Medieval Studies, Central 
European University) koncepciu a tvorbu Maďarského historického atlasu miest (Magyar 
Várostörténeti Atlasz) v textovej aj elektronickej verzii, ktorý vznikol tiež ako súčasť európske-
ho projektu a v súčasnosti prebieha už jeho tretia fáza zameraná na analýzu údajov o priestoro-
vom, topografi ckom a morfologickom vývoji ďalších maďarských miest.

Po krátkej diskusii venovanej otázkam o perspektívach výskumu v digitálnej revolúcii mapo-
vania, o rozdieloch v prístupe k malým a veľkým mestám a predovšetkým o dostupnosti histo-
rických atlasov nasledoval príspevok Evy Chodějovskej, ktorá sa podieľala na tvorbe mapového 
portálu Historického atlasu miest Českej republiky, pričom svoju pozornosť zamerala predo-
všetkým na digitálny atlas mesta Zlín. Podobne ako v iných krajinách i český portál približuje 
prostredníctvom rôznych digitalizátov vývoj vybraných mestských sídel v Čechách, na Morave 
a v Sliezsku a s využitím kartografi ckých prameňov i rekonštrukčných máp a digitálnej karto-
grafi e otvára netradičný pohľad do života stredovekého, novovekého i moderného mesta.

Po prezentáciách zahraničných prednášateľov načrtli svoju predstavu projektu Historického 
atlasu miest Slovenska vedúci oboch slovenských vedeckých tímov, Martin Pekár (Katedra his-
tórie, Filozofi cká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) za pracovnú skupinu 
pripravujúcu historický atlas mesta Košice a za Bratislavu Juraj Šedivý, ktorý zároveň pod-
robne predstavil testovaciu podobu digitálneho mapového portálu PamMap – Pamäť mesta 
Bratislavy, združujúceho odborné texty s digitalizátmi rôznych historických prameňov k deji-
nám Bratislavy. 

Druhý rokovací deň otvoril rakúsky historik a archivár Christoph Sonnlechner (Wiener 
Stadt- und Landesarchiv), ktorý prítomných oboznámil s historickou platformou o dejinách 
Viedne – Wien Geschichte Wiki. Informoval, že platforma vychádza zo 6-zväzkového diela 
Historický lexikón Viedne (Historisches Lexikon Wien) Felixa Czeikeho a spája poznatky od-
borníkov z oblasti mestskej správy s poznatkami externých odborníkov. S ďalšou prezentáciou 
nasledoval Alexander Schatek z Viedne, ktorý predstavil platformu Topotéka sprístupňujú-
cu verejnosti regionálne historické dedičstvo uložené v súkromnom vlastníctve. Takýto digi-
tálny archív existuje už v mnohých európskych krajinách a umožňuje porovnanie regionálnych 
podmienok na európskej úrovni. Workshop ukončila so svojou prezentáciou historička Judit 
Majorossy (Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien), ktorá tiež par-
ticipuje na projekte Maďarského historického atlasu miest a predstavila svoju koncepciu mest-
skej topografi e.

Niet pochýb o tom, že pre vedeckých pracovníkov slovenského projektu majú podobné 
stretnutia osobitný význam. Napomáhajú im nadviazať nové kontakty nielen na inštitucionál-
nej úrovni v domácom prostredí, ale najmä v zahraničí, predovšetkým v krajinách, ktoré sa zú-
častňujú realizácie podobných projektov historických atlasov miest. Spoločnou črtou všetkých 
príspevkov, ktoré odzneli je zhoda v tom, že tvorba historických atlasov a pamäťových portálov 
je pre štúdium regionálnych dejín miest nesporným prínosom a nasvedčujú tomu, že vo výsled-
ku projekt umožní vzhľadom na svoj interdisciplinárny charakter spájať výsledky histórie, ar-
cheológie, historickej demografi e, kartografi e a ďalších odborov v rôznych historických, urba-
nistických, demografi ckých či kultúrnych súvislostiach a vďaka inovatívnemu riešeniu zároveň 
prispeje k šíreniu vedeckých poznatkov o vývoji vybraných miest i medzi laickou verejnosťou.

PhDr. Lucia Tokárová, PhD.
Štátny archív v Košiciach
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TEAFORD, JON C. THE 20TH CENTURY AMERICA CITY : 
PROBLEMS, PROMISE & REALITY. BALTIMORE : JOHNS 
HOPKINS UNIVERSITY PRESS, 2014, 226 P. ISBN 978-
1-4214-2038-7.

Urban studies as an interdisciplinary 
fi eld of science dealing with the processes 
of historical transformation and the current 
direction of urban development, have not been 
established yet in the academic environment 
in Slovakia as a separate discipline. Despite 
the intensive research of cities at universities 
or institutes of the Academy of Sciences and 
series of publications that have deepened 
the knowledge of the urban changes in 
Slovakia, the knowledge remains more or less 
locked inside of their scientifi c disciplines. 
The segmentation of research in not only 
refl ected in a fragmentary understanding of 
the history and present state of the cities, but 
through higher education it is transposed into 
contemporary city management and urban 
planning. The fact that in Slovakia city is 
taught mainly marginally in the fi elds such 
as history, sociology, architecture, geography, 
economics and management without their 
join overlaps, confi rms the absence of any 
multidisciplinary learning materials.

Patterns for such publications could be 
found abroad. One of the inspiring examples is 
the recent re-edition of the book/textbook The 
20th Century American City. It is already a 
“classic” of United States’ education and they 
use it for over thirty years in various bachelor 
degree programs at many universities. Its 
author, American historian Jon C. Teaford, 
published it for the fi rst time in 1986 as 
a compressed history of urban development 
in the United States within book series The 
American Moment.1

As the focus of the publication was 
aimed at the lower levels of the university 
study, Teaford did not conceive a profound 
scientifi c study – there is no mention of 
the fi eld of interdisciplinary research 
methodology of the city or even classic 

1 It was a series of publications on the history 
of the US intended for the general public as well 
as a complement to the teaching launched by John 
Hopkins University in the second half of the 20th 
century. Academic publications from various fi elds 
have dealt with a wide range of social themes related 
to the history of the United States of America from 
foreign politics to sport.

footnotes.2 The Twentieth-Century American 
City is a publication which tries to combine 
insights from the various areas of research of 
American cities into one consistent complex, 
into a story.

Teaford´s exploration of the historical 
transformations of cities is defi ned by 
the subtitle of the publication: Problem, 
Promise & Reality. These concepts are at the 
same time three questions that the author 
asks himself in seven chapters, which are 
according to historical stages of development 
of the 20th century, which are determined by 
world wars and economic-political reversals. 
The author examines demography, ethnicity, 
and changes in legislation, economy, and 
social classes and confronts them with plans 
and visions of political reformers and urban 
planners. The publication is thus a narrative 
revelation of the “fi ghting for a better city”,3 is 
about problems of a city and about “answers 
to city diseases”.4

The author is relatively benevolent in the 
structure of individual chapters or analysis 
of individual cities, he does not follow the 
strict pre-selected scheme. On the contrary, 
he tries to express the transformation of 
the urban space and life in it as clearly and 
readably as possible. Frequent citations from 
contemporary literature attractively clarify 
these transformations and give a chance 
to gain deeper knowledge about events in 
different times and cities.

