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Predhovor

Krátko po voľbách nového výboru Spišského dejepisného spolku na jar  
v roku 2011 bol z jeho členov ustanovený výbor na prípravu zborníka a konferen-
cie k životnému jubileu – osemdesiatinám významnej osobnosti spoločenského  
a kultúrneho života Spiša – doc. PhDr. Ivana Chalupeckého. Snahou členov 
spomínaného výboru bolo, aby obsah pripravovaného zborníka spĺňal tie naj-
náročnejšie kritériá. Nebolo cieľom získať čím väčší počet prispievateľov, ale 
uverejniť také príspevky, ktoré by zarezonovali v odborných kruhoch i medzi 
širokou čitateľskou obcou milovníkov kvalitnej historickej spisby. Zároveň 
bolo rozhodnuté poskytnúť prispievateľom väčší priestor, ako to v tomto prí-
pade býva obvyklé, na prezentáciu ich najnovších výskumov. Účasť na prí-
prave zborníka prijali dve desiatky odborníkov z oblasti archeológie, histórie, 
histórie umenia, etnografie a historickej jazykovedy. Podstatnú časť autorov 
tvoria univerzitní profesori z Nemecka, Rakúska, Poľska a Slovenska. Štúdie 
a články, napísané v slovenskom a nemeckom jazyku, sa zväčša týkajú dejín 
Spiša. Zámerom prípravného výboru bolo taktiež dosiahnuť vyváženosť ob-
sahového zamerania príspevkov z hľadiska jednotlivých historických období 
(stredovek, novovek, najnovšie dejiny). V záverečnej časti je uverejnená biblio- 
grafia jubilanta z rokov 2002 – 2011. Časovo nadväzuje na jeho personálnu 
bibliografiu publikovanú v zborníku Spiš v 10. – 20. storočí v roku 2002.

Druhou dôležitou úlohou prípravného výboru bolo zabezpečiť dostatok fi-
nančných prostriedkov na vydanie zborníka. Spišský dejepisný spolok patrí 
k organizáciám, ktoré dbajú o princíp nezávislosti, resp.  slobodného rozho-
dovania. A nezávislosť býva často drahou záležitosťou... Členovia výboru sa  
v tejto súvislosti obrátili na predstaviteľov spišských samospráv so žiadosťou  
o podporu vydania zborníka a medzinárodnej konferencie. Zazneli aj skep-
tické hlasy, či Spišiaci podporia plánované aktivity späté s jubileom ich vý-
znamného rodáka. Ukázali sa byť neopodstatnené. Primátori a starostovia, 
členovia mestských a obecných zastupiteľstiev mnohých spišských sídiel 
schválili finančné príspevky, ktoré umožnili naplniť zámer prípravného vý-
boru. Jeho členovia si rovnako vážia väčšiu finančnú podporu z veľkých miest, 
ako aj drobnejšie príspevky z malých dediniek. Je to dobrá správa pre región, 
ktorý už síce deväťdesiat rokov nie je samosprávnym celkom, ale medzi jeho 
obyvateľmi pretrváva stále silné regionálne povedomie. Poďakovanie patrí aj 
jednotlivcom, najmä členom Spišského dejepisného spolku, ktorí finančnými 
príspevkami podporili spomínané aktivity. Takto sa stalo, že priamo či ne-
priamo sa na príprave osláv významného životného jubilea doc. PhDr. Ivana 
Chalupeckého zúčastnili taktiež stovky Spišiakov. Ozajstná pocta...

Filip Fetko, Miroslav Števík
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K životnému jubileu  
doc. PhDr. Ivana Chalupeckého

Po vydaní vládneho nariadenia 29/1954 Zb. z. a n. nastal v slovenských  
archívoch pohyb, v niektorých pracovali osamelí borci, väčšina bola neobsa-
dená. Slovenská archívna správa, ktorá sa tiež vtedy konštituovala ako ria-
diaci orgán, urobila najväčší kus organizačnej práce. Kvarteto Jozef Chreňo  
a Michal Kušík, Jozef Mazúr a Juraj Žudel vytvárali prvé inštrukcie, smernice, 
schémy, pomôcky, ale predovšetkým teóriu archivistiky – prednosťou bolo, 
že sa tak dialo v súčinnosti a v zapájaní do riešenia problematiky aj pracovní-
kov štátnych oblastných i okresných archívov.

Boli to herojské roky slovenského archívnictva, ktoré zostali v živej pamäti 
už len niekoľkých žijúcich archivárov.  

V slovníku archivárov boli vtedy najfrekventovanejšími termínmi: karty 
jednotného štátneho archívneho fondu, inventáre, bežné metre, škatule, sivo-
modré plášte a montérky. 

Niekedy začiatkom šesťdesiatych rokov za jednej návštevy v Levoči vynoril 
sa  Ivan Chalupecký v sivom plášti zo skladov Štátneho archívu a kedykoľ-
vek som tam  v neskorších rokoch prišiel, mal na sebe ten istý plášť. Bol to už 
vtedy skromný a nenápadný, tichý a priateľský, bezhranične ochotný a obe-
tavý muž, archivár Dei gratia. Naše rozhovory nevybočili z archívnej proble-
matiky. Neskôr pribudli k téme naše deti. 

Jeho rodiskom (16. marca 1932) je Spišská Nová Ves. Už v rodine dostal 
vynikajúce jazykové základy z nemčiny i maďarčiny. Gymnázium ho spojilo 
s Kežmarkom, Levočou i Tisovcom – tu s intermezzom stretu (1951) s vte-
dajšou vládnou mocou, ktorá maturanta, dožadujúceho sa ústavou zaruče-
nej náboženskej slobody a práva pre súdených biskupov, poslala najprv za 
mreže, potom do kameňolomu, tehelne a do bane. Paradoxne ako robotník 
mohol zmaturovať (1955), neskôr mohol nastúpiť akoby za trest do Štátneho 
archívu v Košiciach, pobočky v Levoči. 

V rokoch 1957 – 1960 absolvoval externe štúdium archívnictva na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, súčasne inventarizoval fond Pro-
vincia XVI. spišských miest. Už za štúdia prekvapil znalosťami a zanietením 
pre prácu v archíve a povolanie archivára sa mu stalo prioritou. Odborné ve-
domosti si rozšíril na stáži v Národnom archíve v Paríži. Štátny archív v Levoči 
riadil v rokoch 1969 – 1978 a znova 1990 – 1992, nielen riadil, ale získal a upra-
voval preň nové priestory, sťahoval a sústreďoval spišské fondy, objavoval 
vzácne archiválie v súkromí – získaval a objavoval nových spolupracovníkov. 
V archíve uprednostňoval tiché rodinné prostredie, dôveru v každého pracov-
níka, ale zároveň vyžadoval precíznu prácu. Inventáre: Spišská župa (3 zv.), 
Provincia XVI. spišských miest, Verejnoprávny výbor Spišskej stolice, Spišské 
prepoštstvo, Štátne zastupiteľstvo, Krajský súd, Okresné súdy, Učiteľská aka-
démia v Spišskej Kapitule, inventáre osobných fondov: Dr. Aladár Puhalla, 
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Dr. Béla Alexander, Pavol Hunfalvi, Ing. arch. Eugen Ormay, Armálesy, Pra-
mene k dejinám robotníckeho hnutia, scenáre výstav (spišské biskupstvo, 
sedliacke povstanie 1831, 700 rokov spišských miest) – a keď aj ich titulné 
strany uvádzajú spoluautorov, gros nesie jeho rukopis. Pod jeho vedením zís-
kal archív zvuk aj v zahraničí.

Keď priniesol dr. Michal Kušík z archívneho Table ronde v Štokholme 
slogan: Na biede archivára sa zakladá sláva historika, akoby vyzval archivárov 
vykročiť z tieňa. Tvrdú dennú prácu na inventarizácii fondov zúročil Ivan 
Chalupecký v autorskej spolupráci na monografiách a sprievodcoch miest  
a dedín Spiša: Popradu, Kežmarku, Levoče, Spišskej Novej Vsi (k jej novej 
monografii sa vracia v týchto dňoch), Starej Ľubovne, Krompách, Podolínca 
(aj s presahom na východ a juh: Trebišov, Rožňava) a radu iných drobnej-
ších. Akoby prirodzený doplnok vznikali štúdie o spišských hradoch, pamiat-
kach, Tatrách, Majstrovi Pavlovi, komentáre k fotopublikáciam Karola Plicku  
i Ladislava Jirouška. Aj územie, pripojené roku 1920 k Poľsku, bral ako integ-
rálnu osemstoročnú súčasť Spiša. 

Jeho komunikatívne a empatické vlastnosti stáli pri vzniku Krúžku histo-
rikov Spiša (1965), ako pobočky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, 
do ktorého zapojil každého, kto mal srdce pre Spiš, viedol ho vo funkcii ta-
jomníka až do jeho pôvodného organizačného zmŕtvychvstania ako Spišský 
dejepisný spolok roku 1992, práve na jeho 110. výročie, odkedy mu predsedá. 
Osemnásť ročeniek tohto spolku Z minulosti Spiša zredigovať, získať sponzo-
rov, expedovať, okrem toho pripraviť ročne niekoľko konferencií, referátov, 
štúdií, byť všade, kde sa Spiš len spomenie, znamená dnes suplovať jedno 
oddelenie. Okná svietiace cez polnoc v Levoči na Ružovej 10 sú odpoveďou. 

Pre Vlastivedný slovník obcí Slovenska spracoval heslá lokalít Spiša, pre 
Slovenský biografický slovník, Encyklopédiu katolíckych kňazských osob-
ností Slovenska spišské osobnosti a pre Österreichisches biographisches 
Lexikon oboje. Problémy slovenskej historiografie prežíval a osobne sa zú-
častňoval teoretických diskusií (reformácia – protireformácia) či jasnými po-
stojmi v niektorých kapitolách moderných slovenských dejín (biskup Vojtaš-
šák). Nebol mu ľahostajný osud nemeckých vyhnancov zo Spiša pred vojnou  
a po vojne, ani osud 6000 Slovákov, ktorí museli utiecť pred bandami Kuraśa–
Ognia zo slovenských obcí roku 1945  pričlenených znovu k Poľsku. Rozličné 
odborné komisie, redakčné rady (aj Viera a život, Magyar Sion) si pokladajú 
za česť uvádzať ho ako svojho člena, vždy aktívneho  a pripraveného návrhmi 
na riešenie problémov. Jeho prednášková činnosť presahuje Spiš i Slovensko 
a poznajú ho aj na konferenciách v Ríme, Viedni, Gorizii, Stuttgarte, Aachene, 
Mníchove, Krakove. 

Je len prirodzené, že človek s takými širokými a komplexnými znalosťami 
končí za univerzitnými katedrami ako habilitovaný docent (ktorý mal už 
dávno inaugurovať) predovšetkým prednáškami z cirkevných dejín, sloven-
skej histórie a pomocných vied historických. Teologický inštitút v Spišskej Ka-
pitule, Teologická fakulta v Košiciach a Katolícka univerzita v Ružomberku 
sú jeho materskými pracoviskami, kde stíha nielen prednášať, ale čítať a hod-
notiť neuveriteľné množstvo diplomových a dizertačných prác a formovať tak 
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novú mladú generáciu kňazov i budúcich cirkevných historikov. Mne je len 
ľúto, že môj návrh udeliť mu čestný doktorát Trnavskej univerzity neprijal; 
bolo by to bývalo vyznačenie pre Trnavskú univerzitu.

................ 

Ospravedlň ma, Ivan, že som neuviedol všetko, čím si prispel do poklad-
nice slovenských cirkevných dejín i dejín národných, predovšetkým však  
do dejín Tvojho Spiša a Tvojím osobným prínosom aj do súčasných dejín 
Cirkvi. Už strácam v tom Tvojom bibliografickom labyrinte prehľad. Tvoja 
bytostná skromnosť mi odpustí moju úbohosť. Ford raz vyhlásil, že jeden 
biedny osamelý nadšený bádateľ dokáže viac, ako ním vydržiavané inštitúty.  

Zostávajú mi v pamäti skôr študijné dni v Tvojom archíve, Tvoja nezištná 
pomoc, naše diskusie o archívnych problémoch, naše štúdium v archívoch 
Viedne, náš výstup na Gerlach, posedenia v pohostinnom prostredí, vytvo-
renom Tvojou nezabudnuteľnou a obetavou pani manželkou, naše putovanie 
na Huru.... a rezonancia duší vysielajúcich na tej istej vlne. Bolo mi vždy zá-
žitkom byť s Tebou v Levoči i Tvoje návštevy v Trnave. 

Tvoje životné jubileum je príležitosťou zaželať Ti: aby si mohol priniesť snopy 
svojej žatvy s jasotom.

Trnava 18. novembra 2011             Jozef Šimončič
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Dotazník

V súvislosti s prípravou zborníka sme požiadali nášho jubilanta o zodpovedanie 
niekoľkých otázok týkajúcich sa predovšetkým Spiša. Pán docent Chalupecký  
ochotne vyplnil dotazník, ktorého obsah v plnom znení uverejňujeme.

Zostavovatelia

  

Spiš patril po stáročia k najvyspelejším regiónom strednej Európy. Ktoré fak-
tory boli rozhodujúce pre získanie spomínanej pozície?

Je ťažké sa k tomu jednoznačne vyjadriť. Iste tu zohrávala podstatnú úlohu poloha 
Spiša na medzinárodných obchodných komunikáciách spájajúcich nielen východ  
so západom, ale aj juh so severom. Významnú úlohu tu zohrala aj kolonizácia. Ne-
meckí kolonisti sem prišli z oblastí hospodársky a kultúrne rozvinutejších a priniesli 
si so sebou jednak európskejšie myslenie ako mal uhorský ľud, pokrokovejšie pra-
covné návyky a nástroje, ale najmä svoje právo uznané uhorskými panovníkmi,  
na základe ktorého tu vznikla veľmi hustá sieť miest a mestečiek. Napokon rozsiahle 
mestské práva sem prilákali mnohé osobnosti najmä zo stredoeurópskeho priestoru, 
ktoré jednak pomohli tunajšej kultúre, ale boli aj akýmisi „investormi“ zaklada-
ním podnikov či podporovaním cechov (napr. Brewerovci v Levoči ako kníhkupci 
a neskôr kníhtlačiari). Nemalý význam mali aj kláštory a najmä skutočnosť, že tu 
bolo prepoštstvo a kapitula, ktoré mali stály styk s uhorským trónom i s európskou 
vzdelanosťou. Vznikla sieť dobrých škôl, z ktorých chodili spišskí študenti študovať  
na najvýznamnejšie európske univerzity.

V súvislosti s územnosprávnym členením Slovenska sa uvažovalo aj o tzv. 
župnom usporiadaní. V čom by spočívali výhody usporiadania, v ktorom by 
Spiš vystupoval ako samostatný správny celok?

Župný systém je pre Slovensko prirodzeným správnym systémom, ktorý sa vyvíjal 
niekoľko storočí. Ostal zachovaný v Maďarsku i v Rumunsku. Nehodil sa však už 
Čechom, ktorí mali iné správne orgány a zrušili starý župný systém k 31. 12. 1922.  
V rámci jednotlivých žúp sa vytvorila osobitná subkultúra, nárečie, tradície, iden-
tita. To všetko sa zničilo najmä po poslednej reorganizácii administratívy, ktorá Spiš 
úmyselne rozdelila do dvoch umelých krajov, pretože to vyhovovalo politickým cie-
ľom istej strany.

Spišská historiografia má stáročnú tradíciu. Ktoré osobnosti ju podľa vašej 
mienky najvýraznejšie obohatili?

Opäť je značný výber. Napádajú ma mená ako Karol Wagner, Samuel Weber, Jozef 
Hradszky, Christián Genersich, Karol Bruckner, Sándor Domanovszky, Johann Lipták,  
Koloman Demkó, Martin Pirhalla, ale aj Fekete Nagy Antal....Bez ich prác sa spišský 
historik neobíde.
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Ktoré práce (monografie, zborníky, štúdie) zaoberajúce sa dejinami Spiša vy-
dané v 20. storočí považujete za najprínosnejšie?

Najvýznamnejšie práce o Spiši vyšli v 19. storočí. V 20. storočí má veľký význam 
vydanie Hainovej kroniky a dve komplexné práce o spišskom umení od Vajdovského 
a Divalda a od Schürera a Wieseho. Vysoko si cením veľký počet odborne pomerne 
slušných monografií miest a dedín. Z mladších historikov si vysoko vážim prácu 
Petra Zmátla.

Je známe, že ste veľkú pozornosť vo svojej výskumnej práci venovali Maj-
strovi Pavlovi z Levoče. Čím vás zaujala táto osobnosť?

Bola to osobnosť nielen európskeho, ale aj svetového významu. Je škoda, že syste-
matický výskum jeho diela, ktorý sa začal koncom 60. rokov, sa prerušil. A aj jeho 
múzeum neplní jednu z významných úloh, s ktorou som počítal v jeho koncepcii.

Na Spiši pôsobí dejepisný spolok, ktorý ma niekoľko stoviek členov. Ako by 
ste charakterizovali vo všeobecnosti súčasný stav spišského regionálneho po-
vedomia? Má význam v tejto dobe vyvíjať úsilie o jeho prehlbovanie?

Ak hovoríme o ignorantskom vzťahu Slovákov voči ich minulosti, nemožno to po-
vedať o Spiši. Svedčí o tom aj skutočnosť, že za posledných slobodných 20 rokov 
nevznikol ani jeden podobný spolok na Slovensku, ktorý by sa so Spišským dejepis-
ným spolkom mohol porovnať čo sa týka počtu členov, ale aj ich záujmu o regionálne 
dejiny, ktoré pomáhajú propagovať a publikovať z vlastných prostriedkov bez štátnej 
pomoci či sponzorov.

Počas uplynulých desaťročí ste sa mali možnosť stretnúť s mnohými význam-
nými osobnosťami spätými so Spišom. Na ktoré z týchto stretnutí si radi za-
spomínate?

Vysoko si cením svoje priateľstvo s prof. Moritzom Csákym z Viedne, s prof. Fridrichom  
Gottasom, rodákom z Krompách. Rád si ale spomínam aj na archeológov Bela Pollu, 
Richarda Kovalčíka, Františka Javorského, Michala Slivku, Máriu Novotnú, na 
pána Kiefera z Kežmarku. Cenil som si a cením si známosť a priateľstvo s Michalom 
Grigerom, Štefanom Klubertom, Norikou Baráthovou, Ivanom Bohušom, Jozefom  
Šimončičom, Petrom Švorcom st., Jánom Olejníkom...

Spiš je známy množstvom významných pamiatok. Niektoré sú hojne navšte-
vované, iné sú takmer neznáme. Ktoré z tých menej známych by si zaslúžili 
väčšiu pozornosť zo strany návštevníkov?

Myslím, že je to predovšetkým náš jednoznačne najstarší kostol v Chrasti nad Hor-
nádom, ale aj oltáre Majstra Pavla v Mlynici (ktorého reštaurovanie nemá kto fi-
nancovať!) či v Hrabušiciach, kostoly v Lendaku, Výbornej, Podolínci, renesančný 
kaštieľ a pozostatky stoličného domu v Betlanovciach, nástenné maľby vo Veľkej 
Lomnici či v Strážkach....
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So Spišom susedia historické regióny – Šariš, Liptov, Gemer, Turňa, Abov. 
Ktorý z nich vás najväčšmi zaujal?

Najlepšie poznám Gemer, v ktorom som istý čas býval a na monografii ktorého som 
niekoľko rokov pracoval (nebola vydaná). Blízky mi je aj Liptov, ale najmä Šariš  
so svojimi krásnymi mestami Prešov, Bardejov, Sabinov... a s jeho krásnymi a otvo-
renými ľuďmi.

Spiš sa po stáročia vyznačoval rôznorodým národnostným i náboženským 
zložením jeho obyvateľov. V čom sa takýto región líši od oblastí, kde sa tento 
fenomén neprejavil, resp. iba v malej miere?

Prejavuje sa to aj v súčasnej politike, pretože tu sa necítia dobre nacionalisticky vy-
hrotené strany. Myslím, že Spišiaci sú doteraz tolerantnejší ako obyvatelia iných 
regiónov.

Spomedzi spišských miest osobitné miesto vo vašom živote patrí Levoči.  
Čo pre vás znamená byť Levočanom?

V Levoči som sa síce nenarodil (narodil sa tu môj otec), ale prežil som tu väčšiu časť 
svojho života. Zažil som tu aj najkrajšie obdobie svojho života. Mesto má peknú po-
lohu, hodnotné pamiatky, významné dejiny a dlho bolo aj strediskom nielen správy 
Spiša, ale aj jeho kultúry so svojimi početnými strednými školami. Mnohé z pamiatok 
mesta dôverne poznám. Dnes je to žiaľ ospalé mesto, ktoré nevie využiť ani svoj pa-
miatkový ani komunikačný  potenciál. 

Spiš sa ako samosprávna jednotka sformoval pred vyše osemsto rokmi.  
Po stáročia sa formovala regionálna identita. Čoho by sa nemali Spišiaci vzdá-
vať ani v 21. storočí?

Hrdosť na svoj kraj, tolerancia, veľkorysosť, dôraz na vzdelanie, nárečie... 
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Prvé včasnoslovanské nálezy zo Spiša
Marta Kučerová – Marián Soják – Andrea Kušnierová – Peter Fecko

Záchranné výskumy realizované na ploche veľkých stavebných diel, akými 
sú napríklad diaľnice, sú výnimočnou príležitosťou na podrobné preskúma-
nie územia, do ktorého zasahujú. Pomáhajú odkrývať archeologické lokality 
známe z povrchových prieskumov, no i nové neznáme náleziská. Postupne 
sa takýmto spôsobom darí, obrazne povedané, zahusťovať časovú os dejín 
daného regiónu novými poznanými historickými medzníkmi.

V rokoch 2009 – 2011 sa počas záchranného výskumu na trase diaľnice D1  
na Spiši, v úseku Jánovce – Jablonov, podarilo na polykultúrnych archeolo-
gických lokalitách v Spišskom Štvrtku a v Iliašovciach odkryť pozostatky síd-
liskových objektov z včasnoslovanského obdobia, dosiaľ na Spiši neznámeho. 

Podrobné analýzy nálezov, predovšetkým vzoriek na dendrochronolo-
gické a rádiouhlíkové (C14) datovanie odobratých objektov, stále prebiehajú. 
Súborné výsledky budú publikované v odbornej literatúre po komplexnom 
spracovaní nálezového materiálu. 

Predložený príspevok sa preto obmedzuje na stručné zhrnutie doterajších 
výsledkov archeologického výskumu.