Although the author is a historian, the 
explanation of historical and political events 
does not play such an important role in the 
publication. Most of the space is dedicated 
to description and analyses of the social and 
ethnic transformations of American cities. 
Individual chapters show the transformation 
of cities by means of waves of immigrants and 
emancipation of ethnic groups in American 

2 In an eff ort to “do not interrupt” the text by direct 
citation it was substituted by the fi nal bibliographic 
essay in which Teaford provides the basic literature 
and its context in each chapter. This, unfortunately, 
is not able to adequately replace direct quotations 
and thus reduces the professional and above all, 
functional aspect of the publication.

3 TEAFORD, Jon C. The 20th Century America City. 
Problems, promise & reality. Baltimore : Johns Hopkins 
University Press, 2014, p. 198.

4 TEAFORD, J. C. The 20th Century..., p. VIII.
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cities and how it affected their formation 
and structure. Teaford points to the gradual 
transformation of the “American nation” 
and re-enacts racial and social confl icts that 
latently took place throughout the 20th 
century until today. For Central European 
readers these passages present a surprising 
image of racism and its metamorphoses from 
scorning of inferior eastern and southern 
Europeans to current race confl ict between 
Asians and African-Americans.

The inability to create an “American 
nation”, the real multicultural society, has 
repeatedly led to the collapse of ideas about 
the complex social and physical structure 
of the city. As the author says in the 
introduction: “The American metropolis of 
the 20th century was an uncoordinated mass 
of collapsing social and ethnic fragments.” 
American´s urban history is rather a story 
of unwanted adaptation than of harmonious 
cooperation.5

Social and racial confl icts in 
Teaford´s story of American cities thus have 
led also to the physical fragmentation of 
cities, to their division into rich and poor 
neighborhoods, to those who realized the 
ideals of happy urban life and those who 
acted as deterrent example and failure of 
the urban way of life in the view of urban 
planners, politicians and managers. The 
publication presents the process of receding 
of new and safe residential neighborhoods 
from city centers. The process, which has 
been in progress for the entire past century, 
infl uenced not only the physical expansion 
and dispersion of the urban structure, but 
also brought a number of new modes of social 
behavior. Primarily it was transportation, also 
within the sparsely populated peripheries, 
which signifi cantly affected the rhythm and 
behavior of urban residents. Urban history of 
US is the history of the widening gap between 
rich and poor, between those who can move 
fl exibly and freely and those who remain 
trapped in their neighborhoods and districts.

Teaford´s story ends at the beginning 
of the millennium when it seemed that 
migration from city-centers was coming to 
stop. It was era when the third industrial 
revolution of the growth of services and 
creative industry was reviving the decaying 

5 TEAFORD, J. C. The 20th Century..., p. 6.

“poor colored” neighborhoods. It was the 
positive sign of the returning of whites and 
rich to urban centers through new strategies. 
Through the building of attractions as the 
large cultural and sports complexes, for 
which the prototype of the success became 
the Guggenheim Museum in Bilbao in Spain. 
The Bilbao effect of mania and the revival 
of historical Brownfi elds remain an open 
process in publication. Historian Teaford 
retains them in the promise, despite the fact, 
that at the time when he was completing his 
third re-edition of the American City story, 
the concept of gentrifi cation was often been 
used in discussion forums and publications 
devoted to urban studies. His publication 
ends openly, the “fi ghting for a better city” 
never ends supposes Teaford.

The development of Slovak cities 
according to patterns of liberal economic 
growth with the least possible intervention 
of state or public regulation has been taking 
place for almost 30 years. The US is probably 
the most representative of this liberal idea 
or ideology. The processes that the presented 
book refl ects have begun to be partly alive 
also in our cities. The publication is not 
only a reading about the history of “exotic” 
countries, it is an analysis of our models and 
also an impulse for the refl ection of history, 
future as well as the writing and learning 
about our cities.

A description of the history of American 
cities torn by economic, social or ideological 
uncertainties also blur the boundaries of 
colonial concepts of the hegemony of Western 
cities over the rest of the world. The concept 
was defi ned by the urban geographer 
Jennifer Robinson as “distinguishing between 
cities where urban theory is formed and 
those that are objects of development aid”.6 
Teaford´s synthesizing work is a record of 
recurring periods of growth and decline, 
segregation and fragmentation, unsuccessful 
attempts to adjust and rationalize the US 
metropolitan organism, as if it points to 
the failure of western liberal and market 
planning patterns and city management.

As has already been mentioned, from the 
hopeless story of US cities of the 20th Century 

6 ROBINSON, Jennifer. Ordinary cities : between 
modernity and development. London; New York : 
Routledge, 2016, p. 2.
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and “ongoing metropolitan crises around the 
word”7 the author even at the end does not 
indicate any solution. Does Teaford leave 
attempt to fi nd a solution at the conclusion for 
readers, educators, and students themselves 
or is it rather a helplessness based on 
trying to grab wide and complicated urban 
processes?

Rem Koolhaas in his essay called Bigness 
and the Problem of Large provocatively 
claims that “our only link to Bigness are large 
mistakes”8 and Teaford seemingly confi rms 
this idea in the fi nal part. The fragmentation 
and boundlessness of US cities in suburban 
zones and in business/social centers 
growing on highway junctions disappears 
the traditional idea of the city-center and 
periphery. It seems that the possibility of 
their defi nition and management is being 
weakened. Already mentioned Rem Koolhaas 
notes that this “landscape of confusion, decay, 
fragmentation, and denial is appealing by 
its potential to restore the complexity, to 
resurrect the reality, to rediscover what is 
common”.9 This is really appealing about 
The Twentieth-Century American City, the 
authors’ comprehensive view of the city which 
allows the comparison and understanding 
of their circumstances and also reveals 
commonalities. The view which is still missing 
in case of research of cities in Slovakia.

Mgr. Peter Szalay, PhD.
Institute of Construction and Architecture 

SAS in Bratislava

Translated by: Mgr. Ondřej Jirásek, 
KH FF UPJŠ

Corrections: Mgr. Maroš Melichárek, PhD., 
KH FF UPJŠ

7 TEAFORD, J. C. The 20th Century..., p. 6.

8 KOOLHAAS, Rem. Velikost, aneb problém velkého. 
In: TICHA, Jana. Architektura na prahu informačního 
věku. Praha : Zlatý řez, 2001, p. 109.