Spišský Štvrtok, poloha Pod Šibeničnou horou

Na lokalite realizovalo záchranný archeologický výskum na trase diaľnice 
v rokoch 2009 – 2010 Múzeum v Kežmarku (vedúca výskumu M. Kučerová, 
odborný pracovník P. Fecko), následne v roku 2011 Archeologický ústav SAV 
Nitra (vedúci výskumu M. Soják, odborný pracovník P. Fecko). 

Lokalita sa nachádza v západnej časti chotára obce, na miernom svahu ob-
rátenom smerom na východ až juhovýchod. Situovaná je nad pravým brehom 
Štvrtockého potoka (obr. 1). Práve úpätie Šibeničnej hory, ako aj chránené 
údolia uvedeného potoka a tiež priľahlého Rúrového potoka, predstavujú 
najvhodnejší sídliskový areál v tejto časti katastrálneho územia obce. 

Skúmaná poloha nebola pred začiatkom výskumu stotožňovaná so žiad-
nou známou evidovanou lokalitou a k jej identifikácii došlo až pri povrcho-
vom prieskume po odstránení ornice v danom úseku budúcej trasy diaľnice. 
Prehľad histórie bádania dáva jasnú predstavu o zložitosti terénnej situácie 
v okolí Šibeničnej hory. 

Spišský Štvrtok leží na križovatke stredovekých a novovekých ciest, medzi 
Popradom a Spišskou Novou Vsou. Oddávna tadiaľto prebiehala a dodnes pre-
bieha dôležitá európska cesta vedúca od západu Popradskou a Hornádskou 
kotlinou smerom na východ na Levoču a z nadregionálneho hľadiska dôležitá 
komunikácia smerom na juh do Hrabušíc a na územie Gemera, kedysi pokra-
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čujúca severným smerom na Dravce. Chotár obce bol osídlený už od praveku. 
Najstaršie doložené osídlenie je z neolitu, neskôr eneolitu, ďalej z doby bron-
zovej, železnej, rímskej, ako aj zo slovanského a stredovekého obdobia. Dnešná 
obec Spišský Štvrtok vznikla na mieste starej stredovekej trhovej osady. 

Najvýznamnejšia z lokalít v širšom okolí skúmanej polohy je opevnené 
výšinné sídlisko Myšia hôrka (tiež Barimberg), na západnom okraji chotára, 
na hranici s obcou Jánovce, časť Machalovce. Datovaná je do záveru staršej 
a počiatku strednej doby bronzovej, do obdobia otomanskej kultúry. Išlo  
o dômyselne vybudované sídlisko mestského typu, ktoré opevnili murova-
nými hradbami, čo bol v danej dobe v strednej Európe ojedinelý jav. Vzhľa-
dom k tejto skutočnosti a najmä k povahe získaných hnuteľných nálezov sa 
hradisko označuje aj ako „slovenské Mykény“.

V roku 1968 objavil F. Javorský z AÚ SAV, pracovisko Spišská Nová Ves, 
lokalitu označenú Pod Šibeničnou horou (resp. Pod Šibeničnú huru), ktorú 
neskôr priebežne sledoval formou prieskumov (Javorský 1968; 1974). Túto 
lokalitu bohužiaľ bližšie nevymedzil. Opísal jej polohu rámcovo medzi poľ-
nou cestou, starou kráľovskou cestou a Močidlami, pričom rozsah náleziska 
určil pôvodne na 5000 m2. Nachádzať sa malo približne v priestore vyme-
dzenom dnešnou hlavnou štátnou cestou z Popradu do Levoče, poľnou 
cestou, vedúcou od severu na juh, ktorá sa napája na hlavnú cestu na seve-
rovýchodnej strane, asi 700 m pred obcou Spišský Štvrtok a nakoniec starou 
kráľovskou cestou tiahnucou sa úbočím popod zalesnený kopec Šibeničnej 
hory (na niektorých miestach ju kopíruje navrhovaná trasa diaľnice). Podľa 
ohraničenia F. Javorského jeho ťažisko ležalo pravdepodobne mimo telesa 
plánovanej diaľnice D1. V tomto rozsiahlom priestore evidoval zmienený 
bádateľ nálezy keramiky, ktoré zaradil do neolitu, záveru eneolitu, resp.  
na začiatok doby bronzovej, do obdobia otomanskej kultúry. Z neskorších 
zberov spoluautora príspevku M. Sojáka sú odtiaľto známe aj ojedinelé črepy 
zo stredoveku. Okrem toho pochádza z tejto lokality zo zberových nálezov  
F. Javorského tiež štiepaná kamenná industria, ako aj zlomky tkáčskych závaží. 
Z nálezovej správy 10 582/84 z roku 1984 (Javorský 1984) a uloženej v AÚ SAV 
Nitra, pracovisko Spišská Nová Ves vyplýva, že v rokoch 1983 – 1985 pri opa-
kovaných povrchových prieskumoch v chotárnej časti Pod Šibeničnou horou 
vymedzil minimálne dve polohy, keďže v tejto nálezovej správe bližšie špeci-
fikoval polohu Pod Šibeničnou horou II v priestore južne od križovatky býva-
lej kráľovskej cesty a vyššie spomínanej poľnej cesty, severne od štátnej cesty 
Poprad – Levoča, a to južne od telesa diaľnice. V polohe Pod Šibeničnou horou 
II evidoval F. Javorský nálezy datované do strednej doby bronzovej (prisúdil 
ich pilinskej kultúre) a mladšej doby rímskej, pričom sprievodné nálezy tvorili 
popri keramike aj fragmenty železnej trosky. Severným smerom vo vzdiale-
nosti približne 300 m od polohy skúmanej v rokoch 2009 – 2011 hlbšie v údolí 
Rúrového potoka sa nachádza lokalita Pod Kolpsnakom (zistená v roku 1977), 
kde sa pri povrchovom prieskume podarilo identifikovať plochy rozoraných 
zaniknutých objektov s výskytom archeologických nálezov. Zo spomenutej 
lokality pochádzajú pamiatky z mladšej, resp. neskorej doby rímskej, zo slo-
vanského a stredovekého obdobia, s nálezmi mazanice, železnej trosky a rudy, 
kamenného otĺkača a hlineného korálika (Javorský/Soják 1999, 84). So skúma-
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nou polohou okrajovo súvisí aj lokalita situovaná severovýchodne od skúmanej 
polohy v blízkosti brodu cez Rúrový potok v polohe Pod gelendrami, ktorá 
je sledovaná od roku 1974 (Javorský/Soják 1999, 85). Eviduje sa tu osídlenie 
z doby bronzovej, staršej a mladšej doby rímskej a z veľkomoravského obdobia. 
Z posledných prieskumov pochádzajú tiež črepy z 13. storočia.

Napriek hore uvedeným skutočnostiam nemožno s určitosťou tvrdiť, či sa 
niektorý konkrétny nález zaznamenaný pri povrchových zberoch v minulých 
rokoch viaže priamo k polohe skúmanej v rokoch 2009 – 2011 na trase diaľnice. 
Je však zrejmé, že tieto nálezy súvisia s polohou Pod Šibeničnou horou a obja-
venou F. Javorským v roku 1968, ktorú neskôr označoval ako polohu Pod Šibe-
ničnou horou I. Pravdepodobne však jeho nálezy pochádzajú z bližšieho okolia 
skúmanej lokality, ktorá predstavuje okrajovú plochu sídliskového areálu.

Ako sme uviedli vyššie, terénny výskum na lokalite sa uskutočnil s menšími 
prestávkami medzi jednotlivými kampaňami v priebehu rokov 2009 – 2011. 
Archeologické nálezy a objekty sa zistili pri povrchovom prieskume na 
trase diaľnice počas zemných prác v jeseni roku 2009. Následne sa na plo-
che s rozmermi približne 50 x 70 m preskúmala časť polykultúrnej lokality, 
ktorá pokračovala pravdepodobne obomi smermi aj mimo trasy diaľnice, kde 
sa však už výskum nemohol realizovať. Zistené najstaršie osídlenie lokality 
súvisí s koštianskou kultúrou zo staršej doby bronzovej. Mladší sídliskový 
horizont prináleží do včasného stredoveku a predstavuje zatiaľ najstaršie 
slovanské nálezy z tohto obdobia na Spiši. Nálezový materiál umožňuje 
jednoznačne datovať štyri z preskúmaných objektov (objekty 3, 23, 24, 35;  
obr. 2, 3, 4 ) do včasnoslovanského obdobia (plk 2011, 2). Ide o zahĺbené 
obydlia – zemnice s kamenným vykurovacím zariadením (obr. 5 ) v sever-
nom, prípadne severozápadnom rohu. Mali obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 
v priemere 4 x 3,5 m, pričom objekty vo vyšších častiach sídliska boli zahĺbené  
do hĺbky približne 40 cm od úrovne podložia. Iba objekt 3 v juhovýchodnej 
časti skúmanej plochy sa nachádzal v mieste vystupujúceho skalnatého pod-
ložia a jeho zahĺbenie nebolo také výrazné. 

Základnú konštrukciu kamenných piecok v zemniciach tvorili ploché pies-
kovcové kamene uložené zvislo na troch stranách po obvode piecky a túto 
konštrukciu dopĺňali menšie pieskovcové kamene ukladané do tvaru klenby 
nad do červena prepáleným výmazom kúreniska pece.

V severnom  rohu objektu 3 sa po rozobratí kamennej deštrukcie piecky po-
darilo vypreparovať jej spodnú časť, pričom sa zistilo, že na rozdiel od ostat-
ných mala kúrenisko vykladané plochými pieskovcovými kameňmi. Ďalšou 
zaujímavosťou objektu 3 bolo, že východne od kúreniska vo vzdialenosti 30 cm  
sa našla do zeme vsadená hlinená nádoba, z ktorej sa zachovala spodná časť 
uložená „in situ“, t. j. v pôvodnej polohe. Jej výplň je v súčasnosti predme-
tom archeobotanickej analýzy. Vo výplni objektu 3, rovnako ako vo výplni 
objektov 23 a 35, sa našlo málo fragmentov keramiky, väčšinou viazaných na 
priestor kamennej piecky. Okrem fragmentov keramiky sa vo výplni objektov 
nachádzali zvieracie kosti, organické zvyšky v podobe zuhoľnatených driev 
(trámov zo stien, resp. stropu), či iných rastlinných zvyškov, železná troska 
a ojedinelé pieskovcové brúsiky. Z objektu 24 pochádza zlomok hlineného 
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kolieska, hrudka hliny s odtlačkami prstov (pripravená surovina na výrobu 
nádob?) a väčší súbor keramiky, z ktorej sa podarilo zrekonštruovať aj jednu 
celú hrncovitú nádobu (obr. 6 ). Objekt 23 sa vyznačuje odchýlkou v pôdoryse 
v podobe kruhových výklenkov vystupujúcich v nárožiach zemnice, čo súvisí 
s použitým spôsobom zrubovej konštrukcie objektu.

Zemnice, vzdialené od seba viac ako 10 m, boli usporiadané do polkruhu. 
Ide tak o typickú dedinku návesného typu, akú sa na území Slovenska poda-
rilo preskúmať po prvý raz.

Keramika z výplne včasnoslovanských objektov jednoznačne patrí praž-
skej kultúre, ktorej nositelia boli prví Slovania obývajúci naše územie. V ná-
lezovom súbore pochádzajúcom zo zemníc sa nenachádza ani obtáčaná, ani 
rytým ornamentom zdobená keramika. Na jednom fragmente hrnca sa pod 
nízkym valcovitým hrdlom nachádza obežná plastická lišta zdobená zásekmi. 
Ide o doklad kontaktu s peňkovskou kultúrou, ktorej územie sa rozprestieralo 
východne od kultúry pražskej a taktiež patrí k okruhu včasnoslovanských pa-
miatok. Rekonštruované, chronologicky preukazné horné časti hrncovitých 
nádob majú ústia valcovité až mierne vyhnuté a spolu s nimi sa nachádzajú 
výraznejšie profilované exempláre. Spolu sa tu teda vyskytujú starobylé 
i mladšie typologické prvky a preto v zmysle triedenia keramiky pražskej 
kultúry sa formálne hlásia k jej prechodnej fáze Ib (Fusek 1994, 101 – 103). 

Iliašovce, poloha Za hostincom

Na uvedenej lokalite v Iliašovciach sa v rámci polykultúrneho sídliska podaril 
objav ďalšej včasnoslovanskej zemnice, ktorý potvrdzuje, že sídlisko pražskej 
kultúry v Spišskom Štvrtku nie je na Spiši jediné, ba naopak, možno tu rátať 
s intenzívnejším zásahom včasnoslovanského etnika. Výskum v katastri obce 
Iliašovce, v polohe Za hostincom, realizovala archeologická spoločnosť Ithaka 
z Banskej Bystrice (zodpovedný odborný pracovník A. Kušnierová) v roku 
2010. Prieskum a zisťovací výskum na lokalite realizoval Archeologický ústav 
SAV Nitra (Javorský/Soják 1999, 86; Soják 2004, 176). Nachádza sa severne 
od intravilánu obce Iliašovce na ľavom brehu Iliašovského potoka, na mier-
nom juhozápadnom svahu. Severne od obce i lokality pokračovala po temeni 
kopca od Spišského Štvrtku dôležitá obchodná cesta, smerom na Levoču.  
Z obce k nej východne od skúmanej polohy viedla ďalšia historická cesta, kto-
rej zárez je dodnes viditeľný v teréne severovýchodne od obce pod dnešnou 
cestou vedúcou do Kurimian. 

Iliašovce sú podobne ako Spišský Štvrtok starobylou stredovekou obcou. 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z druhej polovice 13. storočia. Aj 
z chotára Iliašoviec je známych viacero archeologických lokalít. Hneď v bez-
prostrednej blízkosti polohy Za hostincom sa na opačnom brehu Iliašovského 
potoka nachádza lokalita označovaná v odbornej literatúre Pod Prostredným 
vrchom (Javorský/Soják 1999, 86) s doloženým osídlením z doby bronzovej. 
Z rovnakého obdobia je evidované aj osídlenie v polohe Za hostincom, pri-
čom z povrchových zberov sú známe najmä nálezy z neolitu z časti lokality 
ležiacej bližšie k intravilánu obce. 
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Archeologický výskum realizovaný v roku 2010 sa dotkol severného okraja 
lokality s koncentráciou objektov z doby bronzovej a mladšej, prípadne nesko-
rej doby rímskej až počiatku obdobia sťahovania národov. Medzi takmer 300 
objektmi prevažne jamovitého charakteru sa podarilo zachytiť zemnicu (obr. 7 ) 
dokladajúcu existenciu osídlenia aj vo včasnoslovanskom období. Preskúmaná 
zemnica má štvorcový pôdorys s rozmermi približne 3 x 3 m. V severovýchod-
nom rohu mala dobre zachovanú kamennú piecku (obr. 8), pričom v centrálnej 
časti sa nachádzala ešte jedna kruhová, do červena prepálená plocha ohniska 
prekrytá uhlíkmi. Málopočetné nálezy keramiky sa našli opäť predovšetkým 
v kamennej piecke a v jej okolí. Napriek fragmentárnosti materiálu je zrejmé, 
že príbytok patrí rovnako ako objekty zo Spišského Štvrtku pražskej kultúre. 
Z iliašovskej zemnice pochádza tiež charakteristický predmet výrazne slovan-
ského charakteru, fragment plochého hlineného taniera – pekáča.

Záver

Nálezy keramiky pražskej kultúry zo Spišského Štvrtku a Iliašoviec v kontexte 
sídliskových objektov, zemníc s kamennými pieckami umiestnenými v severnej 
časti obydlí predstavujú najstaršie doklady slovanského osídlenia oblasti Spiša. 
Odhliadnuc od problematických sídliskových nálezov z lokality Spišská Nová 
Ves-Pod Kudlovcom, pôvodne datovaných do začiatku 6. storočia (Javorský 
1981), ktoré sa dnes radia skôr do záveru doby rímskej a na počiatok obdobia 
sťahovania národov (Fusek 1994, 247; Soják 2008, 14, 29), boli doteraz najstaršie 
známe doklady o osídlení Spiša Slovanmi datované do predveľkomoravského 
horizontu, najskôr do 8. storočia. Aj v tejto súvislosti sa najčastejšie spomínajú 
nálezy z územia Spišskej Novej Vsi (Soják 2008, 14, 23). 

Z nasledujúceho veľkomoravského obdobia (9. – 10. storočia) je už archeo-
logickými nálezmi doložená pomerne hustá sieť roztrúsených menších sídlis-
kových jednotiek situovaných prevažne na brehoch menších vodných tokov. 
Pozostávali z malého počtu zahĺbených príbytkov, preto ich objavovali pre-
dovšetkým náhodne (Novotný/Novotná/Kovalčík 1991, 48, 49). Predpokladá 
sa, že základom obživy obyvateľov týchto sídlisk bolo málo výnosné poľno-
hospodárstvo (pšenica, ovos, proso, strukoviny, technické plodiny konope 
a ľan), doplnené chovom domácich zvierat, zberom lesných plodov, lovom 
zveri a rybolovom. Remeselná výroba sa zameriavala na základné potreby 
obyvateľstva (hrnčiarstvo, tkáčstvo, práca s drevom, kováčstvo, hutníctvo  
(Novotný/Novotná/Kovalčík 1991, 50). O skorom sformovaní sa lokálnych 
mocenských centier svedčí existencia hradiska na lokalite Smižany/Spišské 
Tomášovce – poloha Hradisko I, ktorého vznik sa datuje do druhej polovice 
8. storočia (Slivka/Vallašek 1991, 30; Šalkovský 2006). 

Až doposiaľ neexistovali jednoznačné doklady o prítomnosti Slovanov  
na území Spiša spred 8. storočia. Posledné predchádzajúce, archeologickými 
nálezmi doložené osídlenie tohto regiónu predstavuje intenzívne osídlenie  
v krátkom časovom úseku v závere doby rímskej a na počiatku obdobia sťa-
hovania národov, t. j. na konci 4. a začiatku 5. storočia (severokarpatská sku-
pina; Pieta 1987, 1991, 1999; Giertlová–Kučerová/Soják 2005). 
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Podobný problém diskontinuity v osídlení sa však ešte pred niekoľkými 
rokmi týkal celého východného Slovenska. Na podklade vtedajšieho stavu 
bádania vyslovil V. Budinský-Krička (1990) svoju tézu o osobitosti vývoja 
slovanského osídlenia na území východného Slovenska. Analýza pramennej 
bázy v okolitých oblastiach však poukazovala na to, že absencia nálezov ke-
ramiky pražskej kultúry na východnom Slovensku je výsledkom nedostatoč-
ného terénneho výskumu a nie prejavom osobitého vývoja daného územia 
(Fusek/Olexa/Zábojník, 2010, 350). Dokazujú to aj prvé dve preskúmané loka-
lity so sídliskovými objektmi pražskej kultúry v blízkosti Košíc, a to v Nižnej 
Myšli-Alameneve a v Ždani-Vyšnom poli (Fusek/Olexa/Zábojník 2010, 350) 
s nálezmi keramiky archaického charakteru. Zároveň je z povrchových zbe-
rov z východného Slovenska známy celý rad nálezov keramiky pražského 
typu, alebo keramiky blízkej tomuto typu, ktoré však v takomto nálezovom 
kontexte doteraz nemohli byť dostatočne zhodnotené (Fusek/Olexa/Zábojník 
2010, 355). Dávajú však predpoklad možného objavenia ďalších sídliskových, 
či dokonca hrobových nálezov.

Archeologický výskum na lokalitách v Spišskom Štvrtku-Pod Šibeničnou ho-
rou a v Iliašovciach-Za hostincom poskytol ďalšie priame doklady o existencii 
sídlisk pražskej kultúry na východnom Slovensku a vôbec prvé na území Spiša. 
Jeho výsledky majú veľký význam v ďalšom formovaní názorov na vývoj slo-
vanského osídlenia na východnom Slovensku, ako i v severnej hornatej časti 
Slovenska, kde sme prvé nálezy keramiky pražského typu donedávna poznali 
jedine zo Žiliny (Fusek 1994, 266, 267). Príchod nositeľov pražskej kultúry je 
v podstate hmotným prejavom historicky podloženej migrácie Slovanov z ich 
pôvodných sídiel vo východnej Európe (Profantová 2009, 324). Prví slovanskí 
osadníci, pôvodne sídliaci na dnešnej Ukrajine, osídlili územie juhovýchod-
ného Poľska niekedy v druhej polovici 5. storočia a neskôr odtiaľ začali expan-
dovať južným i západným smerom. V priebehu 6. storočia postupne osídlili 
územie Slovenska, Českej republiky a východného Nemecka. Z geografickej 
polohy Spiša vyplýva, že ležal na južnej trase tejto migrácie. Poloha sídliska 
a pohrebiska pri obci Podegrodzie, vojvodstvo Nowy Sącz (Madyda-Legutko/
Tunia 1992), neďaleko sútoku Popradu a Dunajca, umožňuje predpokladať, že 
severné Slovensko osídlili včasní Slovania putujúc údoliami týchto riek.

Obe spišské lokality ležali na trase významnej diaľkovej trasy vedúcej Poprad-
skou a Hornádskou kotlinou. Archeologický výskum na trase diaľnice nielenže 
preukázal existenciu starých historických ciest zaznamenaných v písomných 
prameňoch zo stredoveku a v neskorších mapových zobrazeniach sledova-
ného územia, ale konkrétnymi archeologickými dokladmi potvrdil skutočnosť,  
že tento koridor bol využívaný už od praveku, keďže všetky zistené a preskú-
mané praveké lokality sa koncentrovali pozdĺž neho. V tejto súvislosti možno 
uviesť, že trasa novej diaľnice D1 na úseku medzi Spišským Štvrtkom a Levo- 
čou takmer kopíruje dôležitú historickú diaľkovú trasu vedúcu z východu  
na západ. Aj preto jej výstavba zasiahla značný počet archeologických lokalít.

Ďalším, nemenej dôležitým poznatkom z výskumu včasnoslovanských ob-
jektov na trase diaľnice pre ďalšie bádanie je skutočnosť, že zahĺbené zemnice 
boli v teréne aj po skrývke ornice (pokiaľ nešlo o spálené objekty), veľmi ťažko 
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identifikovateľné. Obsahovali obmedzené množstvo nálezového materiálu  
(v zahĺbených častiach objektov, t. j. pod úrovňou terénu), ktorý mohol byť na-
rušený hlbokou orbou. Preto možno tieto objekty povrchovým prieskumom 
sotva identifikovať, čím sa opäť dostávame k stavu bádania, od ktorého závi-
sia naše vedomosti o danom časovom úseku na Spiši. Zostáva len veriť, že te-
rénne archeologické výskumy väčšieho rozsahu na tak príhodných lokalitách 
budú pokračovať aj v budúcnosti.