9 KOOLHAAS, R. Velikost..., p. 109.

SLOVAK VERSION/TEXT RECENZIE V SLOVENSKOM 
JAZYKU:

Urbánne štúdie, ako interdisciplinárny 
vedný odbor skúmajúci procesy historických 
premien aj súčasného smerovania vývoja 
miest, nie sú ešte stále v akademickom pro-
stredí na Slovensku zavedené ako samostatná 
disciplína. Napriek intenzívnemu skúmaniu 
mesta na univerzitách či na ústavoch akadé-
mie vied a rady publikácií, ktoré prehĺbili po-
znanie urbánnych zmien Slovenska, ostávajú 
tieto poznatky viac-menej uzavreté v rám-
ci svojich disciplín. Rozdrobenosť výskumov 
sa neprejavuje len v samotnom fragmenta-
rizovanom porozumení histórie a súčasnosti 
miest, ale prostredníctvom vysokoškolskej vý-
učby sa pretavuje aj do súčasnej správy a plá-
novania miest. To, že sa na Slovensku vyučuje 
o meste stále predovšetkým v hraniciach od-
borov ako história, sociológia, architektúra, 
geografi a či ekonómia a manažment bez ich 
vzájomných presahov, potvrdzuje aj absen-
cia akýchkoľvek interdisciplinárne poňatých 
učebných materiálov.

Vzorov pre takéto publikácie by sme 
mohli vo svete nájsť celý rad a jedným z in-
špiratívnych príkladov môže byť aj nedáv-
no vydaná doplnená reedícia knihy – učeb-
nej pomôcky Americké mesto 20. storočia. Na 
školách v Spojených štátoch je to už klasika, 
používaná už vyše tridsať rokov na rôznych 
študijných programoch bakalárskeho stup-
ňa univerzít. Jej autor, americký historik Jon 
C. Teaford ju prvýkrát vydal v roku 1986 ako 
komprimovanú históriu vývoja miest v spo-
jených štátoch v rámci knižnej série The 
American Moment.10

Ako už samotné zameranie publikácie na 
nižšie stupne univerzitného štúdia naznaču-
jú, Teaford nekoncipoval hlbokú vedeckú štú-
diu – nenájdeme tu otázky z oblasti metodo-
lógie interdisciplinárneho výskumu mesta, ba 
ani klasické poznámky pod čiarou.11 Americké 

10 Jednalo sa o sériu publikácii o histórii USA určenú 
pre širokú verejnosť, ako aj ako doplnok k vyučovaniu, 
ktorú naštartovala John Hopkins Univesity v druhej 
polovici 20. storočia. Publikácie od akademikov 
z rôznych odborov sa zaoberali širokou paletou 
spoločenských tém týkajúcich sa histórie Spojených 
štátov amerických od zahraničnej politiky až k športu.

11 Úsilie „neprerušovať“ text priamymi citáciami 
nahradzuje záverečná bibliografi cká esej, v ktorej 
Teaford uvádza základnú literatúru a jej kontext 
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mesto 20. storočia je práca, ktorá sa usiluje 
poznatky z rôznych oblastí výskumu americ-
kých miest spojiť do jedného konzistentného 
celku, do príbehu.

Kostru Teafordovho skúmania historic-
kých premien miest defi nuje už podnadpis 
publikácie: Problémy, sľuby a realita. Tieto 
pojmy sú zároveň postavené ako tri otázky, 
ktoré si autor kladie v siedmych kapitolách, 
členených v podstate tradične podľa historic-
kých etáp vývoja 20. storočia svetovými vojna-
mi a ekonomicko-politickými zlomami. Autor 
v jednotlivých etapách sleduje demografi u, 
etnicitu, triedne, hospodárske, ako aj legisla-
tívne zmeny a konfrontuje ich s plánmi a ví-
ziami konštruovanými politickými reformá-
tormi a mestskými plánovačmi. Publikácia je 
tak naratívnym odhaľovaní predstáv „bojov za 
lepšie mesto“,12 je o problémoch miest a „odpo-
vediach na jeho choroby“.13

So štruktúrovaním jednotlivých kapi-
tol, či s analýzou jednotlivých miest nará-
ba autor relatívne benevolentne, nesleduje 
prísnu predom učenú schému, naopak, snaží 
sa skôr čo najjednoznačnejšie a čítavo vyjad-
riť transformácie mestského priestoru a živo-
ta v ňom. Bohaté citácie z dobovej literatúry 
pútavo ozrejmujú tieto premeny a dávajú šan-
cu hlbšie precítiť dianie v jednotlivých dobách 
a mestách.

Napriek tomu, že je autor historik, línia 
objasňovania historicko-politických udalos-
tí nezohráva v publikácii až takú významnú 
úlohu. Najväčší priestor venuje opisu a ana-
lýzam sociálnych a etnických premien ame-
rických miest. Jednotlivé kapitoly ukazu-
jú transformácie miest prostredníctvom vĺn 
imigrantov a emancipácie etnických skupín 
v amerických mestách a to ako vplývali na 
ich formovanie a štruktúru. Teaford pouka-
zuje na postupnú premenu „amerického ná-
roda“, rekonštruuje rasové a sociálne kon-
fl ikty, ktoré latentne prebiehali celé 20. 
storočie až podnes. Pre stredoeurópskeho či-
tateľa sú tieto pasáže prekvapivým obrazom 
rasizmu a jeho metamorfóz, od pohŕdania 

v jednotlivých kapitolách, táto žiaľ nie je schopná 
dostatočne nahradiť priame citácie a znižuje tak 
odbornú a predovšetkým funkčnú stránku publikácie.

12 TEAFORD, Jon C. The 20th Century America City. 
Problems, promise & reality. Baltimore : Johns Hopkins 
University Press, 2014, s. 198.

13 TEAFORD, J. C. The 20th Century..., s. VIII.

menejcennými Východo- či Juhoeurópanmi 
až k súčasným rasovým konfl iktom medzi 
aziatmi a Afroameričanmi.

Neschopnosť vytvorenia „Amerického ná-
roda“, vytvorenia skutočne multikultúrnej 
spoločnosti podľa autora opakovane viedli ku 
krachu ideálov o ucelenej spoločenskej a fy-
zickej štruktúre mesta. Ako autor v úvode 
knihy píše: „Americké metropoly 20. storočia 
boli nekoordinovanou masou zrážajúcich sa 
sociálnych a etnických fragmentov.“ Urbánna 
história Ameriky je slovami Teaforda „skôr 
príbeh o nechcenej adaptácii než o harmonic-
kej spolupráci“.14

Sociálne a rasové konfl ikty teda 
v Teafordovom príbehu amerických miest 
viedli aj k fyzickej fragmentácii miest, k jeho 
členeniu na bohaté a chudobné štvrte, na tie 
ktoré realizovali ideály šťastného mestského 
života a tie, ktoré v očiach plánovačov, poli-
tikov či manažérov pôsobili ako odstrašujúci 
príklad a zlyhanie mestského spôsobu života. 
Publikácia prezentuje proces vzďaľovania no-
vých, bezpečných rezidenčných štvrtí od cen-
tier miest. Proces prebiehajúci v podstate celé 
minulé storočie, ovplyvnil nielen fyzické roz-
rastanie a disperziu mestskej štruktúry, ale 
priniesol aj rad nových spôsobov sociálneho 
správania. Bola to predovšetkým doprava do, 
ako aj v rámci riedko obývaných periférii, kto-
rá významne ovplyvnila rytmus a správanie 
sa obyvateľov miest. Urbánna história spo-
jených štátov je históriou roztvárajúcich sa 
nožníc medzi chudobnými a bohatými, medzi 
tými, ktorí sa môžu hýbať, sú fl exibilní a slo-
bodní a tými, ktorí ostávajú uväznení vo svo-
jich štvrtiach a dlhoch.

Teaford končí svoj príbeh na začiatku 
milénia, kedy sa zdalo, že sa zastavuje vy-
prázdňovanie jadier miest, keď tretia in-
dustriálna revolúcia nárastu služieb a kre-
atívneho priemyslu opäť oživovala už roky 
chátrajúce „zlé farebné“ štvrte. Pozitívne zna-
menie návratu belochov a bohatých do cen-
tier miest prostredníctvom nových straté-
gií. Výstavbou lákadiel veľkých kultúrnych 
a športových komplexov, ktorých predobra-
zom sa stal úspech Guggenheimovho mú-
zea v španielskom Bilbao. Bilbao efekt má-
nia a oživovanie historických Brownfi eldov 
ostávajú v publikácii ešte ako otvorený pro-
ces. Historik Teaford ich ponecháva v oblasti 

14 TEAFORD, J. C. The 20th Century..., s. 6.
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prísľubu, napriek tomu, že v dobe, keď doplňo-
val svoju tretiu reedíciu príbehu Amerického 
mesta už pojem gentrifi kácia zapĺňal diskus-
né fóra a publikácie venujúce sa urbánnym 
štúdiám. Svoju publikáciu končí otvorene, boj 
o lepšie mesto sa podľa Teaforda nekončí.

Rozvoj slovenských miest sa odohráva, 
už temer 30 rokov, podľa vzorov liberálne-
ho ekonomického rastu s čo najmenším zá-
sahom štátnej či verejnej regulácie. Túto li-
berálnu ideu, či ideológiu asi najvýraznejšie 
reprezentujú práve Spojené štáty americké. 
Procesy, ktoré predstavená kniha refl ektuje 
tak začíname čiastočne prežívať aj v našich 
mestách. Publikácia nie je len čítaním o de-
jinách „exotických“ krajín, je analýzou našich 
vzorov, a tak aj impulzom k premysleniu de-
jín, budúcnosti, ako aj  písania a učenia o na-
šich mestách.

Opis histórie amerických miest zmie-
taných v ekonomických, spoločenských 
či ideologických neistotách zároveň rozo-
struje hranice koloniálnych konceptov hege-
mónie západných miest nad zvyškom sveta. 
Koncept, ktorý urbánna geografka Jennifer 
Robinson defi novala ako „rozlišovanie miest 
na tie, kde sa tvorí urbánna teória, a tie mestá 
ktoré predstavujú objekty rozvojovej pomoci“.15 
Teafordova syntetizujúca práca je záznamom 
opakujúcich sa období rastu a úpadku, segre-
gácie a fragmentácie a neúspešných pokusov 
o scelenie a racionalizáciu organizmu metro-
pol Spojených štátov, akoby tak poukazovali 
na neúspešnosť vzorov západného liberálneho 
a trhového plánovania a správy miest.

Ako už bolo spomenuté, z beznádejné-
ho príbehu Amerických miest 20. storočia, 
z kríz metropol „víťaziacich na celom svete“,16 
autor ani v závere nenaznačuje východisko. 
Necháva Teaford pokusy o hľadanie riešení 
už na úsudku samotných čitateľov, pedagógov 
a študentov, alebo je to skôr bezradnosť vychá-
dzajúca so snahy uchopenia veľkých a kompli-
kovaných urbánnych procesov? Rem Koolhaas 
vo svojej eseji Veľkosť, alebo problém veľkého 
provokatívne tvrdí, že „Naším jediným spoji-
vom s Veľkosťou sú Veľké omyly“17 a Teaford 

15 ROBINSON, Jennifer. Ordinary cities : between 
modernity and development. London; New York : 
Routledge, 2016, s. 2.

16 TEAFORD, J. C. The 20th Century..., s. 6.

17 KOOLHAAS, Rem. Velikost, aneb problém velkého. 
In: TICHÁ, Jana. Architektura na prahu informačního 

predovšetkým v svojej záverečnej časti ako-
by potvrdzoval túto ideu. Rozdrobenosť a ne-
ohraničenosť amerických miest v suburbán-
nych zónach a v obchodných a spoločenských 
centrách rastúcich na diaľničných uzloch sa 
stráca tradičná predstava o mestskom jad-
re a periférii, zdá sa, že sa tak oslabuje aj sa-
motná možnosť ich defi novania a riadenia. 
Už spomínaný Rem Koolhaas však uvádza, 
že táto „(...) krajina zmätku, rozpadu, rozštie-
penia a popretia je príťažlivá svojim potenciá-
lom obnoviť Celok, vzkriesiť Skutočnosť, zno-
vuobjaviť spoločné“.18 A práve to je príťažlivé 
na publikácii Americké mesto 20. storočia, au-
torov sceľujúci pohľad na mestá, ktorý umož-
ňuje ich komparácie a poznanie ich špecifík 
a zároveň odkrýva spoločné rysy. Pohľad, kto-
rý vedcom skúmajúcim mestá na Slovensku 
stále chýba.

Mgr. Peter Szalay, PhD.
Oddelenie architektúry, Ústav stavebníctva 

a architektúry SAV v Bratislave

věku. Praha : Zlatý řez, 2001, s. 109.

18 KOOLHAAS, R. Velikost..., s. 109.
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SZEGHYOVÁ, BLANKA. SÚDNICTVO A SÚDNA 
PRAX V MESTÁCH PENTAPOLITANY V 16. STOROČÍ. 
BRATISLAVA : VEDA, 2016, 185 S. ISBN 978-80-224-
1499-9.

Počas uplynulého obdobia jedného-dvoch 
desaťročí vzrástol záujem slovenských histo-
rikov o rôzne aspekty späté už nielen s prob-
lematikou súdnych výsad či noriem, ale aj 
samotnej aplikácie súdnictva, čiže skutoč-
nej súdnej praxe v našich stredovekých až 
ranonovovekých mestách. Svedčí o tom nie-
koľko publikovaných štúdií či celých diel ve-
novaných dobovým deliktom a spôsobom ich 
trestania. Stále však ide o vcelku pomenej 
skúmanú sféru, ku ktorej nateraz chýbajú 
tiež komparatívne práce.