Obr. 1
Mapové zobrazenie časti katastra obce Spišský Štvrtok s vyznačenou trasou budúcej  

diaľnice a preskúmanou plochou na lokalite Pod Šibeničnou horou

Obr. 2
Spišský Štvrtok- Pod Šibeničnou horou. Celková situácia preskúmanej plochy s tmavšou  

farbou vyznačenými včasnoslovanskými objektmi
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Obr. 3
Spišský Štvrtok-Pod Šibeničnou horou. Objekt č. 23 – včasnoslovanská zemnica

Obr. 5
Spišský Štvrtok-Pod Šibeničnou horou. Objekt č. 24 – kamenná piecka 

v severozápadnom rohu objektu

Obr. 4
Spišský Štvrtok-Pod Šibeničnou horou. Objekt č. 24 – včasnoslovanská zemnica
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Obr. 6
Spišský Štvrtok-Pod Šibeničnou horou. Zrekonštruovaná nádoba z objektu č. 24

Obr. 7
Iliašovce-Za hostincom. Včasnoslovanská zemnica

Obr. 8
Iliašovce-Za hostincom. Kamenná piecka vo včasnoslovanskej zemnici
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Resumé

Erste frühslawische Funde aus der Zips 
(Lokalität Spišský Štvrtok, Bezirk Levoča)
Marta Kučerová – Marián Soják – Andrea Kušnierová – Peter Fecko

In den Jahren 2009-2011 waren während einer archäologischen Rettungsfor-
schung bei der Errichtung der Autobahn D1 in der Zips im Abschnitt Já-
novce–Jablonov, in der Lokalität Spišský Štvrtok (dt. Donnersmark) – Lage 
„Pod Šibeničnou Horou“ die Reste von Objekten mit Begleitdenkmalen aus 
der Zeit des Frühmittelalters erforscht. 

Auf einem ca. 50 x 70 m großen Gebiet wurde ein Teil der polykulturellen 
Lokalität erforscht. Die älteste gefundene Besiedlung aus der genannten Lo-
kalität wird in die ältere Bronzezeit (sog. „Koštianska“–Kultur) datiert. Ein 
jüngerer Siedlungshorizont, der durch vier tiefere Objekte repräsentiert wird 
– sog. „Zemnica“, dt. Grubenhäuser (Bild 2, 3, 4), gehört in die frühslawische 
Periode und stellt bislang die ältesten slawischen Funde in der Zips dar. Diese 
Grubenhäuser mit einer steinernen Heizungseinrichtung (Bild 5) in der nörd-
lichen bzw. nordwestlichen Ecke hatten einen rechteckigen Grundriss mit 
dem durchschnittlichen Ausmaß von 4 x 3,5 m. 

Im Inneren der Objekte wurden Keramikfragmente (Bild 6), Tierknochen, 
organische Überreste in der Form von verkohltem Holz und anderen pflanzli-
chen Resten, Stahlschutt und seltene Schleifsteine aus Sand, der Bruch eines 
Tonrads und ein Tonknollen mit Fingerabdrücken gefunden.

Die Grubenhäuser waren in einem Halbkreis mit ersichtlich großen gegen-
seitigen Abständen von über 10 m platziert. Es handelt sich hiermit um eine 
typische Dorfsiedlung eines aufhängenden Typus, die zum ersten Mal auf 
dem Gebiet der Slowakei erforscht werden konnte.

Die Keramikfunde aus den Grubenhäusern lassen sich eindeutig zur Kera-
mik der Prager Kultur einordnen. Im Fundus befinden sich zusammen alter-
tümliche und jüngere typologische Elemente, weshalb wird er im Sinne der 
Einteilung der Keramik Prager Kultur zur ihren Durchgangsphase Ib gezählt. 
Auf dem Gebiet der Zips stellt die Lokalität Spišský Štvrtok aus der zweiten 
Hälfte des 6. bzw. spätestens vom Beginn des 7. Jahrhunderts die erste erfor-
schte Lokalität der Prager Kultur dar.

Ein weiteres frühslawisches Grubenhaus mit rechteckigem Grundriss und 
dem Ausmaß von 3 x 3 m konnte man auf der Strecke der Autobahn in der 
Lokalität Iliašovce (dt. Spernsdorf) in der Lage „Za hostincom“ (Bild 7) im Jahr 
2010 erforschen. Dieser Fund bezeugt, dass man in der Zips mit einem inten-
siveren Einfluss des frühslawischen Ethnikum rechnen muss.

Bis jetzt existierten keine eindeutigen Befunde, die eine Präsenz der Slawen 
in der Zips vor dem 8. Jahrhundert bezeugen würden. Die archäologischen 
Untersuchungen in den Lokalitäten Spišský Štvrtok und Iliašovce liefern wei- 
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tere direkte Zeugnisse über die Existenz von Siedlungen der Prager Kultur 
in der östlichen Slowakei und überhaupt die ersten auf dem Gebiet der Zips. 
Diese Ergebnisse haben einen großen Einfluss in der weiteren Herausbil-
dung auf die Entwicklung der slawischen Besiedlung sowohl in der östlichen 
Slowakei als auch in deren nördlichem Bergteil. Die Lokalitäten in Teilen des 
heutigen Südpolens (Lokalität Podegrodzie, Region Nowy Sącz) lassen erahnen, 
dass die untere Tatraregion von wandernden Frühslawen aus der nördlichen 
Seite der Karpaten besiedelt wurden.

      Preklad: Filip Fetko
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O slovenských dejinách
Richard Marsina

Označenie či termín slovenské dejiny má v slovenčine dva významy: sloven-
skými dejinami nazývame celú slovenskú minulosť, teda dejiny (dnešného) 
Slovenska, Slovákov a iných národov či národností, ktoré bývali a bývajú  
na tomto území, alebo tak môžeme nazývať skúmanie minulosti tohto územia, 
ľudí či pospolitostí, ktorí na tomto území bývali. Bude sa tu hovoriť o slovenských 
dejinách v tomto druhom význame, teda o vednej disciplíne, dejepise, písaných 
dejinách Slovenska a Slovákov, čiže o slovenskej historiografii, hoci ako historio-
grafia sa môže zaoberať aj dejinami v širších súvislostiach, nielen tzv. národnými 
dejinami. Ba je dôležité, aby aj pri skúmaní tzv. národných dejín sa to realizovalo 
v širšom rámci s prihliadaním prinajmenej k vývoju aj širších susedných oblastí.

Slovenské dejiny ako vedná disciplína sú v porovnaní s českými dejinami, 
maďarskými alebo poľskými dejinami pomerne mladou disciplínou. Súvisí to 
s tým, že až do prelomu 19./20. storočia vrátane, sa takmer výlučne za samo-
statnú vednú disciplínu zvykli pokladať zväčša len dejiny útvarov, ktoré boli 
nadviazané na samostatnú politickú (štátnu, dynastickú alebo teritoriálno- 
-administratívnu) štruktúru a len postupne sa k tomu priraďovali ako samo-
statné aj tzv. národné štruktúry. Mohlo sa to robiť vtedy, ak príslušná národná 
štruktúra mala možnosť samostatnejšieho rozvoja, čoho hlavnou charakteris-
tikou bol rozvoj (okrem základného tzv. ľudového) školstva aspoň aj stred-
ného stupňa, pre ktoré boli potrebné učebnice atď. Ako je všeobecne známe, 
pre Slovákov táto možnosť skončila nedlho po rakúsko-maďarskom vyrov-
naní už v prvej polovici sedemdesiatych rokov 19. storočia. Preto v čase roz-
voja národných historiografií v druhej polovici 19. storočia sa ani slovenskí 
historici neodvážili svoje výtvory pokladať za samostatné slovenské dejiny, 
ale len za súčasť dejín Uhorského kráľovstva. Aj nesporne slovensky cítiaci 
Víťazoslav Sasinek až koncom 19. storočia (po niekoľkodesaťročnom histo-
rickom pôsobení) sa odvážil písať o dejinách Slovákov,1 ba aj Július Botto, 
ktorý už 1906 písal v samostatnej knižnej práci o Slovákoch,2 až v roku 1914 
písal o dejinách Slovákov3 a že sa pritom opovažoval hovoriť aj o maďarizá-
cii, ktorá z historického pohľadu bola neodškriepiteľným procesom, bol za to 
obžalovaný a odsúdený.4 

Keď sa po skončení prvej svetovej vojny podarilo Slovákom, za pomoci 
Čechov, vyslobodiť spod moci Maďarského kráľovstva (či jeho politických 
predstaviteľov) usilujúcich o ich násilné pomaďarčovanie a Martinskou de-
klaráciou z 30. októbra 1918 prihlásiť sa do novovznikajúcej (vtedy) Česko- 

1 SASINEK, Franko Víťazoslav: Dejepis Slovákov. V Ružomberku 1895.
2  BOTTO, Július: Slováci, vývin ich národného povedomia. 1 – 2. Turčiansky Svätý Martin 1906, 

1910.
3  BOTTO, Július: Krátka história Slovákov. Turčiansky Svätý Martin 1914 (96 strán).
4  POLLA, Belo: Július Botto. (Na dvadsiate výročie smrti). Slovenské pohľady (SP) 62, 1946,  

s. 486 – 489.
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-slovenskej republiky, zdalo sa, že sa situácia zásadne zmenila a v novom štát-
nom útvare sa slovenské dejiny vo vlastných slovenských školách začnú naplno 
rozvíjať. No nestalo sa tak. V prvej ústave (teraz už) Československej repub-
liky bol ako jej nositeľ proklamovaný československý národ,5 ktorého jednou 
vetvou boli Slováci. A už 1922 v Českom časopise historickom vyšiel článok 
vtedy profesora histórie na Filozofickej fakulte univerzity v Bratislave Václava  
Chaloupeckého o československých dejinách,6 v ktorom odôvodňoval ich 
oprávnenosť. Hoci v minulosti fakticky nejestvoval nijaký „československý“ 
štátny útvar a fakticky nejestvoval ani „československý národ“, jeho hlavným 
argumentom bolo deklarovanie československého národa v Ústave Česko-
slovenskej republiky. Ba zdôraznil výslovne, že „kdyby nebylo českoslo-
venského národa, nebylo by ani československých dějin“.7 V tom istom roku 
vyšla aj gymnaziálna učebnica Československé dějiny od pražského univer-
zitného profesora Josefa Pekařa,8 ktorá bola potom preložená aj do slovenčiny.  
Takže tak, ako boli oficiálnym vyučovacím predmetom do roku 1918 maďar-
ské dejiny (magyar történet) v maďarskom jazyku, tak sa po roku 1920 stali 
vyučovacím predmetom na Slovensku československé dejiny. Už pri zbež-
nom nahliadnutí do Pekařovej učebnice je zrejmé, že išlo v podstate o dejiny 
české, ku ktorým v rámci jednotlivých úsekov boli pridávané veľmi stručné 
reálie (neraz petitom) o vývoji v Maďarskom či Uhorskom kráľovstve.

Zo slovenskej strany bezprostredná odborno-vedecká reakcia nebola okam-
žitá. V podstate nepriamo na koncepciu „jednotných československých dejín“ 
reagoval Jozef Škultéty.9 Vysvetľoval a dokazoval oprávnenosť a faktickosť 
samostatného slovenského vývoja, čím vylučoval akceptovanie koncepcie 
„jednotných československých dejín“. Jednoznačne adresným príspevkom 
poukazujúcim v podstate na labilnosť proklamovaného jestvovania „jed-
notného československého národa“ bol článok Národ a dejiny od Daniela  
Rapanta, v ktorom poukazoval, že spravidla až po dlhom viacstoročnom vý-
voji sa „tvorí určité spoločenské prostredie, (ktoré) zapríčiňuje, že členovia 
určitej národnej spoločnosti majú do istej miery zhodný a len členom tejže 
národnej spoločnosti vlastný spôsob vnímania, cítenia, myslenia a reagova-
nia“. Hoci D. Rapant vo svojom článku označenie „československý národ“ 
nepoužil, reagoval naň právny historik B. Tomsa, podľa ktorého „podstatu 
národa tvorí mravné vedomie príslušnosti. Národ je mravný ideál – . Aj bez 

5  Odôvodňovalo sa to rozlične; no najpravdepodobnejším hlavným politickým dôvodom 
proklamovania jednotného československého národa bola okolnosť,  že Česi sami vtedy tvorili 
sotva polovicu obyvateľstva celého Československa, ale spolu so Slovákmi sa stali výrazne 
majoritným národom v celej ČSR.

6  CHALOUPECKÝ, Václav: Československé dějiny. Český časopis historický (ČČH) 28, 1922, 
s. 1 – 30. Už predtým na Veľkú noc 1921 usporiadal prof. V. Novotný v Brne pre profesorov 
dejepisu na Slovensku kurz z dejepisu, nazvaný Z dějin československých. Brno 1921.

7  CHALOUPECKÝ, V.: Československé dějiny, tamže; v spomínanej ústave prvá veta úvodu 
začínala slovami „My národ československý.“

8  Len málo upravená a preložená do slovenčiny sa táto učebnica používala do roku 1938; 
PEKAŘ, J. – KLIK, V. – CHORVÁTH, V.: Dejiny československé pre najvyššiu triedu stredných 
škôl. Praha 1938. 

9  Por. ŠKULTÉTY, Jozef: Stodvadsať rokov zo slovenského života 1790 – 1914. (Bola to reakcia 
na československý rozkol od Milana Hodžu.) Turč. Sv. Martin; neskôr sa touto problematikou 
zaoberal J. Škultéty v úvahe Nehaňte ľud môj. Turč. Sv. Martin.
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národného uvedomenia môžu národy obstáť – . Problém československý je 
eminentne mravný, je vecou českého a slovenského vedomia.“ A napokon  
B. Tomsa vyslovil presvedčenie, že „iste zvíťazí aj správny cit slovenského 
ľudu a rozhodne sa pre jedinú možnú cestu, na ktorej sa jeho národné a kul-
túrne ideály plne uskutočnia“; myslel pritom na zrieknutie sa Slovákov vlast-
nej národnej identity či svojbytnosti,10 čo sa ako vieme nestalo.

D. Rapant sa k tejto problematike vrátil v príspevku venovanom k šesťde-
siatinám jeho učiteľa J. Pekařa. Tuná už otvorene skúmal vedeckú odôvodne-
nosť (vlastne neodôvodnenosť) termínu a odboru „československé dejiny“, 
poukazoval na problematickosť ich vedeckej oprávnenosti a pokladal za po-
trebné zriadenie zvláštnej stolice pre slovenské dejiny v Bratislave.11 Hoci jeho 
stanovisko nebolo celkom jednoznačne otvorene vyslovené, až štyria českí 
odborníci (J. Prokeš, F. Kutnar, J. Opočenský a K. Krofta) reagovali na jeho 
názory. Až v odpovedi na tieto polemiky zaujal D. Rapant jednoznačné sta-
novisko, keď rezumoval, že „niektorí si zjednotenie Čechov a Slovákov pred-
stavujú ako reintegritu českého vlastníckeho práva, ba idú dokonca tak ďaleko, 
že už hovoria o akomsi štátoprávnom nároku Českej koruny na Slovensko“.12 
Celá polemika prebiehala v odborno-vedeckej rovine. Názory a argumenty  
D. Rapanta nemali nijaké praktické dôsledky; naďalej jestvovala oficiálne len 
stolica československých dejín a odbor československé dejiny. Samostatná sto-
lica slovenských dejín vznikla až po 6. októbri 1938 a súčasne sa vykryštalizo-
vala aj Rapantova koncepcia slovenských dejín: „keďže slovenské dejiny sa ne-
dajú koncipovať ako dejiny štátu, musíme urobiť nositeľom slovenských dejín 
slovenský národ sám – národ v modernom význame etnickom, kultúrnom, ako 
osobitnú na štáte pojmovo nezávislú kolektívnu jednotku“.13

Slovenské dejiny ako samostatný vedný odbor jestvovali na Filozofickej fa-
kulte Slovenskej univerzity až do začiatku päťdesiatych rokov, keď boli po-
stupne nahradené najprv dejinami Československa, potom československými 
dejinami.14 Na hlavnom historickom vedeckom pracovisku na Slovensku  
v Historickom ústave SAV sa však historický výskum realizoval v predmete 
(neoficiálne nazývanom) slovenské dejiny a podobne aj na Katedre česko-
slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  
V marxistických syntézach pripravovaných HÚ SAV samostatne alebo v spo-
lupráci s Historickým ústavom ČSAV v Prahe tvorili slovenské dejiny pod 
názvom dejiny Slovenska zvyčajne samostatnú časť. 

10  RAPANT, Daniel: Národ a dejiny. Prúdy VIII. 1924, s. 470 – 477. – TOMSA, Bohuslav: Národ 
a československá otázka. Prúdy IX. 1925, s. 317 – 324. – Podrobnejšie por. MARSINA, R.: 
Slovenské dejiny (1. K otázke ich pomenovania.) Historický časopis (HČ) 38, 1990, s. 625  
– 636; por. aj TENŽE: O koncepcii slovenských dejín. In: Slovenské dejiny v dejinách Európy. 
Bratislava, Academic Electronic Press 1997, s. 13 – 20.

11  RAPANT, D.: Československé dějiny. Problémy a metody. In: Od pravěku k dnešku. Sborník 
prací z dějin československých. K 60. narozeninám Josefa Pekaře. II. Praha 1930, s. 531 – 563.

12  RAPANT, D.: Československé dejiny. (Reflexie na kritiky.) Prúdy XVIII. 1934, s. 400 – 408.
13  RAPANT, D.: Slovenské dejiny. Historický sborník MS IV. 1946, s. 16 – 23.
14  Na odbore história Filozofickej fakulty (opäť) Komenského univerzity k zmenám názvu 

odboru dochádzalo z iniciatívy pracovníkov odboru.
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V druhej polovici 20. storočia v období tzv. marxistickej historiografie slo-
venská historiografia napriek ideologickému tlaku na svoju marxistickosť mi-
moriadne zosilnela aj po kvantitatívnej aj po kvalitatívnej stránke. Spravidla 
marxistická ideologizácia sa tým viac uplatňovala, čím bližšie bolo chrono-
logicky spracovávané obdobie k aktuálnym problémom živých politických 
problémov, pričom od šesťdesiatych rokov sa už aj staré dejiny pokladali  
za samozrejmú súčasť, hoc sa im aj kvantitatívne venovala proporciálne len 
menšia časť priestoru (aj keď to ale niekedy mohlo súvisieť s nedostatkom 
pramenných údajov najmä pre najstaršie obdobie). V šesťdesiatych a sedem-
desiatych rokoch vznikali základné faktografické práce súpisovej povahy  
s historickými údajmi,15 v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch vznikali 
už aj dosť faktografické syntézy,16 aj kritické edície prameňov,17 pravidelne 
sa zostavovala aj historická bibliografia (ktorá sa však uverejňovala ako in-
tegrálna súčasť českej bibliografie pod jednotným názvom československá); 
vydanie samostatnej hotovej retrospektívnej slovenskej historickej biblio-
grafie do roku 1965 nevyšlo.18 Do konca osemdesiatych rokov teda slovenská 
historiografia spĺňala z odborno-vedeckého hľadiska podmienky kladené  
na modernú historiografiu, aby mohla byť pokladaná za predmet (odbor) už 
aj dovtedajším výskumom náležite skúmaný, no ako všetky vyvinuté historio-
grafie, potrebujúci naďalej prehlbovať výskum vo svojom predmete. Súčasne 
slovenská historiografia počas svojho rozvíjania sa usilovala vypracovať si po 
všetkých stránkach (základnej, odbornej, osobno-mennej a miestopisnej) svoju 
terminológiu, hoc aj u každého vedného odboru je terminológia v ustavične sa 
vyvíjajúcom a dopĺňajúcom procese. Napokon ustálenosť terminológie každého 

15  Súpis pamiatok na Slovensku. I. – III. Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany 
prírody. Ved. red. Alžbeta Güntherová, výk. red. Mária Kosová, autor hist. úvodov Vendelín 
Jankovič. Obzor Bratislava 1967, 1968, 1969.

16  Slovenské časti syntézy Přehled dějin Československa. I/1 – 2. Do roku 1848. Hlav. red. Jaroslav 
Purš, Miroslav Kropilák. Academia Praha 1980, 1982. 

17  Zo stredovekých prameňov vyšli vo Vydavateľstve Veda, v Bratislave dva diely Slovenského 
diplomatára, 805 – 1260 (1971, 1987), dva diely Slovenského regestára, 1301 – 1323 (1980, 
1987) a Mestský listinár I. 1238 – 1350, Vydavateľstvo Veda Bratislava 1984. Vyšla aj pomôcka 
k regionálnemu bádaniu Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. I. – III. Pripravil Encyklopedický 
ústav SAV. Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Bratislava 1977 – 1978.

18  Retrospektívna historická bibliografia od najstarších čias do roku 1965 sa začala v HÚ SAV 
pripravovať v prvej polovici šesťdesiatych rokov s tým, že sa počítalo s jej dokončením 
koncom šesťdesiatych rokov; jej pripravovateľmi boli Anna Škorupová (priebežná historická 
bibliografia od roku 1945) a PhDr. Vendelín Jankovič (retrospektívna bibliografia spred roku 
1945); zo začiatku sa počítalo aj s PhDr. Františkom Bokesom. V prvej polovici sedemdesiatych 
rokov bola retrospektívna bibliografia odovzdaná lektorom na posudzovanie. Vedecký 
redaktor Ľudovít Holotík žiadal vo svojom posudku, aby sa do bibliografie doplnili aspoň 
významnejšie tituly zo slovenskej historickej literatúry, uverejnené v zahraničí (v emigrácii), 
ktoré tam vôbec neboli, lebo tzv. emigrantská literatúra nebola vtedy bežne prístupná. Autori 
doplnili okolo 100 titulov, no to bolo potom práve dôvodom zákazu rozširovania (a vytlačenia) 
bibliografie, lebo sa nemala robiť prístupnou (rozširovať) emigrantská literatúra. „Hrobárom“ 
retrospektívnej bibliografie bol vtedajší riaditeľ Ústavu dejín európskych socialistických krajín 
Jozef Hrozienčik (z titulu predsedu KSČ v SAV), ktorý rovnako „pochoval“ v prvej polovici 
päťdesiatych rokov aj slovenskú encyklopédiu, pripravovanú pod vedením doc. Hirnera. 
Ani nové vedenie HÚ SAV si po apríli 1990 neosvojilo návrh Vedeckého kolégia histórie, aby 
zaradilo prednostne do svojho plánu (vlastne) pozastavenú bibliografiu, ktorá zostala v štádiu 
stránkovej korektúry a vyšla potom až 1997. 
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vedného odboru súvisí s jeho petrifikovanosťou a špecifičnosťou (samostatnos-
ťou), ako aj s pretrvávaním konštantných termínov zvolených konsenzom, teda 
v podstate konvenčných termínov, preberaných, prekladaných, prispôsobo-
vaných, alebo aj novotvarov. Vzhľadom na príbuznosť českého a slovenského 
jazyka a pomoc českých profesorov, najmä v prvom desaťročí po vzniku prvej 
ČSR, významnú úlohu pritom zohrali český jazyk a česká historiografia (ktorá 
v tomto smere pôsobila už aj pred prvou svetovou vojnou).

Do začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia sa v historiografii písanej po 
slovensky používal úzus dobudovávaný v druhej polovici 20. storočia, ktorý 
u nás začali vytvárať a ustaľovať českí profesori pôsobiaci na Slovensku už 
v prvom desaťročí po roku 1918. No v prvej polovici deväťdesiatych rokov 
sa stretávame odrazu s označením územia Slovenska v minulosti ako horné 
Uhorsko (v maďarčine sa tak dnes veľmi často nazýva Slovensko aj v prítom-
nosti).19 Používanie tohto termínu pre územie Slovenska v minulosti či v prí-
tomnosti je nerešpektovaním jeho obyvateľov a skresľovaním daného stavu, 
pretože dejiny sa nepíšu pre tých, čo žili pred stáročiami, ale pre tých, čo žijú 
na konkrétnom území v prítomnosti a ich nasledovníkov. Zaujímavé je, že 
keď v roku 1923 napísal Václav Chaloupecký svoje dielo Staré Slovensko, 
obsahujúce náčrt dejín územia Slovenska do konca 13. storočia, jeho kritici 
nepokladali za neprípustné použité pomenovanie. Lebo ak chcel konkrétne 
vyjadriť geograficky územie, ktorým sa zaoberal, musel to územie označiť 
ako Slovensko, lebo to vtedy malo konkrétne medzinárodne uznané hranice.

V minulosti označenie horné Uhorsko nemalo vždy ani rovnaký obsah 
(náplň). V stredoveku doslovne toto označenie nejestvovalo, v 15. storočí 
sa stretávame len po latinsky s „partes regni superiores“ (hornými časťami 
kráľovstva), pomerne zriedka používanými (napr. u kronikára Jána z Turca). 
V období Habsburgovcov, najmä v 16. – 18. storočí, sa dolným Uhorskom 
nazývala oblasť Uhorskej alebo Bratislavskej komory,20 ktorá bola bližšie 
k Viedni (tak ako Niederösterreich) a horným Uhorskom sa nazývala ob-
lasť Košickej či Spišskej komory, ktorá bola vzdialenejšia od Viedne (tak ako 
Oberösterreich). Tretia možnosť vtedy ani nebola, lebo prevažná časť centrál-
neho Maďarska bola vtedy poldruha storočia súčasťou Osmanskej ríše, ktorej 
bola väčšina Maďarov poslušnými poddanými.

Označenie „Felső vidék, Felvidék“ sa postupne pravidelnejšie používa až 
od konca 18. storočia. Pre slovenskú historiografiu je toto označenie neprime-
rané aj preto, lebo v maďarčine sa prakticky nerozlišuje Maďar a Uhor a pre 
Maďara neznamená „magyar“ len štátnu príslušnosť (k štátu vytvorenému 
a ovládanému Maďarmi), ale aj etnickú príslušnosť, čiže správnejšie je prekla-
dať/tlmočiť „magyar“ do slovenčiny ako Maďar (a nie Uhor), čo sa v sloven-
skej terminológii akoby pokladá za spoločné označenie prinajmenej Maďa-
rov a Slovákov ako štátnych občanov Uhorského či maďarského kráľovstva 

19  Pred rokom 1990 sa v rámci slovenskej historiografie nezvyklo vyskytovať označovanie horná zem 
ako časť vlastne akoby prítomného (vtedajšieho) Maďarska ani po slovensky, ani po maďarsky.

20  Stredoslovenské banské mestá sa vtedy po maďarsky volali „alsómagyarországi bányavárosok“, 
po nemecky „niederungarische Bergstädte“, teda dolnouhorské, nie hornouhorské (banské mestá). 
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(horné Maďarsko),21 kým existovalo. Pre Slováka je to Slovensko, lebo je to 
územie obývané od nepamäti Slovákmi, ich predkami (ešte skôr, než sa do 
Dunajskej kotliny prisťahovali a postupne sa tu trvalo usadili starí Maďari).22 

V rámci slovenskej historiografie (v slovenskom jazyku) by sa mala používať 
len slovenská forma miestnych názvov na Slovensku, pričom pri prípadných 
novotvaroch by sa pri ich prvom výskyte mala dávať do zátvorky pôvodná 
historická forma. Slovenská forma sa môže používať aj pri tých málo maďar-
ských historických miestopisných názvoch, ktoré majú slovenské historické 
pomenovania, len s tým, že pri ich prvom výskyte by sa mal dať do zátvorky 
ich terajší úradný maďarský tvar. V cudzojazyčných resumé pri slovenských 
prácach majú byť všetky miestne názvy v (dnešnom) Maďarsku v maďarčine 
(aj tie, pre ktoré máme zachované slovenské historické názvy).

Najproblematickejším je spôsob písania ortografie osobných či rodových 
mien. Historikom pracujúcim s prameňmi je všeobecne známe, že v starých 
prameňoch (prinajmenej do prelomu 18./19. storočia – okrem autorov kníh) 
zvyčajne sa tieto mená zapisujú nerovnako, takže primerané je ich normali-
zovať, pričom možno v zátvorke vyskytujúce sa názvy transliterovať, alebo 
aspoň najčastejšie sa vyskytujúcu formu transliterovať. Ustaľovanie foriem 
starých rodových či rodinných mien býva dlhotrvajúcim procesom, ktorý aj  
vo vyvinutých historiografiách podlieha zmenám.23 Treba však vyzdvihnúť, že 
neraz horlenie po používaní tzv. pravých, či pôvodných znení osobných mien 
je spravidla v slovenskej historiografii snahou používať úzus maďarskej his-
toriografie, ktorý sa ustálenejším stal až od druhej polovice 19. storočia. Stojí  
za pripomenutie, že v rámci európskych jazykov je maďarská ortografia špeci-
fickou (odlišnou), preto už v prvej tretine 18. storočia v latinsky písaných prá-
cach v Uhorskom kráľovstve sa čiastočne zjednodušuje maďarská ortografia, 
aby ju priemerný európsky vzdelanec (neovládajúci maďarčinu) mohol správne 
prečítať a vysloviť.24 Treba aj priznať, že odbornú terminológiu zo stredoveku 
aj z obdobia neskorého feudalizmu máme len čiastočne petrifikovanú a unifi-
kovanú, lebo všetky pokusy v tomto smere neboli primerane dokončené, takže 
neraz sa napr. rozliční predstavitelia a členovia rozličných úradov a inštitúcií, 
ako aj ony samé, volajú (prekladajú do slovenčiny) nerovnako. V tomto smere 
stojí ešte pred slovenskými historikmi veľká práca. Treba sa čo najskôr do nej 
pustiť a usilovať sa ju dokončiť a nie ustupovať aj z predtým už aspoň čiastočne 
ustálených pozícií. Slovenské dejiny sú predmetom samostatnej historiografie 
a je na slovenských historikoch, aby započatú prácu pri dobudovaní svojho od-
boru dovŕšili aj v používaní vlastnej ustálenej terminológie. 

21  Označenie „Felvidék“ pretrvávalo v Maďarsku ešte aj v druhej polovici 20. storočia pre oblasť 
(dnešného severovýchodného Maďarska a okolie Miškovca/Miskolca atď.). 

22  Túto pre v slovenčine vydávané publikácie neprimeranú prax (zrejme po vzore pôvodne 
národnostného vydavateľstva Kalligram) pripúšťa aj Vydavateľstvo SAV Veda, ktorá vydala 
knihu Ondreja Mészárosa: Školská filozofia v bývalom hornom Uhorsku (2008); jej odbornými 
recenzentmi boli (predtým prednášateľ marxizmu-leninizmu) PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. 
a jazykovedec PhDr. Milan Zigo, CSc. 

23   Napr. v druhej polovici 20. storočia v maďarskej historiografii zmenili pôvodné rodové meno 
„Balassa“ na „Balassi“ a „Zápolya“ na „Szapolyai“ atď.

24   Napr. Samuel Timon vo svojom po latinsky napísanom Obraze Starého Uhorska (1733) písal 
meno svojho učiteľa Martin „Sentiváni“, hoci napísal viacero knižných prác a jeho meno v nich 
bolo pravidelne vytlačené „Szentiványi“.
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Resumé

Slowakische Geschichte
Richard Marsina

Die Bezeichnung Slowakische Geschichte für selbstständige wissenschaftli-
che Disziplin in der Historiographie, wird erst seit der Wende des 19./20. Ja-
hrhundert gebraucht. Bis zum Jahr 1918 existierte im Schulunterricht in der 
Slowakei offiziell nur Ungarische (Madjarische Geschichte und nach 1918 nur 
Tschechoslowakische Geschichte, welche eigentlich fast nur Tschechische Ge- 
schichte beinhaltete, obwohl Slowakei 900 Jahre einen Bestandteil des König- 
reichs Ungarn bildete). Die Bezeichnung Tschechoslowakische Geschichte 
entstand theoretisch schon im Jahre 1922 mit der Begründung, dass nach der 
Verfassung der Tschechoslowakischen Republik aus dem Jahre 1920 der Trä-
ger des Staates (und so auch der Geschichte) die tschechoslowakische Nation 
sei, obwohl eine solche Nation (gleichfalls auch Staat) nie vorher existierten.

Eine moderne theoretisch begründete Konzeption der Slowakischen Ge- 
schichte wurde 1930 vom Daniel Rapant vorgestellt. Sonst wurde der Unter-
richtsgegenstand Slowakische Geschichte erst nach der Erreichung der poli-
tischen Autonomie der Slowakei (6. 10. 1938) offiziell eingeführt. Nach den 
Prozessen mit den sog. bourgeoisen Nationalisten in der Slowakei in der er-
sten Hälfte 50-ger Jahre des 20. Jahrhunderts wurde wieder die Benennung 
Tschechoslowakische Geschichte eingeführt; dann ab dem Jahre 1990 wurde 
schließlich wieder die Bezeichnung Slowakische Geschichte hergestellt. 

In den Jahren 1950-1990 ist die Produktion der slowakischen Historiogra-
phie qualitativ und quantitativ sehr angewachsen, es entstanden mehrere 
synthetische Arbeiten zur slowakischen Geschichte, systematische Editionen 
historischer Quellen, regelmäßige Bearbeitung der historischen Bibliographie, 
wie auch sich die Fach- und Namensterminologie petrifizieren konnte usw. 
In dieser Hinsicht kann man die slowakische Historiographie als angemessen 
entwickelt betrachten.

In den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts kommt in der slowakischen 
Historiographie leider teils zur Hungarisation (Magyarisierung in dem Sinne, 
dass meistens erst die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der 
magyarischen Historiographie petrifizierte Terminologie von manchen 
slowakischen Historikern bevorzugt wird). Es ist bedauerlich, dass sich die 
slowakischen Historiker nicht der Vervollkommnung eigener historischer 
Terminologie widmen, was man für ihre Pflicht halten sollte.

Vom Verfasser
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Stadtrechtslandschaften und Städtebünde  
in Oberungarn
Jörg Meier

1. Das Städtewesen und die Städtebünde in Ungarn

Die Zeit bis ungefähr zum Ende des 12. Jahrhunderts kann als eine Vorberei-
tungsphase der Städtebildung im mittelalterlichen Ungarn aufgefasst werden.1 
Erst vom Ende des 12. bzw. von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 14. Jahr- 
hunderts entfaltete sich das Städtewesen Ungarns nach westeuropäischen 
Begriffen.2 Unter Beteiligung „deutscher hospites“ veränderte sich besonders 
die soziale Struktur der Städte. Zum Ausgang des 14. Jahrhunderts konnten 
sich innerhalb einer schnell wachsenden städtischen Bevölkerung fernhandel-
treibende Führungsschichten durchsetzen, und innerhalb der Mittelschicht 
kam es zu einer gewissen Differenzierung.3 Das zünftische Handwerk, das 
einen bedeutsamen Aufschwung erlebte, war nur auf den regionalen Bereich 
ausgerichtet, wohingegen der überregional orientierte Handel vor allem nach 
Fernhandelsgesichtspunkten strukturiert war, wodurch das wirtschaftliche 
Zusammenwachsen der einzelnen Gebiete und eine politische Vereinheitli-
chung erschwert wurde.4

Für das Erreichen eines städtischen Entwicklungsniveaus waren nicht vor-
rangig die geographische Lage und die Wirtschaftskraft der Orte ausschlag-
gebend, sondern vielmehr ihre jeweilige rechtliche Sonderstellung und das 
Ausmaß ihres Fern– und Außenhandels. So verwundert es wenig, dass neben 
dem politisch-administrativen Zentrum Ofen/Buda nur Pest, Szegedin/Sze-
ged sowie Fünfkirchen/Pécs städtisches Niveau erreichten, und dass sich alle 
wichtigen Orte Ungarns in einer geographischen Randlage befanden, Preß-
burg/Bratislava und Ödenburg/Sopron ebenso wie die „Bergstädte“ und die 
siebenbürgischen Zentren.5

Als eine Konstante des ungarischen Mittelalters kann das Zusammenleben 
mit fremden, ständisch privilegierten Sondergruppen gelten. Die städtische 
Gegenwart der Deutschen, die im 15. Jahrhundert etwa ein bis zwei Drittel 
1  Vgl. Erik Fügedi: Die Entstehung des Städtewesens in Ungarn. In: Alba Regia 10, 1969, 105 

-109; s. auch: Günter Schödl: Ungarns Städtewesen im Spätmittelalter: Zum deutschen Anteil 
an Entfaltung und Krise. In: Günter Schödl: Formen und Grenzen des Nationalen. Beiträge zu 
nationaler Integration und Nationalismus im östlichen Europa (Erlanger Osteuropa-Studie 2). 
Erlangen 1990, 303-326.

2  Vgl. u.a. Jenö Szűcz: Das Städtewesen in Ungarn im 15.-17. Jahrhundert. In: La Renaissance et 
la réformation en Pologne et en Hongrie. (Studia Historica 53) Budapest 1963, 97-164; László 
Makkai: Die Geschichte Ungarns. Budapest 1971, Kap. II.

3  Vgl. u.a. András Kubinyi: Budapest története a későbbi középkorban Buda elestéig (1541-ig). 
(Budapest története. Bd. 2). Budapest 1973, 60-68.

4  Vgl. László Makkai: A magyar városfejlődés történetének vázlata. In: Vidéki városaink. 
Budapest 1961, 46ff.

5  Vgl. Schödl 1990, 307f.
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der Einwohnerschaft aller bedeutenderen Städte stellte, war weder ethnisch 
noch „national“ geprägt. Wesentlich für ihre politisch-rechtliche Lage war die 
Tatsache, dass es während der Einwanderungsperiode noch kein eigentliches 
Stadtrecht, bzw. die Gewohnheit deutsches Stadtrecht zu übernehmen, gab.6

Unter dem Begriff Stadtrecht wird im Allgemeinen die Zusammenfassung 
der Rechtsnormen, die einerseits das Rechtsverhältnis gegenüber dem Herr-
scher und dem Land, bzw. seinem Vertreter, andererseits das Verhältnis der 
Stadt gegenüber dem Bürger betreffen, verstanden. Dazu kommt es in den ein-
zelnen Regionen allerdings oftmals erst nach einer langen und komplizierten 
Entwicklung. Die Rechtsgewohnheiten der ältesten ungarischen Städte hat-
ten bereits lange vor ihrer rechtsgültigen Anerkennung und der schriftlichen 
Bestätigung durch den Herrscher ihre Tradition. Es wurden Elemente des 
ursprünglichen heimischen Rechts der Marktflecken und der Gewohnheiten 
geschaffen, die die deutschen Kolonisten hierher übertragen hatten. Wenn- 
gleich diese Privilegien, die später im Ganzen den Begriff „Stadtrecht“ bil-
deten, ursprünglich nur mündlich, ohne schriftliche Zeugenschaft anerkannt 
waren, wurden sie von den ungarischen Königen und der Öffentlichkeit res-
pektiert. Seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts, als einige Orte die schriftliche 
Bestätigung ihrer Freiheiten zu fordern begannen, ist der Begriff des Stad-
trechts, für die von den Gästen benutzten Privilegien bereits entwickelt und 
stellt die Sammlung bestimmter Rechte der in den prosperierenden Orten 
konzentrierten Gäste dar, deren Rechte ihnen die Selbstverwaltung und eine 
ständig größere Unabhängigkeit vom jeweiligen Landesherrn garantierten.7 

In den deutschen Ländern entwickelte sich das Stadtrecht vor allem in zwei 
großen Gebieten, seit dem 12. Jahrhundert im Norden und seit dem 13. Jahr- 
hundert im Süden. Das Magdeburger Recht erfasste durch die deutschen 
Kolonisten Böhmen, Schlesien und Polen, teilweise Ungarn, besonders aber 
das Gebiet der heutigen Mittelslowakei, zum Teil die Ostslowakei und auch 
Siebenbürgen. Der andere Zweig des deutschen Stadtrechts, das sogenannte 
schwäbische Recht, wurde erstmals in Nürnberg kodifiziert, dann von Wien 
übernommen und kam dadurch nach Ungarn.8

Die juristisch auf dem süddeutschen Recht begründete bedeutendste unga-
rische Stadt war Ofen. Die goldene Bulle aus dem Jahre 1244 fasste die Privi-
legienrechte der Stadt Ofen in 18 Punkten zusammen und führte alle Rechte 
und Pflichten der Bürger an.9 Detaillierte Richtlinien, besonders in Rechtsfra-
gen, fasst das Ofner Rechtsbuch (Ofner Stadtrecht) zusammen, das Einträge 
aus den Jahren 1244 bis 1421 enthält.10

6  Vgl. ebd., 310ff.
7  Vgl. hierzu besonders: Darina Lehotská: Vývoj mestského práva na Slovensku. In: Sborník 

Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského – Historica 10, 65-114.
8  Vgl. ebd.
9  Vgl. A[ndrej] Michnay/P[avel] Lichner: Buda városának törvénykönyve. Ofner Stadtrecht 

1244-1421. Pozsony 1845, 239f.
10  Vgl. Károly Mollay (Hrsg.): Das Ofner Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechtssammlung des 

15. Jahrhunderts aus Ungarn. Weimar 1959.
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In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts kam es im Städtewesen Ungarns 
zu einer großen ständisch–juristischen Veränderung, da in dieser Zeit von den 
mit städtischem Recht mehr oder weniger privilegierten Orten ungefähr zwei- 
einhalb Dutzend – vor allem die größeren Handelsstädte und einige Berg-
städte – durch den Feudalherren als „Stand“ anerkannt wurden.11 Viele der 
mit einzelnen Elementen städtischen Rechts ausgestatteten, aber nicht zum 
Landstand der Städte gehörenden Siedlungen wurden „oppidum“ genannt,12 
eine Reihe von ihnen wurden in den Quellen als „civitates“ oder sogar als „li-
berae civitates“ bezeichnet.13 Einige dieser Siedlungen waren mit Mauern um-
geben und hatten durchaus städtischen Charakter,14 sie erhielten das Recht 
einer größeren Stadt und besaßen bisweilen sogar das Stapelrecht.15 Eine 
Reihe der sogenannten „oppida“ können nicht nur wegen ihrer städtischen 
Privilegien und ihres Äußeren, sondern auch wegen ihrer wirtschaftlichen 
Bedeutung als Städte betrachtet werden.

Das 15. Jahrhundert wird in der historischen Fachliteratur als die Entste-
hungs– und Blütezeit der Städtebünde im Königreich Ungarn bezeichnet. Zu 
diesen Städtebünden gehörten die niederungarischen, die oberungarischen 
und die siebenbürgischen Bergstädte, die sogenannten Tavernikalstädte, 
die Gemeinschaft der 24 Zipser Städte und die siebenbürgisch-sächsischen 
Städte. In ihrer Gesamtheit fanden die Städte Ungarns aber nicht zu einer ein-
heitlichen Standesvertretung oder Politik, vielmehr spielten sie nur innerhalb 
der Siedlergemeinschaft – in sich allmählich herausbildenden Gebietskörper-
schaften – eine wichtigere politische Rolle.16

11  Vgl. u.a. András Kubinyi: Der ungarische König und seine Städte im 14. und am Beginn 
des 15. Jahrhunderts. In: Wilhelm Rausch (Hrsg.): Stadt und Stadtherr im 14. Jahrhundert. 
Entwicklung und Funktionen. (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas 2). Linz 1972, 
206; András Kubinyi: Zur Frage der Vertretung der Städte im Ungarischen Reichstag bis 1526. 
In: Bernhard Töpfer (Hrsg.): Städte und Ständestaat. Zur Rolle der Städte bei der Entwicklung 
der Ständeverfassung in europäischen Staaten vom 13. bis zum 15. Jahrhundert. (Forschungen 
zur mittelalterlichen Geschichte 26). Berlin 1980, 224.

12  Vgl. u.a. Vera Bácskai: Magyar mezővárosok a XV. században. [Ungarische oppida im 15. 
Jahrhundert]. In: Értekezések a történeti tudományok köréből. Uj sorozat. Bd. 37. Budapest 
1965, 14; György Székely: A mezõvárosi fejlődés kérdései a XVII. század közepéig. In: A 
Debreceni Déri Muzeum Évkönyve 1974. Debrecen 1975, 347-370; Erik Fügedi: Die Ausbreitung 
der städtischen Lebensform – Ungarns oppida im 14. Jahrhundert. In: Wilhelm Rausch (Hrsg.): 
Stadt und Stadtherr im 14. Jahrhundert. Entwicklung und Funktionen. (Beiträge zur Geschichte 
der Städte Mitteleuropas 2). Linz 1972, 165-192.