Z istých hľadísk predstavuje prvú výnim-
ku v uvedenom konštatovaní nedávno vydaná 
monografi a Blanky Szeghyovej, pracovníčky 
Historického ústavu SAV v Bratislave. Kniha 
je výsledkom jej viacročného výskumu, počas 
ktorého sa programovo špecializovala práve 
na tému mestského trestného súdnictva. Na 
rozdiel od iných nedávnych prác, uvedená au-
torka sa zamerala naraz na niekoľko miest, 
a to konkrétne na slobodné kráľovské mestá 
na území dnešného východného Slovenska 
v 16. storočí. Jej text sa opiera predovšet-
kým o vlastný pramenný výskum, dopĺňaný 
miestami paralelami na príklade zahraničnej 
historiografi e. Detailne preskúmala zásadnú 
časť písomností o trestných súdnych prípa-
doch zvolených miest (najmä súdne knihy, ale 
aj účtovné zápisy, listiny a pod.). Vzhľadom 
k neúplnému stavu zachovania archiválií 
predstavovali pre ňu ťažiskové zdroje výsku-
mu špecializované knihy trestného súdnic-
tva známe od polovice 16. storočia k mestám 
Košice, Bardejov a Levoča. K Prešovu pretr-
vali takéto pramene ešte z užšieho časového 
rámca iba niekoľkých rokov. Menované mestá, 
aj so Sabinovom, tvorili od neskorého stredo-
veku spoločenstvo, kooperujúce v niektorých 
záležitostiach, ktoré pramene zo 16. storočia, 
čiže obdobia už udomácňujúceho sa renesanč-
ného a reformačného povedomia v mestskom 
prostredí, pomenúvali Pentapolitanou.

Popri stručnom úvode a závere rozčle-
nila Blanka Szeghyová svoju knihu do sied-
mych kapitol, ktoré sú podľa okolností ďalej 
delené na kratšie podkapitoly. V prvej kapi-
tole, nazvanej Stav bádania, pramene, ter-
minológia a metodológia, vymenúva početnú 

historiografi u, a to od syntetizujúcich diel 
o celokrajinskom súdnictve, cez špecializo-
vanejšie štúdie k mestám, zbojníctvu a iným 
témam, až po diplomové práce, no zároveň 
poukazuje na okolnosť, že popri súdnom zá-
konodarstve nebývala samotná súdna prax 
miest častým objektom hlbších výskumov. 
Venuje sa tu taktiež terminológii (napr. poj-
my delikt/zločin) a problémom interpretá-
cie (jednostranný ráz prameňov). Upozorňuje 
na limity výpovednej hodnoty súdnych kníh 
miest Pentapolitany, ktoré sú z hľadiska evi-
dencie prípadov medzerovité, neúplné, čiže 
neboli vedené na istom jednotiacom princí-
pe, spoločnom pre všetky skúmané lokality. 
To bráni štatistickému vyhodnoteniu ich ob-
sahu. Akiste práve uvedený dôvod a chýba-
júce dôkladnejšie predpráce viedli Blanku 
Szeghyovú k zvoleniu výslednej štruktúry 
knihy, ktorá poskytuje najmä prehľadnú kla-
sifi káciu deliktov a trestov. Ako autorka skon-
štatovala ešte v úvode, niektoré nadstavbové 
témy ostávajú zatiaľ otvorené.

V druhej kapitole, Súdnictvo v Uhorsku 
v 16. storočí, je v krátkosti priblížená spleti-
tá štruktúra uhorského súdnictva (centrálne 
súdy – kráľ, palatín, atď., stoličné súdy, au-
tonómne územia – spišské mestečká, kopijní-
ci, atď., cirkev a kráľovské mestá), to všetko 
hlavne z pohľadu na stredoveký vývoj, ktoré-
ho výsledkom bol napokon aj stav v 16. storo-
čí. V stati o taverníckych mestách, resp. zbier-
ke práva taverníckych miest autorka uvádza, 
že verdikty príslušných mestských rád (me-
dzi aké sa tiež radili viaceré z Pentapolitany) 
boli v trestných záležitostiach konečnými, 
voči ktorým nemalo byť umožňované odvo-
lanie k taverníkovi (doložených je iba zopár 
výnimiek, na ktoré už poukázala Štefánia 
Mertanová). Ide síce o známy, no z hľadiska 
témy trestného súdnictva predsa stále zásad-
ný fakt, svedčiaci o rozsahu mestskej súdnej 
autonómie v Uhorsku. Znamená to, že do hr-
delných rozsudkov vynášaných a vykonáva-
ných v mestách Pentapolitany vyššie vyme-
nované krajinské súdy nezasahovali. Daný 
aspekt tu teda azda mohol byť ešte viac zdô-
raznený, prípadne v inej časti knihy aj ove-
rený vyhodnotením prípadov z príslušných 
miest. Poslednú podkapitolu Vzťah práva 
a súdnej praxe uzatvára Blanka Szegyhová 
tým, že mestské rady sa síce opierali aj o spí-
sané právne zbierky, no tie im neslúžili ako 
vždy záväzné normy, ale skôr predstavovali 
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príručky či odporúčania, po akých mohli sia-
hať pri jednotlivých prípadoch. Myslím, že ta-
kéto konštatovanie sa radí k tým novším prí-
nosným pohľadom v našej historiografi i, aké 
sa už natoľko nedržia niektorých azda príliš 
striktných právno-historických aspektov po-
nímania mestského práva i významu práv-
nych diel.

Treťou kapitolou, Súdnictvo v mestách 
Pentapolitany, autorka uzatvára sprievodné 
témy pred následným riešením vlastnej prob-
lematiky trestného súdnictva. Prehľadovo tu 
predstavuje štruktúru samosprávy prísluš-
ných miest (richtár, rada, vonkajšia rada, 
následne správcovia mestských majetkov 
a pod.), v krátkosti taktiež ich súdnu a štatu-
tárnu právomoc. Podrobnejšie sa venuje po-
stom spätým s písomným zaznamenávaním 
a vykonávaním súdnictva – notárovi, mest-
skému sluhovi a najmä katovi. Postup práce 
toho najdôležitejšieho grémia, richtára s ra-
dou, nie je bližšie objasnený (napr. aký bol 
minimálny počet prítomných, ako sa dospe-
lo k rozsudkom a pod.), čo najskôr vyplynulo 
z absencie výpovedných zmienok.

Na ďalších stranách knihy sa už analy-
zujú samotné súdne prípady, súhrnne k všet-
kým skúmaným mestám. V kapitole Od zlo-
činu k trestu, štvrtej v poradí, je vysvetlený 
dvojaký postup pri dobových súdnych kona-
niach: akuzačný (podnet dával žalobca) a in-
kvizičný (podnet vychádzal od súdneho or-
gánu, mestskej rady). Najobsiahlejšiu, piatu 
kapitolu, tvorí Klasifi kácia deliktov. Na jej 
začiatku autorka poukazuje na okolnosť, že 
mestské súdy nekládli presnú hranicu medzi 
súkromnými a verejnými deliktami. Potom 
prerozpráva a klasifi kuje (do podkapitol) 
množstvo doložených prípadov (urážky na cti, 
krádeže, lúpežníctvo, vraždy, mravnostné de-
likty, čarodejníctvo a ďalšie). Podobného cha-
rakteru je takisto následná kapitola Pokuty, 
tresty a iné sankcie, ktorá zase ponúka ty-
pológiu udelených trestov či odplaty (náhra-
da škody, väzenie, vyhnanie z mesta, fyzické 
tresty, tresty smrti). Uvádzanie podrobností 
o deliktoch zároveň poskytuje cenný náhľad 
do niektorých sfér života obyvateľstva v skú-
maných mestách. Ide o zaujímavé informá-
cie využiteľné tiež pri výskumoch iných tém. 
Okrem toho prínos predmetných častí prá-
ce spočíva aj v samotnej jasnej klasifi kácii, 
umožňujúcej jej aplikáciu a prehľadné porov-
nanie s ďalšími mestami. Blanka Szeghyová 

síce bližšie nevysvetľuje, do akej miery sa in-
špirovala inými dielami pri svojej schéme, no 
výsledok je účelný.

V poslednej, siedmej kapitole Mentalita 
mešťana vo svetle súdnych zápisov, autor-
ka sumarizuje vybrané prierezové aspekty 
a myšlienky, akými sú funkcia a výber tres-
tu (v závislosti od spoločenského postavenia, 
veku, pohlavia), príhovory rodiny, priateľov 
a iných osôb, povesť obvineného. V osobitných 
dvoch podkapitolách poukazuje na vplyv re-
formácie, keďže počas 16. storočia sa zinten-
zívnila snaha mestských rád regulovať rôzne 
oblasti života miestnych obyvateľov, a to naj-
mä vo sfére morálky, cti, sexuality. Práve tu 
autorka predsa siahla po štatistike, keď per-
centuálne vyhodnotila evidované prípady za 
účelom zistenia rozdielov medzi obvinený-
mi ženami a mužmi v počte i kategóriách ich 
deliktov a trestov. Samotný text knihy kon-
čí krátkym záverom, ktorý namiesto zhrnu-
tia upriamuje pozornosť na rámcové možnosti 
ďalšieho prehĺbenia či širšieho uplatnenia vý-
skumu mestského súdnictva, napríklad kom-
paráciami od lokálnej úrovne až po tú európ-
sku, alebo pri bádaní mentalít, materiálnej 
kultúry, atď.

Čo sa týka potencionálnych kompara-
tívnych tém v pokračujúcom výskume súd-
nictva našich miest, zdá sa, že bude ešte po-
trebné identifi kovať účelné prístupy, resp. 
metódy. V aktuálnej monografi i totiž Blanka 
Szeghyová napokon predsa v prevažnej mie-
re zhrnula a následne kategorizovala prípa-
dy týkajúce sa miest Pentapolitany, čiže len 
čiastočne ich porovnávala, čo je však postup, 
ktorý aj zdôvodnila vyššie spomínanými li-
mitmi prameňov. Inak, do úvahy by pripadali 
ďalšie témy, spracovateľné na príklade každé-
ho z miest, u ktorých sa azda už v tejto kni-
he, alebo aspoň v budúcich prácach, mohol 
ešte väčšou mierou uplatniť prierezový prí-
stup: napr. vyhodnotenie geografi ckého pôvo-
du/bydliska súdených, ich spoločensko-práv-
neho statusu (plnoprávny mešťan, obyvateľ 
mesta, šľachtic/zeman, poddaný, vojak) a iné. 
Tu jedna pripomienka: jednotlivci nadobúda-
li „meštianske právo“ a nie „mestské právo“, 
ktoré držalo, utváralo aj vykonávalo mesto 
ako korporatívny subjekt, teda ako spoločen-
stvo mešťanov (napr. s. 53 a ďalšie). Napokon 
sa ešte dá podotknúť, že Blanka Szeghyová 
upriamila vo svojej knihe výhradnú pozor-
nosť na trestné súdnictvo, nezaoberala sa 
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tým civilným. Trestné prípady však tvorili 
iba časť agendy mestských rád ako súdnych 
orgánov, dokonca z pohľadu počtu tú menej 
frekventovanú, keďže podľa čisto štatistické-
ho hľadiska sprevádzali bežný život, tak v mi-
nulosti, ako aj v súčasnosti, častejšie civilné 
súdne podnety či spory než kriminálne akty. 
Preto mohlo byť prospešným vysvetlenie o už-
šom zameraní monografi e na trestné súdnic-
tvo v úvode, prípadne dokonca uvedenie prís-
lušného termínu aj v názve.

Celkovo kniha Blanky Szeghyovej pred-
stavuje prínosný počin, keď podstatným spô-
sobom nap omáha zapĺňať prázdne miesta 
v našom poznávaní praxe dobového mestské-
ho súdnictva. To sa výrazne týka práve vý-
chodoslovenských miest, ku ktorým doteraz 
úplne chýbali podobné výskumy, hoci aj for-
mou menších sond. Vďaka svojej prehľadnej 
štruktúre, jazykovému štýlu, ako aj vôbec ne-
malej atraktivite témy si pritom dané dielo 
zaiste nájde čitateľov taktiež z radov širšej 
verejnosti.

Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

ZÁVODNÁ, MICHAELA. KOLEJE A MĚSTO : PROBLEMA-
TIKA MĚSTSKÉ KOLEJOVÉ DOPRAVY VE VYBRANÝCH 
MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH MĚSTECH V LETECH 
1850 – 1918. OSTRAVA : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, 
2016, 328 S. ISBN 978-80-7464-856-4.

Proces modernizácie v 19. a na začiat-
ku 20. storočia neznamenal len nástup in-
dustrializácie, ale postihol a ovplyvnil prak-
ticky celú škálu politického, hospodárskeho 
a kultúrno-spoločenského života, s osobitným 
zreteľom na mestské prostredie. Súčasťou 
tohto procesu bola aj modernizácia v náklad-
nej, osobnej a v neposlednom rade aj mestskej 
doprave, čo je jedným z kľúčových predpokla-
dov fungujúceho hospodárstva a zároveň aj 
efektívnych, rýchlych a dostupných priestoro-
vých mobilít. Osobitne v mestskom prostredí 
zohralo okrem spomenutých faktorov dôležitú 
úlohu aj dopravné prepojenie urbanisticky sa 
rozrastajúcich mestských a prímestských čas-
tí. Rozvoj systémov verejnej mestskej dopravy 
však nebol priamočiary a sprevádzali ho po-
četné problémy na rôznych úrovniach. Okrem 
iného ide napr. o vzťah medzi mestskými 