-13  Vgl. Kubinyi 1980, 216.
14  Z.B. einige Bischofs- und Handelsstädte, wie Fünfkirchen/Pécs oder Waitzen/Vác sowie 

mehrere Städte in den Grenzgebieten, u.a. in der heutigen Slowakei. Vgl. u.a. Andreas Kubinyi: 
Zur Frage der deutschen Siedlungen im mittleren Teil des Königreichs Ungarn (1200-1541). 
In: Walter Schlesinger (Hrsg.): Die deutschen Ostsiedlungen des Mittelalters als Problem der 
europäischen Geschichte. Reichenau-Vorträge 1970-1972. (Vorträge und Forschungen 18). 
Sigmaringen 1975, 557f.

15  Vgl. u.a. Sándor Domanovszky: A szepesi városok árumegállitójoga. Lőcse és Késmárk 
küzdelme az árúmegállításért 1358-1570. Budapest 1922, 29-49; Ľudmila Husovská u.a.: 
Slovensko. Prechádzky storočiami miest a mestečiek. Bratislava 1994.

16  Konrad G. Gündisch: Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittelalter. (Studia Transylvanica 
18). Köln, Weimar, Wien 1993, 333f.
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Zu den Städten, die im Mittelalter Stadtprivilegien erhielten, gehörten auch 
die Bergstädte der heutigen Mittel– und Ostslowakei. Die sieben niederunga-
rischen Bergstädte, Kremnitz/Kremnica, Schemnitz/Banská Štiavnica, Neusohl/
Banská Bystrica, Dilln/Banská Belá, Pukkanz/Pukanec, Königsberg/Nová Baňa 
und Libethen/Ľubietová, die dem königlichen Kammergrafen in Bergwerksan-
gelegenheiten unterstellt waren, berieten sich bereits seit dem 14. Jahrhundert 
nicht nur in Bergwerksfragen, sondern auch in anderen gemeinsamen Angele-
genheiten. Im 15. Jahrhundert erhielten sie gemeinsame Privilegien.17

Auf der Grundlage des Bergrechts von Göllnitz/Gelnica wurde im 15. Jahr-
hundert mittels einer gegenseitigen Vereinbarung der Bund der oberungari-
schen Bergstädte gegründet, zu dem die Orte Göllnitz/Gelnica, Schmöllnitz/
Smolník, Rosenau/Rožňava, Jossau/Jasov, Zipser Neudorf/ Spišská Nova Ves, 
Rudabáňa und Telkibáňa gehörten. Dieser Bund war jedoch nicht so bedeu- 
tend wie die mittelslowakische Gemeinschaft, zu der ausschließlich freie 
königliche Bergstädte gehörten, er besaß aber ein Statuarrecht in Bergwerks- 
angelegenheiten und wurde Oberhof in Bergrechtsprozessen.18

2. Die königlichen Freistädte – Tavernikalstädte

Unter König Sigismund wurde das Appellationsrecht der Stadtgerichte ge-
regelt, um unter den zahlreichen stadtrechtlichen Ortschaften eine eindeu-
tige Trennung zu ziehen. Als oberste Berufungsinstanz wurde endgültig die 
„sedes tavernicalis“, ein Gerichtshof unter dem Vorsitz eines Landeswürden-
trägers der Zentralverwaltung des Ungarischen Staates, dem sogenannten 
„magister tavernicorum“, der ursprünglich nur finanzielle, durch den Ge-
richtsvorsitz schließlich auch juristische Kompetenz besaß, anerkannt. Dage-
gen sollten die kleineren Orte, Märkte und freien Dörfer in ihrer jeweiligen 
Mutterstadt Berufung einlegen.19

Für das Jahr 1412 lässt sich die erste gemeinsame Beratung der fünf könig-
lichen Freistädte der heutigen Ostlowakei belegen, bei der sie einen Beschluss 
fassten, wie ihre Stadtgerichte in Schuldsachen verfahren sollten.20 Neben Ka-
schau/Košice, der bereits im 14. Jahrhundert (nach Ofen/Buda) zweitgrößten 
Stadt Ungarns, bildeten Bartfeld/Bardejov, Eperies/Prešov, Leutschau/Levoča 
und Zeben/Sabinov diese auch Pentapolis genannte Gemeinschaft.

17  Vgl. u.a. Günther Frh. von Probszt: Die niederungarischen Bergstädte. Ihre Entwicklung 
und wirtschaftliche Bedeutung bis zum Übergang an das Haus Habsburg (1546). (Buchreihe 
der Südostdeutschen Historischen Kommission 15). München 1966; Ľubomír Juck: Výsady 
banských miest na Slovensku v stredoveku. In: Richard Marsina (Hrsg.): Banské mestá na 
Slovensku. Martin 1990, 82-90.

18  Vgl. u.a. Ladislaus Guzsak u.a. (Hrsg.): Bergstädte der Unterzips. Stuttgart 1983; Ondrej R. 
Halaga: Spoločenstvo siedmich banských miest košickej správnej oblasti. In: Richard Marsina 
(Hrsg.): Banské mestá na Slovensku. Martin 1990, 91-102.

19  Vgl. Kubinyi 1980, 219.
20  Vgl. Béla Iványi: Eperjes szabad királyi város levéltára. (Archivum liberae regiaeque civitatis 

Eperjes) 1245-1526. Bd. 1. [Acta Litterarum ac Scientiarum Reg. Universitatis Hung. Francisco-
Josephinae. Sectio Juridica-Politica. Tom. II]. Szeged 1931, Nr. 170, 70.
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Auf den territorialen Tagungen in der Mitte des 15. Jahrhunderts spielten 
die sogenannte Pentapolis und auch der Städtebund der niederungarischen 
Bergstädte eine entscheidende Rolle. Beide Städtebünde waren auf territoria-
ler Grundlage entstanden, denn die jeweiligen Orte lagen recht dicht beiein- 
ander. Ihre Beratungen dienten in erster Linie einer gemeinsamen Rechts- 
pflege, doch ein gemeinsamer Oberhof ihrer Stadtgerichte entstand aus dem 
Bund der fünf königlichen Freistädte nicht.21

Aus der Tavernikalgerichtsbarkeit entwickelte sich der bedeutendste Städte-
bund in dieser Zeit in Ungarn. Die wachsende Präsenz der Vertreter der Städte 
in der Zusammensetzung des Tavernikalgerichts führte in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts zu weitreichenden organisatorischen Veränderungen. 
Die Vertreter der größten Städte saßen als Beisitzer am Tavernikalgericht, und 
spätestens im Jahre 1453 verdrängten sieben Städte sowohl die adligen Beisi-
tzer als auch die Vertreter der Städte, die nicht zu ihrem Bund gehörten aus 
dem Gericht. Drei der sieben Tavernikalstädte gehörten auch zum Bund der 
fünf Städte, weshalb dieser Bund kein eigenes Obergericht entwickelte. In den 
sieben Tavernikalstädte, Ofen/Buda, Kaschau/Košice, Preßburg/Bratislava, 
Tyrnau/Trnava, Ödenburg/Sopron, Bartfeld/Bardejov und Eperies/Prešov, 
wurde das Ofener Stadtrecht angewandt, das auch die Grundlage eines für 
diese Städte verfaßten Rechtsbuches wurde. Da alle Städte des Bundes bedeu-
tende Handelsstädte waren, eigneten sie sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen 
Interessen und ihres gemeinsamen Rechts in der Zeit der Thronwirren das Ta-
vernikalgericht an. Die sieben Städte, die auch das Recht erwarben, Statuten 
zu verfassen und bereits in dem ersten erhalten gebliebenen Statut aus dem 
Jahre 1456, den Städtebund auch zur Erhaltung ihrer Freiheiten begründeten,22 
bildeten, aufgrund ihrer geographischen Lage, keinen territorialen Bund.

Wenngleich alle Städte, die zu den Reichstagen eingeladen und deren Bür-
ger nicht zu den Leibeigenen gerechnet wurden, königliche Freistädte hießen, 
galten im engeren Sinne nur die sieben Tavernikalstädte – zu denen in den 
achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts als achte noch Pest dazukam – als Frei- 
städte. In einem Statut der „sieben Freistädte“ wurde zwischen den „septem 
civitatis liberae“ und den „aliae civitatis“ unterschieden.23 In anderen Quellen 
und auch in der Literatur findet sich jedoch die Ansicht, dass nicht nur die 
Tavernikalstädte, sondern auch die dem Gerichtshof der „personalis praesen-
tia regia“ unterstellten Städte königliche Freistädte seien.24 Dazu kamen u.a. 
noch die Städte der Siebenbürger Sachsen sowie die königlichen Bergstädte, 
so dass die königlichen (Frei–)städte keine einheitliche Gruppe bildeten, zu-
mal die mächtigsten – nämlich die sieben bzw. acht Tavernikalstädte – nicht 
immer zur Zusammenarbeit mit den anderen Städten bereit waren.25

In den sechziger Jahren des 15. Jahrhunderts wurde von den Tavernikalstäd-
ten eine gemeinsame Rechtssammlung zusammengestellt, in der ihre Rechts-
21  Vgl. Kubinyi 1980, 222
22  Vgl. Imre Szentpétery: A tárnoki itélőszék kialakulása. In: Századok 68/1934, 589.
23  Vgl. M[iklós] G. Kovachich: Codex authenticus iuris tavernicalis. Buda 1803, 256-259.
24  Vgl. u.a. J. Reizner: Szeged története. Bd. IV. Szeged 1900, Nr. 54, 88; S. Kolozsváry/K. Óvari 

(Hrsg.): Werbőczy István Hármaskönyve. Budapest 1897, (Part.III. Tit. 8), 390.
25  Vgl. Kubinyi 1980, 224.
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gewohnheiten und Statutrechte erfasst waren.26 Neben sozial-wirtschaftlichen 
Faktoren war dafür vor allem auch ein beträchtlicher Grad der Rechtsverwandt-
schaft maßgeblich. Beim Vergleich einiger Bestimmungen der Rechtssammlung 
mit den vergleichbaren Abschnitten einzelner Partikularrechte der Tavernikal-
städte finden sich Parallelen und innere Zusammenhänge nicht nur zum Ofner 
Recht, sondern auch zum Rechtsbuch von Preßburg/Bratislava.27 Aufgrund des 
komplizierten Prozessrechtes und der Unbeständigkeit der Prozessordnung 
wurden die wichtigsten prozessrechtlichen Regeln, durch langfristige Praxis 
am Tavernikalgericht abgeleitet, im Jahre 1479 in einer Sammlung des unifizier-
ten Prozessrechtes zusammengestellt.28

Der Oberhof der sieben Städte wurde auch von Seiten des Herrschers geför-
dert, und der Tarnackmeister durfte nur mit Vertretern der Freistädte zu Ge-
richt sitzen, wodurch der Einfluss der Feudalherren auf die Rechtssprechung 
ausgeschaltet werden konnte. Die Mitglieder des Bundes wurden durch die 
Hauptstadt Ofen/Buda einberufen, sobald die Freiheiten der Städte gefährdet 
schienen. Die niederungarischen Bergstädte errichteten in Kremnitz/Kremnica, 
die Städte der Siebenbürger Sachsen in Hermannstadt einen eigenen Oberhof, 
wohingegen andere königliche Städte, unter ihnen auch so bedeutende wie 
Stuhlweißenburg/Székesfehérvár, Gran/Esztergom, Szegedin/Szeged oder Leut-
schau/Levoča, Berufungen an das Gericht der „personalis praesentia regia“ 
einlegen mussten. In dritter Instanz urteilte dieses Gericht auch bei Appella-
tionen des Tavernikalgerichts oder der Gerichtshöfe der Bergstädte. Doch nur 
die Tavernikalstädte erreichten im Jahre 1499, dass das Gericht der „personalis 
praesentia“ nach den Gewohnheiten der Freistädte richtete.29

Die bewegten politischen und historischen Ereignisse nach der Schlacht 
bei Mohács, die Spaltung des Landes in zwei Lager, die Existenz zweier Tar-
nackmeister und die „Türkengefahr“, führten zu erheblichen Veränderungen 
nicht nur in der Organisation der Tavernikalstädte und des Tavernikalge-
richts. Deshalb wurden im Jahre 1530, im Interesse der Erhaltung und Si-
cherstellung dieser Institution, neue Organisationsstrukturen eingeführt. Das 
Gericht wurde aus den Vertretern Preßburgs/Bratislavas, Tyrnaus/Trnavas 
und Ödenburgs/Soprons gebildet, wodurch auch in sehr schwierigen innen-
politischen Zeiten, ein Überleben des Tavernikalgerichtes sichergestellt war. 
Nach dem Jahre 1541 wurden die Städte Kaschau/Košice, Bartfeld/Bardejov 
und Eperjes/Prešov wieder eingegliedert, und mit einem Statut aus dem Jahre 
1559 wurde Preßburg als Sitz des Tavernikalgerichtes bestimmt.30

26  Vgl. Štefánia Mertanová: Ius tavernicale. Štúdie o procese formovania práva taverníckych 
miest v etapách vývoja taverníckeho súdu v Uhorsku (15.-17. stor.). Bratislava 1985, 41-45.

27  Vgl. Štefánia Mertanová: Die Stellung von Preßburg in dem Berufungsgerichtswesen der 
Tavernikalstädte (14.-16. Jh.). In: Richard Marsina (Hrsg.): Städte im Donauraum. Sammelband 
der Beiträge aus dem Symposion in Smolenice 30.9.-3.10.1991. Bratislava – Preßburg 1291-1991. 
Bratislava 1993, 216.

28  „Articuli conclusionum iurium septem civitatum liberarum, videlicet Bude, Case, Pozonii, 
Thirnavie, Zefronii, Bartphe et Epperies. Quarum notitia et series satis liquet...“; s. Štátny 
okresný archív v Prešove – MMP, 113/I; Štátny ústredný archív SR – II 13 940.

29  Vgl. u.a. Elemér Mályusz: Geschichte des Bürgertums in Ungarn. In: VSWG 20/1927, 383-396; 
Szentpétery 1934, S. 510-587; Imre Hajnik: A magyar birósági szervezet és perjog az Árpádés a 
vegyes-házi királyok alatt. Budapest 1899, S. 90-96, 127-130.

30  Vgl. Mertanová 1993, 218.
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3. Die Zipser Städtebünde

Für die Zips charakteristisch ist die große Anzahl privilegierter Gebiete im 
Rahmen der Gespanschaft, die in ihrer Bedeutung und internationalen Ste- 
llung einzigartig ist. In der Zeit vom Mittelalter bis zum Jahre 1922 gab es 
in der Zips die folgenden voneinander unabhängigen Verwaltungseinheiten: 
die „Zipser Gespanschaft“ (Magnus comitatus, Sedes inferior) vom 12. Jahr-
hundert bis zum Jahre 1922, den „Stuhl der Zehn Zipser Lanzenträger“ (Se-
des decem lanceatorum, Sedes nobilium des Scepus) vom 11. Jahrhundert bis 
zum Jahre 1803 und das „Königliche Dominum Lublau/Ľubovňa und Pud-
lein/Podolínec“ vom Ende des 13. bzw. Anfang des 14. Jahrhunderts bis zum 
Jahre 1827 sowie die „Gemeinschaft der Zipser Sachsen“ vom 12. Jahrhundert 
bis zum Jahre 1876 (s.u.), das „privilegierte Bergbaugebiet“ vom 13. Jahrhun-
dert bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts und darüber hinaus die „königlichen 
Freistädte“ Leutschau/Levoča und Kesmark/Kežmarok.

Wenn von den „Zipser Sachsen“ die Rede ist, so sind damit einerseits die ur-
sprüngliche Verwaltungseinheit, die auf der Grundlage ihrer Privilegien aus dem 
Jahre 1271 geschaffen wurde, andererseits die Verwaltungseinheiten, die durch 
die Aufspaltung dieser ursprünglichen Gemeinschaft – durch die Verpfändung 
eines Teils der Städte an Polen im Jahre 1412 – entstanden sind, gemeint.

Die Besiedlung der mittleren Zips war zum größten Teil abgeschlossen, als 
die „Zipser Sachsen“ in einer Urkunde vom 24. November 1271 von König 
Stephan V. (1270-1272) ein Privilegium erhielten, das ihnen ihre Rechte si-
cherte, und auf dessen Grundlage sie die Gemeinschaft der Zipser Sachsen 
gründeten.31 Das Privilegium garantierte ihnen weitreichende Sonderrechte, 
indem es sie von allen Gebühren, Steuern und Abgaben befreite, dafür waren 
sie verpflichtet jährlich am Martinstag 300 Hrivna Silber Ofener Gewichts als 
Bodensteuer abzuführen. Im Kriegsfall hatten sie 50 bewaffnete Männer unter 
die Fahne des Königs zu entsenden, und während des Aufenthalts des Königs 
auf ihrem Gebiet ihn, seine Begleitung und das Militär zu versorgen und bei 
seinem Abzug entsprechend zu beschenken. Als Belohnung erhielten sie das 
Recht, sich aus ihren eigenen Reihen den Gespan oder Richter (Comitem vel 
judicem) zu wählen, der sie zusammen mit dem Burggespan (cum comite 
pro tempore constituto) in allen Angelegenheiten in ihrer Hauptstadt (civitate 
provincie captali) Leutschau richten sollte, auf der Grundlage ihres eigenen 
Rechts (juxta jus et consuetudines provincie approbatas). Darüber hinaus er-
hielten sie das Sonderrecht, dass sie niemand außerhalb ihrer Provinz (per 
nullius condicionis, status, aut ordinis hominem) vor das königliche Gericht 
rufen durfte. Neben anderen Rechten erhielten sie außerdem das Fischerei-
recht, das Jagdrecht und das Recht der Waldrodung, das Recht der Umwan-
dlung des gerodeten Bodens in Ackerland und dessen Nutzung sowie, auf 
Antrag, das Recht Erz zu suchen und zu schürfen. Die Besonderheit dieser 
Rechte bestand darin, dass es sich um ein kollektives Privilegium handelte, 
welches nicht einzelnen Ansiedlungen erteilt wurde, sondern der Gemein-
schaft (den Provinzen) der Zipser Sachsen als Gesamtheit.32

31  Vgl. u.a. Carolus Wagner: Analecta Scepusii sacri et profani. Bd. 1. Wien 1773, 189-191; Johannes 
Bárdossy: Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis. Leutschoviae 1802, 108-116.

32  Vgl. Štefan Luby: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 1946, 190.
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Dem in einer Urkunde vom 12. November 1317, durch König Karl I. (1308 
-1342), erneuerten Privilegium der Zipser Sachsen ist zu entnehmen, dass zu 
dieser Zeit 44 – namentlich aufgezählte – Städte, Dörfer und Meierhöfe zur 
„Communitas Saxonum“ gehörten. Dieses Verzeichnis ermöglicht einen gu-
ten Überblick über die Ausdehnung des Gebietes der Zipser Sachsen, das in 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts als „Communitas“ oder „Provincia Sa-
xonum de Cips“ bezeichnet wurde.33

Das Ausmaß des Gebietes hat sich mit der Zeit vor allem deshalb geändert, 
weil die einzelnen Orte allmählich in die leibeigene Abhängigkeit der Lan-
desherren gerieten und dadurch aus der Gemeinschaft ausschieden, anderer-
seits einige Städte, wie Leutschau/Levoča und Kesmark/Kežmarok, im Laufe 
der Zeit ihre Selbständigkeit erlangten. Äußerer Ausdruck dieses Prozesses 
war auch die spätere Benennung der Gemeinschaft der Zipser Sachsen in 
„Verband der 24 Zipser Städte“ (Provincia XXIV oppidorum terrae Scepusien-
sis), die zum ersten Mal im Jahre 1344 nachweisbar ist.34

An ihrer Spitze stand der Graf (Groff, Landgraf, comes terrestris, comes 
provinciae), der jedes Jahr vom „Großen Rat“, der sogenannten „Großen Bot-
schaft“ gewählt wurde.35 Dieser setzte sich aus hundert (Hunderleit, centrum-
virt) Vertretern der einzelnen Städte,36 aus den alten Stadtrichtern, den neu- 
en Stadtrichtern und dem alten Grafen zusammen.37 In die Körperschaft der 
hundert Leute entsandte jede Stadt eine bestimmte Anzahl von Vertretern, die 
ursprünglich wahrscheinlich nach der Einwohnerzahl bestimmt worden war, 
sich aber in den späteren Jahren nicht änderte.38

Die „Große Botschaft“ entschied auch über alle bedeutenden Angelegen-
heiten der Provinz, wie z.B. über die Änderung der Statuten.39 Ihre Entschei-
dungen legte sie dem „Kleinen Rat“, der sogenannten „Kleinen Botschaft“ 
(Königlicher Stuhl, Grafenstuhl) zur Bestätigung vor.40 Die „Kleine Botschaft“ 
bestand aus Grafen und Richtern aller Städte und trat nach Bedarf zusa- 
mmen.41 Von ihr wurden nicht nur die Beschlüsse der „Großen Botschaft“ 
bestätigt, sie bearbeitete auch administrative Angelegenheiten von geringe-
rer Bedeutung und war zudem die höchste Gerichtsinstanz in der Provinz.42 

33  Vgl. György Fejér: Codex diplomaticus regni Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Bd. 8/1. Buda 
1844, 435; Michael Schmauk: Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis II. Szepesváraljae 
1889, 39-43; Ivan Chalupecký: Prehľad vývoja verejnej správy na Spiši. In: Sborník archivních 
prací 13/1963, 134.

34  Johann Lipták: Gebiet und Verwaltung der Zipser Sachsen. In Südostdeutsche Forschungen 
IV/1939, 8; vgl. auch Antal Fekete-Nagy: A Szepesség történelmi és társadalmi kialakulása. 
Budapest 1934.

35  Štátny oblastný archív v Levoči: Fond Provincia XVI spišských miest. = ŠOBA: SM, Zipser 
Willkühr § 44.

36  ŠOBA: SM, Protokolle aus den Jahren 1580, 1606, 1666, 1732.
37  ŠOBA: SM, Protokoll Nr. 1 (1580), 222.
38  Vgl. Chalupecký 1963, 135.
39  ŠOBA: SM, Protokoll Nr. 1 (1580), 15f.
40  Ebd., S. 243, 247, 252.
41  Vgl. Lipták 1939, S. 9.
42  Vgl. Chalupecký 1963, S. 135.
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Das gemeinsame Gerichtswesen des Grafen mit dem Zipser Gespan, das im 
Privilegium aus dem Jahre 1271 festgelegt worden war, ging später in allen 
wichtigeren Angelegenheiten auf den Grafen über.43

Aus den Privilegien des Jahres 1271 ist bereits ersichtlich, dass die Gemein-
schaft der Zipser Sachsen von Beginn an einen genau bestimmten Sitz hatte, 
nämlich die Stadt Leutschau/Levoča. In späteren Jahren fanden die Versa- 
mmlungen entweder in Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves oder abwechselnd 
in allen größeren Städten der Kommunität statt.44

Die Gemeinschaft der Zipser Sachsen verfügte auch über ein eigenes Siegel 
mit der Inschrift SIGILLVM SAXONVM DE CIP.45 Neben der gemeinsamen 
besaß jede einzelne Stadt auch eine eigene Verwaltung, die – nach Art der 
königlichen freien Städte – aus einem Richter, 12 Beisitzern, einem Unterrich-
ter (pénzíbró, vásábíró) und einem Notar (Stadtschreiber) bestand. Es gab 
einen sogenannten „inneren Rat“, bestehend aus dem Richter und den Beisi-
tzern und einen sogenannten „äußeren Rat“ (electi cives), der aus insgesamt 
24–50 Mitgliedern aus den einzelnen Bezirken der Stadt zusammengesetzt 
war. Jede Stadt war in Viertel aufgeteilt, deren größere noch in kleinere Kreise 
unterteilt wurden.46 Im Gerichtswesen benutzten die Zipser Sachsen ein eige-
nes Recht, die sogenannte „Zipser Willkür“.47

Diese Form der Zipser Verwaltung bestand nicht nur bis zum Untergang 
der ursprünglichen Gemeinschaft der Zipser Sachsen, im Jahr 1412, sondern 
setzte sich mit kleineren Änderungen auch in der Provinz der 11 Zipser Städte 
und der Provinz der 13 Zipser Städte fort, in die die Gemeinschaft der Zipser 
Sachsen zerfiel.

Im Jahre 1412 bereitete König Sigismund (1387-1437) einen Feldzug gegen 
Venedig vor, für den er bedeutende finanzielle Mittel benötigte. Zu einem 
Teil gewann er diese dadurch, dass er sich 37.000 böhmische Groschen vom 
polnischen König Wladislaw II. Jagiello (1386-1434) lieh und ihm dafür die 13 
reichsten der 24 Zipser Städte zum Pfand gab (s.u.). Die Städte sollten nach 
der Erstattung der Summe wieder an Ungarn zurückgegeben werden48.

Die übrigen Städte, die nicht an Polen fielen, bildeten auf der Grundlage 
der bisherigen Privilegien der Zipser Sachsen die Provinz der 11 Zipser Städte 
(Communitas XI regalium civitatum terrae Scepusiensis) und wurden damit 

43  Ebd.
44  Vgl. Lipták 1939, S. 9.
45  ŠOBA: Fond mesto Levoča. Sign. B/2. Inv. Nr. 47 aus dem Jahr 1319.
46  Vgl. Chalupecký 1963, S. 135f.
47  Vgl. Ilpo Tapani Piirainen/Mária Papsonová: Das Recht der Spiš/Zips. Texte und 

Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. 2 Bde. (Veröffentlichungen des 
Germanistischen Instituts der Universität Oulu 8). Oulu; s. auch Kálmán Demkó: A szepesi 
jog. Zipser Willkühr. Budapest 1891; Kálmán Demkó: A szepeso jog keletkezége, viszonya 
országos jogunkhoz és a némestorszagi anyajogokhoz. Budapest 1891; Kálmán Demkó: A 
szepesi szászok ösi jogélete Lőcse 1896; Štefánia Mertanová: Vznik a vývoj spišského práva. In: 
Richard Marsina (Hrsg.): Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, 91-99.

48  Wagner 1773, 212-216
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zu den eigentlichen Nachfolgern der Gemeinschaft der Zipser Sachsen.49 Der 
neu gebildete Städtebund bestand aus den Orten Donnersmark/Spišský Štvr-
tok, Sperndorf/Iliašovce, Eisdorf/Žakovce, Kabsdorf/Hrabušice, Kirn/Kuri-
many, Mühlbach/Mlynica, Großschlagendorf/Veľký Slavkov, Dirn/Odorín, 
Palmsdorf/Harichovce, Eulenbach/Bystrany und Kunzendorf/Vlkovce.50 Die 
Städte wählten sich einen eigenen Grafen sowie alle anderen Verwaltung-
sinstitutionen und benutzten auch ein eigenes Siegel mit der Kreisinschrift: 
SIGILLVM SAXONVM VNDECIM CIVITATVM TERRE SCEPVUSIENSIS.51 
Obwohl König Sigismund die 11 Zipser Städte im Jahre 1418 von allen könig-
lichen Steuern und Gebühren befreite, hatten sie allem Anschein nach schon 
bald Probleme mit ihrer öffentlichen Verwaltung und baten deshalb im Jahre 
1440 den polnischen König um Erlaubnis, sich den Grafen gemeinsam mit 
den 13 verpfändeten Städten wählen zu dürfen. Wenngleich sie dieses Recht 
erhielten, ist es dazu aus unbekannten Gründen nie gekommen. Aufgrund 
der Tatsache, dass in dieser Urkunde Kalbsdorf bereits nicht mehr erwähnt 
wurde, lässt sich schließen, dass der Ort nicht mehr zu den Städten des Lan-
desherrn gehörte. Das gleiche Schicksal ereilte bald auch die anderen Orte. 
Das offizielle Ende der Provinz der 11 Zipser Städte fällt mit der Ernennung 
Imrich Zapolskýs zum Erbgespan der Zips im Jahr 1465 zusammen, da er die 
besagten Orte als Pertinenzen zur Zipser Burg erhielt. Letzmalig treffen wir 
auf eine Erwähnung der 11 Zipser Städte in einer Urkunde aus dem Jahre 
1638, in der sie als „Communitates XI oppidorum ad arcem Scepusiensem 
pertinentium” erwähnt werden.52 Lediglich die große Anzahl der erhalten 
gebliebenen kunsthistorischen Denkmäler lässt die ehemalige Sonderstellung 
der heute meist unbedeutenden kleinen Dörfer noch erahnen.

Zu den 13 an Polen verpfändeten Städten gehörten die Orte Zipser Neudorf/
Spišská Nová Ves, Kirchdrauf/Spišské Podhradie, Wallendorf/Spišské Vlachy, 
Deutschendorf/Poprad, Felka/Velká, Georgenberg/Spišská Sobota, Michels- 
dorf/Stráže pod Tatrami, Matzdorf/Matejovce, Zipser Bela/Spišská Bela, 
Menhardsdorf/Vrbov, Leibitz/Ľubica, Rißdorf/Ruskinovce und Durelsdorf/
Tvarožná. Die verpfändeten Städte zogen aus ihrer politisch-rechtlichen Son-
derstellung Vorteile, denn sie gehörten nur pfandrechtlich (in inscriptione) 
mit allem Nutzen zu Polen, blieben aber weiterhin organischer Bestandteil 
Ungarns.53 Dadurch gewannen sie verschiedene Privilegien sowohl von den 
ungarischen als auch von den polnischen Machthabern. Entscheidend dabei 
war, dass von polnischer Seite alle ihre bisherigen Privilegien anerkannt wur-
den und ihnen auch ihre ursprüngliche Selbstverwaltung – unter polnischer 
Aufsicht und Abschöpfung der Einkünfte – belassen wurde. Somit wurde die 
selbständige Provinz der 13 Zipser Städte mit der gleichen Verwaltung ge- 
schaffen, wie sie die Gemeinschaft der Zipser Sachsen hatte.54 Seit der zweiten 

49  Vgl. Chalupecký 1963, 136.
50  Vgl. ebd.
51  Ebd.
52  Ebd., 137.
53  Vgl. zur Verpfändung u.a. Michal Suchý: Spišské mestá v poľskom zálohu. In: Richard Marsina 

(Hrsg.): Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, 55-87.
54  Vgl. Chalupecký 1963, 137.
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Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde für die „Große Botschaft“ die Bezeichnung 
„Generalkongregation und für die „Kleine Botschaft“ der Begriff „Partikular– 
oder Spezialkongregation“ verwendet.55

Polen entsandte in die verpfändeten Städte einen Bürgermeister, dessen Sitz 
die Burg Lublau wurde. Er beaufsichtigte die Verwaltung und war für die 
ordentliche Abführung von Steuern und Gebühren verantwortlich. Bei der 
Funktion half ihm der Kapitän, eventuell der Unterkapitän der Burg und die 
Burgwache.56

Am Ende des 16. Jahrhunderts änderte sich das Verhältnis der Zipser Städte 
zu Polen, denn im Jahre 1593 erhielt sie Šebastián Ľubomirský als Schenkung, 
so dass sie in die Abhängigkeit eines Landesherrn gerieten.57 Dieser begann 
sich in die Selbstverwaltung der Städte einzumischen, er bestätigte die Wahl 
der Grafen und wurde im Gerichtswesen zur Berufungsobrigkeit gegen die 
Urteile des Grafenstuhls.58 Da er sich im Allgemeinen außerhalb der Zips auf-
hielt, vertraute er die Aufsicht über die Verwaltung dem Gouverneur und Vi-
cegouverneur, die auf der Lublauer Burg ihren Sitz hatten, an.59

Im Jahre 1744 gelangten die Städte erneut in den Besitz des Königs, der 
sie seiner Gemahlin Maria Josepha schenkte. 1769 wurde die Provinz der 13 
Zipser Städte auf Befehl Maria Theresias durch ungarisches Militär besetzt, 
und am 5. November 1772 befreiten sie sich aus der Abhängigkeit von Po-
len und wurden erneut feierlich ins Königreich Ungarn eingegliedert. Nach 
einer Übergangsphase von etwa zwei Jahren wurden der Provinz der 13 Zip-
ser Städte durch eine Anordnung des Statthalters ihre bisherigen Privilegien 
bestätigt und das Recht der Selbstverwaltung zuerkannt.60 Die Provinz blieb 
unter der bisherigen Verwaltung und Gerichtskompetenz, mit dem Unter-
schied, dass die Gerichtsbarkeit nach dem bisher angewendeten Zipser Recht 
aufgehoben wurde und stattdessen das ungarische Recht eingeführt wurde.

Durch einen Beschluss Maria Theresias vom 5. Juni 1778 wurde die Situ-
ation der ehemals verpfändeten Zipser Städte endgültig geklärt. Die Städte 
erhielten nicht nur feierlich ihr Recht auf Selbstverwaltung bestätigt, sondern 
sie bekamen auch ein Statut, auf Grund dessen ihre Selbstverwaltung geführt 
werden sollte. Die Städte Altlublau/Stará Ľubovňa, Pudlein/Podolínec und 
Kniesen/Hniezdne wurden den 13 Zipser Städten angeschlossen und damit 
die Provinz der 16 Zipser Städte geschaffen, die zunächst von der Gespan- 
schaft unabhängig war und bis zum Jahre 1876 existierte.61

55  ŠOBA: SM, Protokoll Nr. 3, S. 433; Protokoll Nr. 4, 5.
56  ŠOBA: SM, II/71.
57  Viktor Bruckner: Die Vergangenheit der Zipser Sachsen. Historische Studie. In: Mitteilungen 

aus der Vergangenheit des Zipser Komitates. XII. Jg. XX. F. der Jahrbücher der Zipser 
Historischen Gesellschaft. Leutschau, 24f.

58  Vgl. Chalupecký 1963, 137.
59  ŠOBA: SM, Protokoll aus dem Jahr 1593.
60  Vgl. Chalupecký 1963, 138.
61  Vgl. zur Provinz der 16 Zipser Städte Chalupecký 1963, 139-142.
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Resumé

Krajinské mestské právo a mestské zväzy 
v Hornom Uhorsku 
Jörg Meier

Za konštantu uhorského stredoveku možno považovať spolužitie s cudzími, 
stavovsky privilegovanými skupinami. Prítomnosť Nemcov v mestách, ktorí 
v 15. storočí tvorili jednu až dve tretiny obyvateľstva všetkých významných 
miest, nebola podfarbená ani etnicky ani národne. Určujúcim pre ich poli-
ticko-právne postavenie bol fakt, že počas obdobia prisťahovania sa vlastné 
mestské právo, resp. zvyk preberať nemecké mestské právo, ešte neexistoval.  
V nemeckých krajinách sa mestské právo vyvinulo predovšetkým v dvoch veľ-
kých oblastiach, od 12. storočia na severe a od 13. storočia na juhu. Magde-
burské právo obsiahlo prostredníctvom nemeckých kolonistov Čechy, Sliezsko  
a Poľsko, sčasti i Uhorsko, predovšetkým ale územie dnešného stredného Slo-
venska, sčasti aj východné Slovensko a aj Sedmohradsko. Druhá vetva nemec-
kého mestského práva, takzvané švábske právo, bolo po prvýkrát kodifikované  
v Norimbergu, potom prevzaté Viedňou, čo viedlo k jeho prenosu do Uhorska.

V prvej polovici 15. storočia došlo v oblasti miest Uhorska k veľkej stavovsko- 
-juristickej zmene, keďže v tomto čase približne dva a pol tucta sídiel vyba-
vených viac či menej mestskými privilégiami bolo feudálnym panovníkom 
uznaných ako stav.

15. storočie je v historickej odbornej literatúre označované za obdobie 
vzniku a rozkvetu mestských spoločenstiev v Uhorskom kráľovstve. K ta-
kýmto mestským spoločenstvám patrili banské mestá Dolného Uhorska, 
Horného Uhorska a Sedmohradska, tzv. tavernikálne mestá, Spoločenstvo 24 
spišských miest a sedmohradsko-saské mestá.

Príspevok sa obzvlášť venuje prekladovo takzvaným tavernikálnym a spiš-
ským mestským spoločenstvám, pričom dôraz sa kladie práve na spišské mestá.

Preklad: Filip Fetko
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Listinné formy stredovekých názvov sídiel 
horného Spiša ako historický prameň
Miroslav Števík

Pri výskume vývinu stredovekého osídlenia k významným historickým 
prameňom patria listinné formy stredovekých názvov sídiel. O mnohých 
sídlach sa zo spomínaného obdobia zachovali iba skromné záznamy, ktoré  
do značnej miery limitujú naše možnosti interpretácie ich stredovekého vý-
vinu. Z uvedeného dôvodu je dôležité dôkladne a s patričnou dávkou opatr-
nosti pristupovať k analýze listinných foriem stredovekých názvov sídiel, resp.  
k interpretácii ich historickej výpovednej hodnoty. Kľúčové práce k dejinám 
stredovekého osídlenia Spiša boli vydané v tridsiatych rokoch minulého sto-
ročia. Zaslúžili sa o to najmä maďarský archivár Antal Fekete Nagy1 a český ja-
zykovedec Vladimír Šmilauer.2 Azda najväčšiu kritiku zo strany V. Šmilauera  
si vyslúžil A. Fekete Nagy v oblasti zisťovania národnostného rázu jednotli-
vých spišských sídiel, resp. výskumu národnosti ich pôvodných obyvateľov 
v období stredoveku.3 Fekete Nagy značne precenil podiel obyvateľstva ma-
ďarského pôvodu na osídľovaní Spiša.4 Stalo sa tak, okrem iného, v dôsledku 
jeho nesprávneho metodického prístupu k interpretácii sídelných názvov, 
resp. filologického materiálu zo stredovekých prameňov (najmä z 13. a 14. 
storočia).5 Obdobný prístup k nastolenej problematike, tentoraz „v prospech“ 
slovenského osídlenia, zvolil vo svojej práci historik Ján Beňko.6 Značne pre-
cenil rozsah slovenského osídlenia na hornom Spiši (povodie Popradu) pred  
12. storočím,7 resp. celkový rozsah osídlenia spomínanej oblasti pred 13. sto-
ročím.8 Fekete Nagy sa pomerne skoro po vydaní svojej práce dočkal jej dô-
kladného kritického zhodnotenia z pera Vladimíra Šmilauera. Bolo by žia-
duce obdobne zhodnotiť aj Beňkovu prácu, keďže patrí k často citovaným 
dielam najmä v monografiách (horno)spišských sídiel. 

Na osídľovaní horného Spiša už počas včasného stredoveku (pred polovi-
cou 13. storočia) sa podieľalo obyvateľstvo slovenského, maďarského, nemec-
kého a poľského pôvodu. Preto nie je žiadnym prekvapením, že sa v jazykovo 
rôznorodom prostredí používali na pomenovanie jednotlivých sídiel názvy 
majúce pôvod vo viacerých jazykoch. Zároveň treba zdôrazniť, že domi-
nantnú pozíciu v stredovekom listinnom materiáli zohrávala latinčina. Tá sa 
uplatňovala, pokiaľ ide o predmetnú problematiku, najmä pri prekladateľ-

1  FEKETE NAGY, Antal: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. Budapest 1934.
2  ŠMILAUER, Vladimír: Vodopis starého Slovenska. Praha – Bratislava 1932; TENŽE: Osídlení 

a národnosti Spiše. In: Bratislava, IX, 1935, s. 154 – 173.
3  ŠMILAUER, Vladimír: c. d. (1935), s. 168 – 173.
4  FEKETE NAGY, Antal: c. d., mapová príloha A Szepesség településtörténeti térképe.
5  FEKETE NAGY, Antal: c. d., s. 63 – 65.
6  BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. Košice 1985, s. 141 – 182.
7  BEŇKO, Ján: c. d., s. 157.
8  BEŇKO, Ján: c. d., s. 141 – 157, mapová príloha Severozápadná časť Spišskej stolice.
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ných názvoch sídiel. Do úvahy je potrebné brať i skutočnosť, že zaznamenanie 
jednotlivých názvov sídiel bývalo ovplyvnené aj formou zvolenou samotným 
pisárom, resp. notárom a nemuselo reflektovať jazyk ich obyvateľstva. Uhor-
ská kancelárska prax počas stredoveku smerovala k jednotnému spôsobu 
prepisovania názvov9 a takto sa maďarčina, obdobne ako latinčina, uplat-
ňovala najmä pri prekladateľných názvoch.10 V tejto súvislosti V. Šmilauer 
podčiarkol latinsko-maďarskú formu uhorských listín do XIV. storočia.11 Naj-
výraznejšie sa tento fenomén odrazil pri pomenovaniach sídiel odvodených 
od duchovného patróna.12 Takmer všetky názvy tohto typu sú zaznamenané 
v latinskom (napr. Mons Sancti Georgii, villa sancti Michaelis, villa Beati Georgii, 
villa sancte Elisabeth, de Sancta Cruce, Sanctus Michael) alebo (prinajmenšom 
vo výraze svätý – szent) maďarskom jazyku (Zenthkerezth, Krystur, Scenpetur, 
Sentgurg, Scenmargita). V niektorých prípadoch sa sídla v stredovekých pra-
meňoch vyskytujú výlučne pod názvom odvodeným od duchovného patróna 
[Svätý Michal, Svätá Margita, Jurské (Svätý Juraj), Krížová Ves (Svätý Kríž), 
Tribš/Trybsz (Svätá Alžbeta)], v iných sa popri nich vyskytujú alternatívne 
pomenovania [Spišská Sobota (Forum Sabathi – sanctus Georgius), Stráže nad 
Popradom (Gumureur – Sanctus Michael), Haligovce (Scenpetur – Helbingh  
Wagasa), Kežmarok (villa sancte Elisabeth – Kasmark), Malý Slavkov (Zlauckfolva 
– Sanctus Michael)]. V prípade Kežmarku (Svätá Alžbeta), Haligoviec (Svätý 
Peter) a Tribša/Trybsz (Svätá Alžbeta) sa názov odvodený od duchovného 
patróna vyskytol iba pri prvých, najstarších záznamoch o spomínaných síd-
lach. Uvedená skutočnosť viedla niektorých historikov k záveru, že osady 
Svätý Peter13 a Svätá Alžbeta14 v oblasti Zamaguria zanikli. V skutočnosti sa 
iba začali časom uvádzať pod alternatívnym názvom.15 

Z uvedeného dôvodu je potrebné opatrne interpretovať skutočnosť, ak sa 
sídlo v relatívne krátkom čase prestane vyskytovať v písomných prameňoch 
pod svojím pôvodným názvom. Dlhoročný výskum vývinu stredovekého 
osídlenia ukázal, že sídla nezanikali „zo dňa na deň“ a nestrácali sa „bez 
stopy“. Preto je potrebné skúmať chotárne názvy v novovekých prameňoch, 
ktoré častokrát uchovávajú tradíciu niekdajšej existencie sídla. Spravidla sa 
však v nich zachováva mladšia podoba ich pomenovania. Nebolo totižto ja-
vom výnimočným, že sídla nadobúdali časom iné názvy a ich prvotná podoba 
sa už neskôr nespomínala. Takto sa napríklad západne od Abrahámoviec 
zachoval chotárny názov Horanské, kde sa podarilo lokalizovať zaniknutú 
stredovekú osadu, ktorej najstarší nálezový materiál je datovaný už do  

9  LUKAČKA, Ján: Ohraničovanie majetkových celkov v stredoveku. In: Archaeologia historica, 29, 
2004, s. 64.

10  ŠMILAUER, Vladimír: c. d. (1935), s. 169. 
11  ŠMILAUER, Vladimír: c. d. (1932), s. 28.
12  ŠMILAUER, Vladimír: c. d. (1935), s. 168.
13  BEŇKO, Ján: Najstaršie písomné doloženie obcí okresu Stará Ľubovňa. In: Nové obzory, 31, 1990,  

s. 27 – 28; 
14  FEKETE NAGY, Antal: c. d., s. 243.
15  Podrobnejšie o nastolenej problematike ŠTEVÍK, Miroslav: Pustnutie a zánik písomne doložených 

sídiel v stredoveku a začiatkom novoveku na hornom Spiši (povodie Popradu a Dunajca). In: Miroslav 
Števík (ed.): Spiš v 12. a 13. storočí. Stará Ľubovňa 2011, s. 137 – 142.
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12. storočia.16 Pôvodným názvom zaniknutého stredovekého sídla bol sloven-
ský výraz Pokoj.17 Až od záveru stredoveku, z 15. storočia, sa uvádza alter-
natívne slovenské pomenovanie Horany, ktoré sa potom uchovalo ako názov 
majera na území zaniknutej obce, resp. chotárny názov v novovekých prame-
ňoch.18 Obdobne sa v susedstve Starej Ľubovne zachoval názov lúky a poľa 
Hajtovky, ktorý bol alternatívnym, mladším pomenovaním stredovekej za-
niknutej obce Haichen.19 

Pri určení obdobia vzniku sídla treba brať do úvahy všetky zachované po-
doby jeho stredovekých názvov. J. Beňko vyjadril predpoklad, na základe 
pomenovania, resp. patrocínia osady Svätý Peter, že vznikla už v 13. storočí 
a možno i pred 13. storočím.20 Alternatívny názov sídla Helbingova Poruba 
takýto predpoklad vylučuje. Vznik Haligoviec, písomne doložených prvýkrát 
v roku 1323 pod názvom Svätý Peter, zakrátko, v roku 1338, však pomenova-
ných podľa mena šoltýsa Helbinga s príponou – vágás (poruba)21 pripadá do 
úvahy nanajvýš do záveru 13. storočia, resp. začiatku 14. storočia. Názvy sídiel 
zložené spravidla z prvého mena šoltýsa a prípony vágás, resp. hau sú typické 
pomenovania osád založených na nemeckom práve a na hornom Spiši ich 
vznik možno stanoviť najskôr do záveru 13. storočia, najmä však do prvých 
desaťročí 14. storočia. V skúmanom regióne sa tieto názvy vyskytujú v písom-
ných prameňoch od druhého decénia 14. storočia a všetky sú sústredené v do-
vtedy riedko osídlenej severnej časti horného Spiša (Zamagurie a historické 
Ľubovniansko22): Fridman/Frydman (Fredmanuagasa), Spišské Matiašovce 
(Mathyasuagasa), Spišské Hanušovce (Heymuschaw), Veľká Franková (Frank- 
uagasa), Haligovce (Helinguagasa), Havka (Wyuagas), Petrova Ves (Peturwa-
gasa), Lacková (Latzonhau), Hajtovky (Deuchenhau), Jakubany (Jacabuagasa). 
Názvy tohto typu vychádzajú z istého pravidla ich tvorby, ktoré má všeobecnú 
platnosť. Preto nemožno prijať názor poľského historika T. M. Trajdosa, podľa 
ktorého názov Fridmanu/Frydman (Fredmanuagasa) pochádza od slobodných 
ľudí (staronemecky Fry Mannen – Freie Männer).23 V prameňoch zo 14. sto-

16  JAVORSKÝ, František: Výskum kostola zaniknutej dediny na trase diaľnice vo Vlkovej. In: 
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. Nitra 2000, s. 106 – 108. 