zastupiteľstvami a dopravnými prevádzko-
vateľmi, jeho legislatívne a ekonomické po-
zadie, postoj mestských elít k modernizácii, 
vnútorná štruktúra dopravných podnikov, ich 
sociálne zázemie a pod. Priblíženie a analý-
za týchto problémov, s osobitným zreteľom 
na vybrané mestá Moravského a Sliezskeho 
regiónu, je zároveň hlavným cieľom mono-
grafi e autorky Michaely Závodnej, s názvom 
Koleje a město. Problematika městské kolejo-
vé dopravy ve vybraných moravských a slez-
ských městech v letech 1850 – 1918. Je nutné 
podotknúť, že predstavovaná monografi a tým 
výrazne prekračuje štandardný rámec prác 
o mestskej doprave v českom a slovenskom 
výskumnom prostredí. Drvivá väčšina prác 
so zameraním na danú problematiku používa 
tradičný, lineárny prístup, ktorým dokumen-
tuje, resp. popisuje vnútornú genézu doprav-
ného podniku, prípadne technický vývoj vozo-
vého parku v tom ktorom meste. Práca Koleje 
a město... je koncipovaná chronologicko-tema-
ticky, pričom autorka postihuje obdobie od po-
lovice 19. storočia po koniec prvej svetovej voj-
ny.  Východisko predstavuje pomerne obsiahla 
metodologická časť, v rámci ktorej autorka 
otvára problematiku a vymedzuje terminoló-
giu. Osobitne však upozorňuje na metodolo-
gické úskalia v podobe nejednotnosti v prístu-
poch, ktoré vo vzťahu k danej téme používajú 
rôzne vedné odbory, či samotná historická 
veda. Samostatne sa venuje analýze stavu 
spracovania problematiky v historiografi i, 
pričom porovnáva a kriticky hodnotí tradičné, 
lineárne prístupy v zahraničnej a českej his-
toriografi i s modernými, ponímajúcimi verej-
nú mestskú dopravu v širších kontextuálnych 
rámcoch a súvislostiach. Napriek kritickému 
prístupu k lineárnym prácam uvádza, že ako 
nástroj k ďalšiemu výskumu problematiky sú 
potrebné, nakoľko predstavujú základný su-
már východiskových faktov, čo je situácia ob-
dobná, ako napr. pri skúmaní rôznych čiastko-
vých tém z oblasti dejín techniky.

Tento moment možno hodnotiť ako nanaj-
výš prínosný, keďže komplexné zhodnotenie 
historiografi e k danej téme v prácach mini-
málne slovenskej proveniencie doteraz absen-
tovalo. Súčasťou kapitoly je tiež komplex-
né zhodnotenie pramennej bázy a archiválií, 
ktoré sa však už týka výskumu vybraných 
regiónov, resp. miest v daných regiónoch. 
Ako premostenie medzi metodologickou ka-
pitolou a vlastným regionálnym výskumom, 
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Popri parnom pohone, ktorý mohol 
v mestskom prostredí do istej miery ohroziť 
bezpečnosť obyvateľov, produkovať hluk, či 
znečisťovať ulice boli zavádzané alternatív-
ne zdroje pohonu, ako napr. benzol, plyn, či 
dokonca stlačený vzduch.1 Popri technickej 
základni, ktorá okrem vyššie spomenutých 
polemík o pohone zahŕňala napr. aj úpravu 
jazdného zvršku kvôli hmotnosti súprav, hra-
la nezanedbateľnú úlohu aj legislatíva a hos-
podársko-ekonomické pozadie, ktorým autor-
ka venuje v rámci habsburskej monarchie, 
českých krajín a špeciálne Brna osobitnú po-
zornosť. Ťažiskovým problémom bolo v prí-
pade Brna vymedzenie „miestnych“, resp. 
„mestských dráh“ zo širšie koncipovanej ra-
kúsko-uhorskej, resp. rakúskej železničnej le-
gislatívy a odlíšiť ich od hlavných železnič-
ných tratí. Posledná štvrtina 19. storočia bola 
však obdobím, kedy sa v doprave popri parnej 
trakcii začala presadzovať aj elektrina. Podľa 
autorky však implementáciu elektriny do kaž-
dodenného života treba chápať ako „viditeľný 
odraz hlbokej a komplexnej premeny vtedaj-
šej spoločnosti“. Hlavne v USA a západoeu-
rópskych krajinách išlo o pomerne intenzívnu 
kampaň spropagovať elektrinu ako moderný 
a hlavne bezpečný zdroj energie.2 Medzi zavá-
dzaním elektriny v mestskej koľajovej dopra-
ve v USA a v európskych krajinách bol však 
časový odstup približne jedného desaťročia. 
Kým v USA sa tento trend začal implemento-
vať už v polovici 80. rokov 19. storočia, inten-
zívna elektrifi kácia v európskych mestách na-
stúpila až v priebehu 90. rokov, čo je aj prípad 
habsburskej monarchie, snáď s výnimkou ra-
kúskej trate z Mödlingu do Hinterbrühlu, kto-
rá bola elektrifi kovaná už v roku 1883.3 V prí-
pade elektrifi kácie mestskej dopravy zohrala 
opäť kľúčovú úlohu legislatíva, ktorá na túto 
inováciu zareagovala s miernym časovým od-
stupom štyroch rokov po elektrifi kovaní časti 
pražskej „pouličnej dráhy“ v roku 1891. To je 
však vo väčšine prípadov zavádzania technic-
kých inovácií prirodzené. Vynález, resp. ino-
vácia nepredchádza však len legislatívu, ale 
aj zdokonalenie potrebnej infraštruktúry, čo 

1 ZÁVODNÁ, Michaela. Koleje a město : 
Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných 
moravských a slezských městech v letech 1850 – 
1918. Ostrava : Ostravská univerzita, 2016, s. 111.

2 ZÁVODNÁ, M. Koleje a město..., s. 155.

3 ZÁVODNÁ, M. Koleje a město..., s. 161.

obsiahnutým v jadre práce, funguje úvaha 
nad modernizáciou mestskej dopravy ako his-
torickým a spoločenským fenoménom. V tom-
to rámci je priblížený vzťah mestskej dopravy 
k industrializácii a urbanizácii, predovšet-
kým v českých krajinách v sledovanom ob-
dobí. Ako východisko však slúži konceptuál-
ny náčrt tohto vzťahu v západoeurópskom 
prostredí a v prostredí habsburskej monar-
chie. Následne je chronologicko-tematickým 
prístupom priblížené etablovanie sa a roz-
voj nekoľajovej a koľajovej mestskej dopravy, 
pričom ako signifi kantné príklady v súlade 
s vytýčeným obdobím boli vybrané omnibus 
a konská dráha. Z geografi ckého hľadiska je 
pozornosť zameraná na habsburskú monar-
chiu a osobitne české krajiny. V prípade kon-
skej koľajovej dopravy sa však autorka ve-
nuje osobitne Brnu a fungovaniu podniku 
Brünner Tramway Unternehmung v rokoch 
1876 – 1881. Brno nebolo autorkou vybrané 
len v súlade s geografi ckým vymedzením jej 
výskumu. Išlo o najstaršiu konskú mestskú 
železnicu v českých krajinách a jednu z naj-
starších v habsburskej monarchii. Zároveň 
autorka na príklade Brna prezentuje práve 
prepojenie zmien v urbanistických riešeniach 
mesta od druhej polovice 19. storočia s potre-
bou zefektívnenia dopravnej infraštruktúry 
a dôsledne analyzuje hospodárke a politic-
ké pozadie vzťahu mestského zastupiteľstva 
a konzorcia dopravného podniku, ktorý zo sú-
ťaže vyšiel ako víťazný. V prepojení na kon-
text modernizácie technickej základne v do-
prave sa autorka v osobitnej časti zameriava 
na mechanizáciu mestskej koľajovej dopravy, 
v podobe zavádzania parnej trakcie v USA, 
západnej Európe a v habsburskej monar-
chii. Za kľúčové faktory mechanizácie ozna-
čuje autorka pokusy redukovať prevádzkové 
náklady, ktoré pramenili z nerentabilnos-
ti animálnej trakcie (nízka životnosť koní, 
ich časté obmieňanie, množstvo koní na je-
den vagón, strava, ustajnenie a pod.), ale tiež 
z pohľadu spoluužívateľov komunikácií (zá-
pchy, znečistenie ulíc, prenos chorôb a pod.). 
Výraznú úlohu zohrali tiež náklady spojené 
s údržbou komunikácií ako napr. dlažobné 
či mýtne poplatky vyrubované na úrovni sa-
mospráv. Obdobné problémy boli riešené ako 
v USA, Veľkej Británii, Belgicku, Francúzsku 
či Nemecku, tak aj v habsburskej monarchii, 
pričom bodom polemík sa stal práve spôsob 
trakcie.
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možno ilustrovať okrem zavádzania elektric-
kej trakcie v mestskej doprave napr. aj na au-
tomobilovej doprave.4