17  ŠTEVÍK, Miroslav: Sídelná štruktúra kopijníckych osád, cestná sieť, strážne a zásekové miesta na Spiši 
v stredoveku. In: Z minulosti Spiša, IX-X, 2002, s. 52. Porovnaj s rovnomenným sídlom v Gemeri 
(STANISLAV, Ján: Slovenský juh v stredoveku. Bratislava 1999, reprint, s. 362), resp. miestnym 
názvom Pocoy z roku 1248 (SZENTPÉTERY, Imre (ed.): Regesta regum stirpis Arpadianae critico-
-diplomatica I/2. Budapest 1923, s. 268, nr. 892). 

18  ŠTEVÍK, Miroslav: c. d. (2011), s. 127 – 128. 
19  ŠTEVÍK, Miroslav: c. d. (2011), s. 117. 
20  BEŇKO, Ján: c. d. (1990), s. 28. Autor však názov Svätý Peter s Haligovcami nespájal.
21  ŠTEVÍK, Miroslav: Najstaršie názvy a písomné doloženie, polohy a vývoj (zaniknutých) osád 

severovýchodného Spiša v neskorom stredoveku (1250 – 1526). In: Miroslav Števík (ed.):  
K stredovekým dejinám Spiša. Stará Ľubovňa 2003, s. 97.

22  Pod názvom historické Ľubovniansko rozumieme okolie Starej Ľubovne od Chmeľnice 
po Podolínec, teda územie, ktoré sa v polovici 14. storočia spomína ako Provincia Ľubovňa 
(MAŁECKI, Jan: Lustracja województwa krakowskiego 1564, I. Warszawa 1962, s. 184). 

23  TRAJDOS, Tadeusz M.: Właściciele i dobra Zamku Niedzickiego do roku 1848. In: Stanisław K. 
Michalczuk - Piotr M. Stępień - Tadeusz M. Trajdos: Zamek Dunajec w Niedzicy. Niedzica 
2006, s. 17. 
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ročia sa obec uvádza v tvare Fredmanuagasa, Fridhman, Fridman24 a nemožno 
mať žiadne pochybnosti o tom, že je zložený z osobného mena prvého šol-
týsa a prípony poruba (vágás). Rovnako nemožno akceptovať autorove úvahy  
o tom, že Fridmanova Poruba je pôvodne staršou poľskou osadou rozšírenou 
vďaka klčovaniu niekedy medzi rokmi 1307 – 1320.25 Iste, na nemecké právo 
prechádzali aj staršie sídla a nevznikali iba nové. No nestretli sme sa na hor-
nom Spiši s prípadom, žeby staršie sídlo prešlo na nemecké právo a malo 
by vo svojom novom názve výraz poruba. Tento typ názvu sa vždy vzťaho-
val iba na dedinu založenú „na zelenej lúke“, resp. presnejšie na rúbanisku,  
klčovisku, v dovtedy neosídlenom priestore. Pomenovanie Fridmanova  
Poruba vylučuje akékoľvek úvahy o existencii staršej poľskej osady. A vôbec 
je treba byť opatrný pri uvažovaní o rozsiahlejšom osídlení na Zamagurí vo 
včasnostredovekom období. Niet preto ani dokladov archeologických, ani 
historických, ani z oblasti historickej jazykovedy. Jedinou výnimkou nateraz 
zostáva Spišská Stará Ves, ktorá sa svojím názvom hlási do včasnostredove-
kého obdobia (pred polovicu 13. storočia). Obdobná situácia, riedke osídlenie, 
bola charakteristická pre včasnostredoveké obdobie aj pre územie historic-
kého Ľubovnianska. Výraznejšia osídľovacia vlna zasiahla severnú časť hor-
ného Spiša (Zamagurie a historické Ľubovniansko) až od posledných dvoch 
desaťročí 13. storočia a najmä v prvých desaťročiach 14. storočia. Svedčí  
o tom aj častý výskyt výrazu poruba (vágás, hau) v názvoch tamojších obcí 
zo spomínaného obdobia. Tu je azda ešte potrebné upozorniť na skutočnosť, 
že v latinských záznamoch názvov sídiel založených na nemeckom práve sa 
popri mene šoltýsa používal výraz villa a teda latinské pomenovania nemajú 
v tomto smere takú výpovednú hodnotu ako záznamy s maďarskou prípo-
nou vágás, resp. nemeckou príponou hau. Napríklad Petrova Ves sa pri prvom 
doložení v roku 1315 spomína ako Petri villa.26 No v roku 1359 je doložená 
ako Peturwagasa.27 Obdobne ako T. M. Trajdos v prípade Fridmana/Frydman  
i J. Beňko v súvislosti s Petrovou Vsou mieni, že išlo pôvodne o staršiu de-
dinu, ktorá prešla na nemecké právo.28 V tomto prípade nielen názov s vý-
razom poruba, ale aj archeologické nálezy z polohy zaniknutej obce Petrova 
Ves, datované do 14. – 16. storočia,29 nekorešpondujú s náhľadom, že by malo 
ísť o starú dedinu, ktorá prešla na nemecké právo. Nesporne sa Petrova Ves 
vyvinula najskôr v závere 13. storočia, resp. na začiatku 14. storočia. Je zau-
jímavé, že sa jej šoltýs ešte v roku 1359 volal Peter,30 akiste potomok prvého 
šoltýsa obce z prelomu 13. a 14. storočia. 

24  FEKETE NAGY, Antal c. d., s. 242.
25  TRAJDOS, Tadeusz, M.: c. d., s. 17. 
26  SEDLÁK,Vincent (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Bratislavae 1987, nr. 75.
27  Štátny archív v Levoči (ďalej len ŠA-L), Hodnoverné miesto Spišská kapitula, Donacionales, 

introductoria com. Scepus, scr. 5, fasc. 8, nr. 36b; BEŇKO, Ján: c. d. (1990), s. 37, pozn. 110. 
28  BEŇKO, Ján: c. d. (1990), s. 37, pozn. 110.
29  JAVORSKÝ, František: Záchranné výskumy a prieskumy výskumnej expodície Spiš AÚ SAV.  

In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Nitra 1985, s. 114.
30  ŠA-L, Hodnoverné miesto Spišská kapitula, Donacionales, introductoria com. Scepus, Scr. 5, 

fasc. 8, nr. 36b; BEŇKO, Ján: c. d. (1990), s. 37, pozn. 110.
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V názvoch sídiel horného Spiša sa maďarčina a latinčina široko uplatňovali 
taktiež pri rozlišovacích prívlastkoch.31 Doložiť to možno napríklad vo výra-
zoch starý – nový [Wyuagas (Havka); nova villa Botyzfolva (Batizovce); villa nova 
Lechnicz (Lechnica); nova villa Lompnycha (Lomnička); antiqua Rusunbach (Nižné 
Ružbachy); nova Rusunbach (Vyšné Ružbachy)]; Nova Bela (Nová Belá); Nova 
Lublo (Nová Ľubovňa); Antiqua Liblaw (Stará Ľubovňa); Antiqua villa, Owfalu 
(Spišská Stará Ves); Antiqua Toprich (Starý Toporec); Nova Toprich (Toporec); 
O Lupnik et Uj Lupnik (Veľký Lipník); malý – väčší – veľký [Noglumnicha / Major 
Lumnitz (Holumnica); Kislumnicha / Parva Lomnitza (Lomnička); Naglompnicza 
(Veľká Lomnica); Nagylesnice (Lesnica); Kislesnice (Malá Lesnica); Kistoporch 
(Starý Toporec); Nogthoporica (Toporec); Kyszalok (Malý Slavkov); de Majori 
Szalock (Veľký Slavkov)]; vyšný – nižný [Sonaw superior (Vyšná Šuňava]; ne-
priamo Sonaw inferior (Nižná Šuňava); Alsolapsa (Nižné Lapše/Łapsze Niżne), 
Felzelaps (Vyšné Lapše/Łapsze Wyżne)]. Používanie prívlastkov vyplývalo  
z nutnosti rozlíšenia rovnakých názvov sídiel, veľa ráz odvodených od pome-
novania vodných tokov. Pre stanovenie počiatkov sídiel majú význam rozlišo-
vacie prívlastky starý a nový, prinajmenšom vo vzťahu medzi dvoma sídlami, 
ktorých prívlastky sú v protiklade. Nebolo javom výnimočným, že sídla, ktoré 
vznikli skôr, ani nepoužívali prívlastok starý, ale sa uvádzali iba v jednoslovnej 
podobe. Naopak, mladšie sídla spravidla prívlastok používali pravidelne. Do-
kladovať to možno na príklade Starej a Novej Ľubovne. 

V severnej časti horného Spiša analýza názvov sídiel s prívlastkami starý 
– nový dokladá postup osídlenia. Sídla s prívlastkom starý sa nachádzali bez-
prostredne pri rieke Poprad (Starý Toporec, Staré (Nižné) Ružbachy, Stará 
Ľubovňa), zatiaľ čo sídla s prívlastkom nový v údoliach prítokov Popradu 
(Nový Toporec, Nové (Vyšné) Ružbachy, Nová Ľubovňa). Väčšie problémy  
s rozlišovaním obcí nastali v stredoveku na hornom Spiši v prípade Veľkej 
Lomnice, Holumnice a Lomničky, ktorých názvy boli odvodené od sloven-
ského pomenovania vodných tokov Lomnica. Zvlášť sa to týkalo Veľkej Lom-
nice a Holumnice, ktoré sa obe uvádzajú aj pod názvom Veľká Lomnica. Vý-
vin pomenovaní Holumnice bol komplikovaný a v 16. storočí je obec doložená 
ako Miskalomnycza, resp. Piskalomnicza. Pôvod tohto záhadného pomenovania 
ozrejmuje záznam z roku 1642, v ktorom sa uvádza: Nagy Lomnica, vulgo villa 
piscatorum..., villa piscatorum sive Piska Lomnicza.32 

Značný význam pre poznanie pôvodu názvu sídla majú ich stredoveké 
jazykové varianty. Niektoré pomenovania sú doložené v dvoch, troch a do-
konca i štyroch jazykoch, čo v rečovo rôznorodom prostredí je jav prirodzený. 
Spišská Stará Ves je zaznamenaná v maďarskom (Owfalu), nemeckom (Alten-
dorff), latinskom (Antiqua villa) a slovenskom jazyku (Starbes); Slovenská Ves  
v latinskom (villa Sclauvonicalis), nemeckom (Wintschendorf), maďarskom (Toth-
folva). V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že už samotným názvom ide 
o jednoznačný doklad o národnosti prvých obyvateľstva spomínanej obce.33  

31  ŠMILAUER, Vladimír: c. d. (1935), s. 168.
32  ŠA-L, pobočka Stará Ľubovňa (ďalej len ŠA-L, p. SĽ), archív mesta Podolínec, listiny, sine nr; 

ŠTEVÍK, Miroslav: Najstaršie mapové zobrazenie horného Spiša. In: Z minulosti Spiša, VII – VIII, 
2001, s. 40 – 41. 

33  ŠMILAUER, Vladimír: c. d. (1935), s. 168.
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Je zarážajúce, že niektorí historici toto pomenovanie prekladajú ako Slovan-
ská Ves (Słowiańska Wieś).34 A to, okrem iného,35 aj napriek tomu, že už v roku 
1808 Johann Lipszky vo svojom Repertoriu uviedol spomínané sídlo popri 
inojazyčných pomenovaniach (maďarsky Tótfalu, nemecky Windschendorf) 
v slovenskom jazyku ako Slowenská wes.36 Obdobne sa v troch jazykových 
variantoch vyskytovali v stredoveku napríklad názvy Strážok (maďarsky 
Eur, nemecky Nyrer a slovensky Strasa); Starej Lesnej (maďarsky Erdeufalva, 
nemecky Waldorff, latinsky villa Silvestri); Kamienky (latinsky villa Lapidis, 
maďarsky Kyni, nemecky Stein). 

V odbornej i populárno-odbornej spisbe sa vyskytli viaceré náhľady o pô-
vode názvov Kežmarku37 a Huncoviec.38 Veľkú váhu treba v tomto smere pri-
kladať latinským záznamom, ktoré sa zapisovali najpresnejšie. Nemožno mať 
žiadne pochybnosti o tom, že nemecké pomenovanie Huncoviec z roku 1336 
Hundsdorf39 korení vo výraze pes, teda v preklade Psia dedina. Jednoznačným 
dokladom o tom je z roku 1308 zachovaný latinský záznam villa Canis.40 Od-
vodzovanie názvu od nemeckého výrazu Hohendorf (vysoko položená dedi-
na),41 ani osobného mena Hunt,42 ani od slova Huhn – sliepka,43 ani od slova 
Un vo význame Slovák, či výrazu honci,44 nemožno prijať. Nemecké i latinské 
verzie názvu zo 14. storočia boli významovo zrozumiteľné, jednoznačné aj  
v dobe ich zaznamenania a nie je dôvod pomenovanie Huncoviec vo význame 
Psia dedina spochybňovať.45 Rovnako to platí o pôvode názvu Kežmarku,  
aj keď boli i v tomto smere publikované viaceré iné pohľady. Opäť to možno 
dokladovať na nemeckej a latinskej podobe názvu. V roku 1269 je sídlo zazna-
menané ako Kasmark46 vo význame Käse – syr a Markt – trh, teda trhovisko sy-
rov.47 V latinskej forme sa v roku 1329 Kežmarok zaznamenáva ako Forum Ca-
seorum (forum – trhovisko, trh a caseus – syr).48 Výskyt latinskej formy zápisu 
názvu Kežmarku v zmysle trhovisko syrov nebol javom zriedkavým. Miesto, 
34  TRAJDOS, Tadeusz, M.: c. d., s. 26. 
35  Podrobnejšie o nastolenej problematike ŠTEVÍK, Miroslav: K počiatkom multietnicity stredovekého 

Spiša. In: Sandecko-spišské zošity, 4, 2009, s. 39 – 40.
36  LIPSZKY, Joannes: Repertorium locorum objectorumque in XII tabulis mappae regnorum Hungariae, 

Slavoniae, Croatiae et confiniorum militarium magni item principatus Transylvaniae occurentum. 
Budae 1808, s. 689.

37  Prehľad názorov uvádza BARÁTHOVÁ, Nora: Nad Kežmarkom vietor veje. Bratislava 1990,  
s. 12 – 13; GROSZ, Alfréd: Käsmark oder Kesmark. Kežmarok 1942. 

38  Prehľad názorov uvádza CHALUPECKÝ, Ivan: Huncovce v stredoveku. In: Z minulosti Spiša, 
XII, 2004, s. 27 – 29.

39  FEJÉR, Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VIII/4. Budae 1832, s. 202.
40  SEDLÁK, Vincent (ed.): c. d. (1987), s. 263, č. 579. 
41  MÜNNICH, Sándor: Zum letztenmale Hunsdorf. In: Zipser Bote, č. 24/1884.
42  SPÖTTL, Ignaz.: Hunsdorf oder Hundsdorf. In: Zipser Bote, č. 14/1884.
43  MARZSÓ, Géza: Etwas über die „caniferi“ und die Entstehung des Ortes und Namens Hunsdorf.  

In: Zipser Bote, č. 10 – 11/1884.
44  HRADSZKY, József: „Hundsdorf”. In: Zipser Bote, č. 16/1884. 
45  Porovnaj s interpretáciou MARZSÓ, Géza: c. d., č. 10 – 11/1884. 
46  JUCK, Ľubomír (ed.): Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238 – 1350) 1. Bratislava 1984, s. 51. 
47  VARSIK, Branislav: Pôvodné slovanské osídlenie Spiša a korene spišských miest. In: Richard Marsina 

(ed.): Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 17. 
48  Maďarský krajinský archív (Magyar Országos Levéltár) v Budapešti (ďalej len MOL), Dl 8795.
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z ktorého pochádzali, resp. sa zapisovali kežmarskí študenti na Krakovskej 
univerzite, bolo zaznamenané v zoznamoch tamojších študentov v 15. storočí 
a na začiatku 16. storočia popri väčšinovo používanom nemeckom názve Kes- 
mark taktiež latinským pomenovaním Forum Caseorum.49 Pre Kežmarčanov 
bolo v stredoveku celkom zrejmé, aký pôvod má pomenovanie ich sídla a v la-
tinskom jazyku sa bežne zapisovali ako pochádzajúci de Caseo Foro. Nemecké 
pomenovanie lokality z obdobia po roku 1241 so starou trhovou funkciou 
spred roku 1241 iba reflektovalo miestne pomery. Je veľmi pravdepodobné, 
že aj „predkolonizačný“ Kežmarok obývaný Slovákmi, t.j. z obdobia pred ro-
kom 1241, mal vo svojom názve výraz trh, trhovište. Každopádne, netreba 
pochybovať o tom, že plnil trhovú funkciu už vo včasnostredovekom období. 
To, že sa počas stredoveku vyskytovali rôzne záznamy názvu Kežmarku, ale 
aj Huncoviec, na základe ktorých sa vytvárali nové teórie o ich pôvode, treba 
vysvetliť nepresným zápisom zo strany ich vyhotovovateľov.50 

Všimnúť si treba ešte výrazy, ktoré sa používali na označenie sídiel počas 
stredoveku. O príponách v zmysle poruba (maďarsky vágás, resp. nemecky 
hau) už bola reč. Všetky štyri klasické jazykové varianty sa vyskytujú pri po-
menovaní Starej Vsi: maďarsky falu, nemecky dorf, latinsky villa, slovensky 
ves. V niektorých prípadoch možno aj slovo terra v spojení s názvom dediny 
vzťahovať na sídlo.51 Častokrát ide o najstaršie stredoveké podľa mena známe 
obce. Označenie týmto termínom (terra) vo význame dedina sa používalo  
od 11. do poslednej štvrtiny 13. storočia.52 Na hornom Spiši bola takto ozna-
čená dedina Huncovce (villa que terra Suphc nominatur).53 Výraz terra s prida-
ným menom obce môže označovať samotnú obec, resp. celý jej chotár alebo 
časť jej pôdy.54 V roku 1270 sa predmetom donácie Štefana V. v prospech 
Blažeja a jeho syna Marcela stala zem vo veľkosti dvoch popluží nazývaná 
Pokoy.55 V tomto prípade išlo o časť pôdy patriacej pôvodne dedine Pokoj.56 
Najstaršie archeologické nálezy z polohy zaniknutej osady Pokoj sú datované 
už do 12. storočia.57 Každopádne, označenie časti pôdy – dvoch popluží terra 
Pokoy v spomínanej listine z roku 1270 je zároveň dokladom o existencii de-
diny, ktorej pôvodne táto pôda patrila. Na druhej strane celý chotár dediny 
Stragar (terra Stragar) s územím Čierneho lesa (silva magna nigra) je zazna-
menaný v roku 1282, keď spomínaný majetok daruje Ladislav IV. Kozmovi,  

49  GĄSIOROWSKI, Antoni – JUREK, Tomasz – SKIERSKA, Izabela za spolupráce Ryszarda 
Grzesika: Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400 – 1508, tom II. Kraków 2004, s. 210. 

50  Porovnaj s interpretáciou BARÁTHOVÁ, Nora: c. d., s. 13.
51  RAPANT, Daniel: O Starý Liptov. In: Bratislava, roč. VII, č. 1, 1933, s. 520 – 524; MARSINA, 

Richard: Listiny a ich význam pre výskum osídlenia. In: Historické štúdie, 11, 1966, s. 51 – 52; 
HABOVŠTIAK, Anton: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava 1985, s. 45 – 46.

52  HABOVŠTIAK, Anton, c. d., s. 45.
53  MARSINA, Richard (ed.): c. d. (1987), nr. 586, s. 406. 
54  Porovnaj RAPANT, c. d., s. 523, pozn. 27.
55  SZENTPÉTERY, Imre (ed.): Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II/1. Budapest 

1943, s. 71, nr. 1955.
56  RÁBIK, Vladimír: Marcelov hrad na Spiši a okolnosti jeho držby v stredoveku. In: Martin Homza  

– Ryszard Gładkiewicz (red.): Terra Scepusiensis. Levoča – Wrocław 2003, s. 310.
57  JAVORSKÝ, František: c. d. (2000), s. 106 – 108.
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Mikulášovi a Štefanovi, synom Zumbotha, ako aj Arnoldovi, synovi Detrika.58  
Napriek tomu, že sa sídla Pokoj a Stragar neuvádzajú vo vyššie uvedených 
dokumentoch výrazom villa, netreba mať žiadne pochybnosti o tom, že ide 
o názvy dedín. Z uvedeného dôvodu je potrebné pozorne sledovať v lis-
tinnom materiáli zvlášť z 11. – 13. storočia aj zápisy s výrazom terra, ktoré 
môžu dokladať existenciu sídla. Dediny Suphc, Stragar a Pokoy sa nesporne 
radia k najstarším podľa mena známym včasnostredovekým (spred roku 
1241) sídlam horného Spiša. 