Autorka poukazuje predovšetkým na zá-
kon č. 2/1895, prostredníctvom ktorého sa 
mestská koľajová doprava vymedzovala voči 
hlavným železničným tratiam a fungovala 
spolu s „miestnymi“, či terciárnymi dráhami 
ako tzv. „dráhy nižšej kategórie“ (Bahnen nie-
derer Ordnung). Okrem legislatívy sa na po-
zadí technickej modernizácie mestskej dopra-
vy opäť kryštalizuje hospodársko-ekonomický 
aspekt v podobe súťaže medzi rôznymi dodá-
vateľmi elektrickej energie. Prostredníctvom 
tohto aspektu je tak do popredia predsunu-
tá súťaž medzi domácim a zahraničným ka-
pitálom (skrz súťaž fi riem, ako napr. nemecké 
AEG, Siemens&Halske, viedensko-budapeš-
tianska Ganz&co. alebo amerických General 
Electric či Westinghouse, ktoré úspešne ex-
pandovali aj v európskom prostredí). Okrem 
mamutích elektrárenských koncernov sa 
však v danej veci aktívne angažovali aj lo-
kálne elektrárne malých súkromných spo-
ločností, často v úzkej spolupráci, či ojedinele 
ako súčasť dopravných spoločností. V prípa-
de vzťahu všeobecnej elektrifi kácie a výstav-
by elektrifi kovaných dráh mestskej dopra-
vy poukazuje autorka na to, že je neopatrné 
klásť medzi nich znamienko „rovná sa“, no 
napriek tomu ide čiastočne o spojené nádo-
by. V kontexte boomu elektrifi kácie systémov 
verejnej mestskej dopravy v habsburskej mo-
narchii na konci 19. storočia si však autorka 
kladie otázku, ako proces elektrifi kácie vlast-
ne prebiehal, či má zhodné rysy alebo mož-
no nájsť špecifi ká.5 Na tomto základe autor-
ka presúva svoju pozornosť už na lokálne 
zameraný výskum problematiky na Morave 
a v Sliezsku.

Do centra pozornosti zasadzuje fungo-
vanie najvplyvnejšieho regionálneho do-
pravného podniku Brünner Lokaleisenbahn 
Gesellschaft v širších súvislostiach. Primárne 
išlo napr. o vzťah jeho správnej rady k zastu-
piteľstvu mesta Brno, ale aj menších obcí, 
ktoré sa stali súčasťou dopravného systému, 

4 ŠTEMBERK, Jan. Technické novinky 
v československé dopravní legislativě. In: KLEINOVÁ, 
Jana (Ed.). Věda a technika v českých zemích mezi 
světovými válkami. Praha : Národní technické 
muzeum, 2014, s. 283-290.

5 ZÁVODNÁ, M. Koleje a město..., s. 164.

jeho legislatívne a hospodársko-ekonomické 
pozadie, expanzii dopravného systému, resp. 
siete pod jeho správou a pod. Autorka však 
nevynecháva ani nacionalizmus a jeho ne-
zanedbateľný vplyv na fungovanie podniku, 
ako aj na vyššie uvedené faktory. Primárne 
sa však autorka nezameriava len na osobnú 
dopravu, a to aj napriek tomu, že mestský 
dopravný systém túto predstavu nevyhnut-
ne evokuje. V prípade skúmaného regiónu 
ostravsko-karvinska mala elektrifi kovaná že-
lezničná doprava kľúčový hospodársky výz-
nam aj z hľadiska nákladnej prevádzky, kto-
rej sa autorka venuje v osobitnej podkapitole. 
V rámci chronologického prístupu je v tej-
to časti pozornosť venovaná obdobiu od roku 
1898 do vypuknutia prvej svetovej vojny, pri-
čom samotnej vojne autorka venuje osobitný 
priestor. Prvú svetovú vojnu vo vzťahu k fun-
govaniu koľajovej mestskej dopravy vníma 
v súlade so všeobecnými tvrdeniami, že išlo 
o konfl ikt, ktorý znamenal rozklad spoločen-
ských a ekonomických pomerov a bol jedným 
z dôvodov pre rozpad monarchie. Napriek 
tomu však kriticky poukazuje na skutočnosť, 
že v súvislosti s výskumom mestskej dopra-
vy funguje buď ako popisný apendix výsku-
mu staršieho obdobia, alebo ako rovnako po-
pisný prológ k obsiahlejšiemu fungovaniu 
podnikov počas prvej Československej repub-
liky. Taktiež kriticky poukazuje na fakt, že 
väčšina tvrdení o vplyve prvej svetovej vojny 
na fungovanie mestských dopravných pod-
nikov sú generalizačného charakteru, kto-
rý vyplýva zo všeobecného povedomia o deš-
truktívnom charaktere vojnového konfl iktu.6 
Medzi sledované otázky preto patrí hĺbka do 
akej vojna zasiahla fungovanie podnikov na 
prepravnej a ekonomickej úrovni a akým spô-
sobom reagovali na tento stav samotné pod-
niky. Ide teda o analýzu fi nančných, perso-
nálnych, mzdových a technických možností 
podnikov a taktiež do akej miery vojna zme-
nila vzťah dopravných podnikov k miestnym 
orgánom a samosprávam.

Monografi a Michaely Závodnej, Koleje 
a město...v mnohých ohľadoch prekraču-
je rámec tradičného, lineárneho uchope-
nia problematiky mestskej dopravy s osobit-
ným zreteľom na jej koľajový typ. V českom 
a slovenskom výskumnom prostredí sa jedná 
o kvalitatívne ojedinelú, originálnu a veľmi 

6 ZÁVODNÁ, M. Koleje a město..., s. 239.
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prínosnú prácu, ktorá vyplnila pomerne širo-
kú medzeru vo výskume urbánnych dejín, ale 
aj samotných dejín dopravy či hospodárskych 
a sociálnych dejín.
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