Pokiaľ ide o pôvod najstaršieho názvu Huncoviec – terra Suphc, stojí za po-
zornosť skutočnosť, že táto obec, ako už bolo uvedené, sa neskôr spomína aj 
ako villa Canis, resp. Hundsdorf. Obdobne znejúci názov Sumug sa vzťahuje na 
Smižany, o ktorých je známe, že v nich žili chovatelia loveckých psov – psiari 
(... in villa Sumug cum caniferis nostris existentes,...).59 Či majú niečo spoločné 
názvy Suphc a Sumug však ponechávame na posúdenie odborníkom zaobe-
rajúcim sa historickou jazykovedou. Na Spiši obývali psiari okrem Smižian 
dedinu Psiare v susedstve Draviec,60 doloženú pod názvom Bicere.61 Neskôr 
sa tento majetok uvádza ako Pecher, resp. praedium Bycher.62 O tom, že psiari 
neobývali iba obce patriace kráľovi, svedčí záznam z roku 1288, v ktorom 
sa spomínajú psiari šľachticov z rodu Máriássy (... jobagiones suos caniferos in 
Scypus).63 Inak, historická jazykoveda môže popri archeológii významne za-
siahnuť do riešenia obdobia vzniku toho–ktorého sídla. Na hornom Spiši je 
pozoruhodné napríklad pomenovanie osady Stojany (Stoyani).64 Koncovkou 
(topoformant) – any sa pomenúvali spravidla sídla z najstaršej sídelnej vrs-
tvy daného regiónu.65 Zaniknutá stredoveká osada Stojany je podľa všetkého 
jednou z najstarších podľa mena známych osád na hornom Spiši nesporne 
včasnostredovekého pôvodu. Na území zaniknutej obce boli objavené zák-
lady románskeho sakrálneho objektu.66 

58  SZENTPÉTERY, Imre – BORSA, Iván (ed.): Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica 
II/2 – 3. Budapest 1961, s. 292, č. 3150.

59  MARSINA, Richard (ed.): c. d. (1987), nr. 439, s. 305. 
60  ŠTEVÍK, Miroslav: Prírodno-geografické pomery na Spiši a prírodné názvy na Spiši v písomných 

dokumentoch z 13. a 14. storočia. In: Martin Homza – Ryszard Gładkiewicz (red.): Terra 
Scepusiensis. Levoča – Wrocław 2003, s. 112, pozn. 54. 

61  FEKETE NAGY, Antal: c. d., s. 185. K výkladu výrazu Pecere (Pьsari) porovnaj STANISLAV,  
c. d., s. 414.

62  ŠMILAUER, c. d. (1935), s. 161.
63  SZENTPÉTERY, Imre - BORSA, Iván (ed.): c. d. (1961), nr. 3473; RUCIŃSKI, Henryk: Prowincja 

saska na Spiszu do 1412 roku. Białystok 1983, s. 81.
64  NAGY, Imre (ed.): Codex diplomaticus patrius VI. Jaurini – Budapestini 1876, s. 125.
65  KRAJČOVIČ, Rudolf: Problém zaniknutých osád a jazykovedný výskum. In: Zborník Slovenského  

národného múzea, LXX – 1976 – História, 16, s. 286. O starobylosti osady na základe jej názvu 
porovnaj MACHEK, Václav: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha 1957, s. 471. 

66  SLIVKA, Michal – JAVORSKÝ, František: Výsledky záchranného výskumu na lokalite Poprad  
– Stojany. In: Archeologia historica, 9, 1984, s. 193 – 214.
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K starobylým sídlam sa na základe názvu radí aj Spišská Sobota (Forum Sa-
bati).67 Vznik názvov sídiel podľa dní v týždni, počas ktorých sa konali trhy, 
spadá do druhej polovice 11. storočia, resp. do 12. storočia.68

V súvislosti s označením sídla latinským termínom villa je azda ešte po-
trebné zdôrazniť, že treba opatrne pristupovať k jeho interpretácii vo vzťahu 
k charakteru sídla: dedina, mesto. V spišskej odbornej spisbe sa traduje ná-
zor, že Levoča v roku 1263, keď sa spomína ako villa Lywche,69 ešte nebola 
mestom.70 V diskusii s dr hab. Ryszardom Grzesikom o tomto probléme pred 
desiatimi rokmi som ho upozornil, aby tento náhľad nepreberal. V texte svojej 
štúdie nakoniec názory o Levoči ako dedine akceptoval, no aspoň v poznámke 
uviedol, že bol upozornený na skutočnosť, že vo vtedajšom Uhorsku sa výra-
zom villa pomenúvali aj mestá.71 Tradičný pohľad na pozíciu Levoče ako de-
diny v roku 1263 nekriticky prevzal v nedávno vydaných Dejinách Spiša I. aj 
M. Homza.72 Na tento nesprávny názor najnovšie reagoval R. Marsina, ktorý 
upozornil, že pojmom villa sa napríklad v rokoch 1240, 1247 a 1264 označo-
vala aj Trnava, ktorá základné privilégium získala už v roku 1238.73 A túto 
argumentáciu doplňme aj príkladom zo Spiša. Kežmarok (Kasmark) získal 
mestské výsady v roku 1269.74 No v roku 1272 sa uvádza ako villa Keysmarch.75 
Uvedenú skutočnosť si nevšimol B. Varsik, ktorý tento záznam preložil ako 
dedina Kežmarok.76 A ešte aj v roku 1293 sa v metačnej listine vymedzujúcej 
pozemkový majetok spišského prepošta na hornom Spiši uvádza spomínané 
mesto ako villa Kiszmark.77 Rovnako aj v listine z roku 1294, ktorou spišský žu-
pan Bald upustil od kolonizácie ľubického lesa, sa spomína ako villa Kümark.78 

Z uvedeného je zrejmé, že pojem villa mal viacero významov, ktoré treba vní-
mať aj v istých časových vrstvách a, okrem iného, mohla byť ním v určitom 
období označená dedina i mesto.79

67  MARSINA, Richard (ed.): c. d. (1987), nr. 522, s. 365. 
68  ULIČNÝ, Ferdinand: Mesto a trh na Slovensku do konca 13. storočia. In: Vincent Sedlák (ed.): 

Zborník príspevkov k slovenským dejinám. K životnému jubileu univ. prof. PhDr. Richarda 
Marsinu, DrSc. Bratislava 1998, s. 56.  

69  BÁRDOSSY, Joannes (ed.): Supplementum analectorum terrae Scepusiensis. Leutschoviae 1802,  
s. 96 – 97. 

70  SUCHÝ, Michal: Dejiny Levoče 1, Košice 1974, s. 51; ŽIFČÁK, František: Listina z roku 1249 pre 
spišského prepošta ako historický prameň. In: Z minulosti Spiša, V – VI, 1999, s. 87. 

71  GRZESIK, Ryszard: Spišskosobotská kronika o tatárskom vpáde v roku 1241. In: Miroslav Števík 
(ed): K stredovekým dejinám Spiša. Stará Ľubovňa 2003, s. 61, pozn. 33. 

72  HOMZA, Martin – SROKA, Stanisław (red.): Dejiny Spiša I. Bratislava, Kraków 2009, s. 217 – 
218. Autorom príslušnej časti je M. Homza.

73  MARSINA, Richard: K počiatkom stredovekých miest na Slovensku. In: Ján Lukačka – Martin Štefánik 
(red.): Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie, Bratislava 2010, s. 24 – 25. 

74  JUCK, Ľubomír (ed.): c. d., s. 51 – 52, nr. 37.
75  SZENTPÉTERY, Imre (ed.): c. d., nr. 2154, 2155. 
76  VARSIK, Branislav: Osídlenie Košickej kotliny III. Bratislava 1977, s. 197.
77  SZENTPÉTERY, Imre – BORSA, Iván (ed.): Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica 

II/4. Budapest 1987, s. 114, nr. 3921. 
78  BÁRDOSSY, Joannes (ed.): c. d., s. 391.
79  Podrobne pozri HABOVŠTIAK, Anton: c. d., s. 45. 
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V najstarších písomných prameňoch majú názvy vodných tokov na hor-
nom Spiši zväčša slovenský, resp. slovanský pôvod.80 Sídla, ktoré sa pri nich 
vyvinuli, mnohokrát preberali ich pomenovania. V historickej spisbe sa po-
merne často možno stretnúť s náhľadom, podľa ktorého ak má sídlo názov 
slovenského pôvodu, svedčí to o slovenskom pôvode jeho najstarších oby-
vateľov, resp. prevahe slovenského obyvateľstva nad hosťami, prípadne  
o starobylosti sídla, teda jeho existencii v tzv. „predkolonizačnom“ obdo-
bí.81 Aj na základe takýchto úvah sa preceňuje rozsah slovenského osídlenia  
na Spiši vo včasnostredovekom období. Iba samotný názov nie je dostačujú-
cim dôkazom pre určenie, resp. dokazovanie jeho slovenskosti, resp. existen-
cie vo včasnostredovekom období.82 Treba brať do úvahy napríklad aj takú 
možnosť, že si nemeckí osadníci, zakladatelia sídla na „zelenej lúke“, zvolili 
za jeho názov slovenské pomenovanie vodného toku, ktorý pretekal v blíz-
kosti obce. Samotný slovenský názov buď prevzali bez zmeny, alebo si ho pri-
spôsobili svojej výslovnosti. Uveďme si dva príklady. Obec Lomnička sa vy-
vinula v posledných desaťročiach 13. storočia. Inak, úvahy o staršom pôvode 
Lomničky, ako ich formuloval Antal Fekete Nagy83 i Ján Beňko,84 nemožno ak-
ceptovať. V písomných prameňoch sa s ňou stretáme v roku 1293 pod názvom 
nova villa Lompnycha.85 Po stáročia mala táto obec nemecký ráz,86 no základ 
jej názvu tvoril slovenský výraz. Druhý príklad. Pri potoku, ktorý je v roku 
1288 zaznamenaný ako Leschowicz87 a v roku 1330 v tvare Lechnicz,88 sa v zá-
vere 13. storočia vyvinula dedina Schönwald. Alternatívnym pomenovaním sa 
už čoskoro stal aj názov odvodený od vodného toku – Lechnicz.89 Prítomnosť 
Nemcov v Schönwalde je v stredoveku doložená aj v písomných prameňoch.90 
Inak, sídla pomenované ako Schönwald (Lechnica), Reichwald (Veľká Lesná), 
Schönau (Šuňava) sa svojimi počiatkami na hornom Spiši hlásia najskôr  
do druhej polovice 13. storočia a súvisia s rozsiahlou kolonizačnou činnosťou, 
ktorá zasiahla dovtedy neosídlené, resp. riedko osídlené horské a podhorské 
oblasti horného Spiša.91 

V súvislosti s otázkou národnosti pôvodných obyvateľov zaniknutej stredo-
vekej osady Svätý Michal v susedstve Kežmarku Karin Fábrova uvádza: „Na 
základe zachovaných písomných správ nevieme určiť, akej národnosti bolo 
toto strážne obyvateľstvo. B. Varsik predpokladá, že bolo maďarskej národ-

80  ŠMILAUER, Vladimír, c. d. (1932), s. 275 – 286; 449 – 452; ŠTEVÍK, Miroslav: Prehľad vývinu 
osídlenia a verejnej správy stredovekého Spiša. In: Sandecko-spišské zošity, 2, 2007, s. 11 – 12. 

81  CHALUPECKÝ, Ivan: K niektorým problémom najstarších dejín spišských miest. In: Richard 
Marsina (ed.): Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 23 – 24. 

82  Podrobne ŠMILAUER, Vladimír: c. d. (1935), s. 172.
83  FEKETE NAGY, Antal: c. d., s. 228.
84  BEŇKO, c. d. (1985), s. 153. 
85  BÁRDOSSY, Joannes, c. d., s. 363 – 367. 
86  MAREK, Miloš: Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin 2007, s. 167.
87  SROKA, Stanisław A.: Zbiór średniowiecznych dokumentów polskich z historycznych archiwów 

węgierskich (do 1450 r.) I. Kraków 1998, s. 5.
88  ŠA-L, p. SĽ, Archív mesta Podolínec, sine nr.
89  ŠA-L, p. SĽ, Archív mesta Podolínec, sine nr.
90  MAREK, Miloš: c. d., s. 166.
91  Porovnaj MAREK, Miloš: c. d., s. 166.
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nosti. Nedá sa vylúčiť, že išlo o pôvodné slovenské obyvateľstvo. Väčšina me-
tačných bodov v listine z roku 1251 je uvedená slovenskými názvami. Napr.: 
rivulum Werbev (Vrbovský potok), fluvium Lubicha (rieka Ľubica), Bistrichpo-
toka (Bystrický potok). Metačné názvy svedčia o prioritnom slovenskom osíd-
lení daného územia a podľa archeologického výskumu dedina pri Kostole 
sv. Michala bola najstaršou na území dnešného Kežmarku“.92 Niet nijakých 
dôvodov, aby sa spochybňoval náhľad B. Varsika,93 resp. novšie M. Mareka,94 
že strážnu osadu Svätý Michal obývali Maďari. Nanajvýš možno uvažovať  
o niektorom z etník, ktoré popri Maďaroch vykonávali strážnu službu v uhor-
skom pohraničí. Najstaršie záznamy vodných tokov horného Spiša sú síce 
zväčša slovenského pôvodu,95 no v ich blízkosti Maďari (od 11. storočia) a 
Nemci (od 12. storočia, najmä po roku 1241) zakladali aj nové sídla (na zelenej 
lúke). Sporné je taktiež konštatovanie K. Fábrovej, že dedina Svätý Michal 
bola najstaršou na území dnešného Kežmarku.96 Maďarskí strážcovia si akiste 
založili svoju osadu (najneskôr v 12. storočí) v blízkosti už existujúcej sloven-
skej osady s trhoviskom. Táto téma si však vyžaduje samostatné spracovanie. 

Za problematickú pokladáme rovnako interpretáciu odpisu listiny zo 
strany Františka Žifčáka týkajúcej sa Spišskej Novej Vsi z roku 1295.97 Spomí-
najú sa v nej mešťania (cives) a hostia (hospites) de Iglouzaza.98 Spomínaný autor 
uvádza: „Mešťanov tvorilo zrejme pôvodné slovenské obyvateľstvo (bez toho 
by sa v názve mesta sotva objavil slovenský tvar Iglou), možno aj nepočetní 
potomkovia nemeckých prisťahovalcov z 2. polovice 12. storočia. Pod hosťami 
v listine treba rozumieť predovšetkým saských osadníkov, patriacich k tým, 
ktorí, ako je všeobecne známe, sa usadzovali na Spiši v hojnom počte hlavne 
po tatárskom vpáde.“99 Na základe prvej časti zápisu názvu Spišskej Novej 
Vsi (Iglov), ktorý má pôvod v slovenčine, nemožno vyvodzovať národnosť 
mešťanov, resp. početné zastúpenie jednotlivých národností v radoch mešťa-
nov spomínaného sídla. Obdobné interpretácie nie sú v historických prácach 
javom výnimočným. Z uvedeného dôvodu je žiaduce na tento problém upo-
zorniť. V súvislosti so Spišskou Novou Vsou sa vyskytujú i iné náhľady na jej 
„predkolonizačný“ názov. Podľa novšej jazykovednej spisby bolo jej pôvodné 
slovenské pomenovanie Juglava (zodpovedajúce moravskému Jihlava), čo 
prevzali starí Maďari ako Igló.100 

92  FÁBROVÁ, Karin: Proces formovania mesta Kežmarok a jeho porovnanie s formovaním sa Spišskej 
Soboty a Levoče. In: Historické štúdie, 46, 2010, s. 210. 

93  VARSIK, Branislav: c. d. (1977), s. 195. 
94  MAREK, Miloš: c. d., s. 308.
95  ŠTEVÍK, Miroslav: Z dejín osídlenia a verejnej správy stredovekého Spiša. Stará Ľubovňa 2005,  

s. 11 – 15.
96  FÁBROVÁ, Karin, c. d., s. 210.
97  ŽIFČÁK, František: Spišská Nová Ves vo svetle najstarších stredovekých listín. In: Z minulosti Spiša, 

XVI, 2008, s. 53.
98  MOL Dl 74851.
99  ŽIFČÁK, František: c. d. (2008), s. 53.
100  ONDRUŠ, Šimon: Slovenský juh v stredoveku a súčasná slavistika. In: STANISLAV, Ján: Slovenský 

juh v stredoveku I. Bratislava 1999, s. 472.
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V tabuľkovej prílohe sú sídla v počte 100 z hľadiska odvodenia ich náz-
vov rozčlenené do štyroch základných skupín: podľa duchovného patróna, 
osobného mena, všeobecného mena a osobitne je vyčlenená i skupina náz-
vov, ktoré sa zhodujú s pomenovaním vodného toku. Približne desatina sídiel 
(10) používala názov odvodený od duchovného patróna, hoci výhradne sa 
tento typ vyskytoval v písomných záznamoch iba v prípade štyroch sídiel. 
Približne tretina (28) sídiel používala názvy odvodené od osobného mena, 
výhradne sa tento typ uplatňoval v prípade 15 obcí. Najviac názvov (50) bolo 
odvodených zo všeobecných mien, výhradne sa tento typ uplatňoval v 35 prí-
padoch. Osobitná skupina názvov sídiel zhodných s pomenovaním vodného 
toku má počet 26, výhradne sa vyskytujú až v 23 prípadoch. Z hľadiska kom-
binácií typov pomenovaní sa najväčšmi vyskytovali názvy sídiel podľa osob-
ného mena s názvami odvodenými od všeobecného mena. Najmenej alterna-
tívnych pomenovaní, skôr výnimočne, mali sídla, ktorých názov sa zhodoval 
s vodným tokom. Sídla mávali spravidla iba názvy dvojakého typu (vodný 
tok – osobné meno; vodný tok – všeobecné meno; duchovný patrón – osobné 
meno; duchovný patrón – všeobecné meno; osobné meno – všeobecné meno). 
Alternatívne typy názvov malo celkove 16 sídiel.

Listinné formy stredovekých názvov sídiel horného Spiša sú významným 
historickým prameňoch pre poznanie ich stredovekých dejín. Častokrát sa na 
základe ich analýzy dá určiť obdobie vzniku sídla, zamestnanie jeho obyva-
teľov, spôsob vzniku, charakter prostredia, v ktorom sa vyvinulo, meno za-
kladateľa, resp. prvého šoltýsa, duchovný patrón, funkcia sídla, etc. Oveľa 
zložitejšie je to s určením národnosti ich prvých obyvateľov (zakladateľov), 
či určení početného zastúpenia jednotlivých národností počas stredoveku. 
Samotné pomenovania majú v tomto smere limitovanú výpovednú hod-
notu. Dominantný podiel v 13. storočí v sídlach horného Spiša mali Slováci 
a Nemci, v menšej miere boli zastúpení Poliaci (najmä v oblasti historického 
Ľubovnianska) a Maďari (strážne osady v povodí Popradu, kopijnícke osady). 
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Názov sídla Listinné formy stredovekých názvov sídiel horného Spiša
Abrahámovce villa  Abraham
Batizovce nova villa 

Botyzfolva
Chettene

Beleš Beles Belus
Bušovce Stragar Bussundorf
Četina Zenthena Hoverfeld Oberfeld Csetenyetelke
Durštín Dursteyn
Forbasy Fyrbaz
Fridman Fredmanuagasa Fridmann
Gerlachov Gerlahfalua Gerlitzdorff
Hajtovky Haichen Dewchenhaw? Haytofky
Haligovce Scenpetur Helbingh 

Wagasa
[Hanigowcze]

Havka Wyuagas [Hawka]
Hniezdne Knysen Gynizna
Holumnica Noglumnicha Myskalomnicza Major Lumnitz
Hradisko Visoka [Radiiche] [Hradystye]
Huncovce terra Suphc villa Polomi Honczdorf villa Canis
Chmeľnica Hophgarte
Jakubany Jacabvagasa villa Iakubian
Jarabina Ewer Zombach Yerubina
Jurské villa Beati 

Georgii
Sentgurg

Kacvín Kachuynkul Kaczwynkel
Kamienka villa Lapidis Kyni seu Stein
Keheľ Kehhelho
Kežmarok villa sancte 

Elisabeth
Kasmark Forum Caseo-

rum
Kezmark

Kolačkov Kalach
Kromlov Kromlow [Kromlo]
Krempachy Krempach
Krížová Ves Krystur Crucedorf Zenthkerezth de Sancta Cruce
Lacková Laczenhaw Laczenseif [Lackowa]
Lechnica Lechnitz villa nova 

Lechnicz
Lendak Landok
Lesnica Leznycz Nagylesnice
Levkovce Leuk villa Fladoni
Litmanová [Lithmanowa]
Lomnička nova villa 

Lompnycha
Kuslumnicha Parva Lomnitza
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Názov sídla Listinné formy stredovekých názvov sídiel horného Spiša
Ľubica Lubicha Leybicz
Lučivná Lutzina Lutsivna
Majere [Zthary Mayor]
Majerka [Majerka]
Malá Lesnica Kislesnice
Malý Slavkov Zlauckfolva Kyszalok Sanctus Michael
Matliare Merthleer Martzinfalva
Matiašovce Mathyasuagasa Matheyfalva Matzhaw
Matejovce villa Mathei Mathesdorff
Mengusovce Rosenau Mengus
Mlynica Mylembach
Nedeca Nyzythz
Nižná Šuňava [[Sonawa  

inferior]]
Nižné Lapše Laps Alsolapsa
Nižné 
Ružbachy

Ruzenbach antiqua  
Rusunbach 

Rauschenbach

Nová Belá Bela Nova Bela
Nová Lesná villa Menhardi Erdeufalwa a. 

Menartwaldorf
Pusztaerdőfalva [Uy Waldorff]

Nová Ľubovňa Liblow Patoka Nova Lublo
Olcnava Alczno Altzenow
Petrova Ves Petri villa Peturwagasa Petersdorf [Piotrowany]
Pikovce villa Pyuk
Podhorany Meldur Meltwer
Podolínec /Eccl. s. Marie/ Podolyn Podolinecz Podolino
Pokoj Pokoy villa Marsilii, 

Horany
Chadaysdorf [Horan]

Poprad Poprad villa  
Theutonicalis

Popradzaza Dewchendorff

Rakúsy Rokus Rukuz
Reľov /meta  

Hermanni/
Rulnow Reul [Rellowa]

Ruskinovce villa Ruzkyn Rewsdorff
Scheuerberg Schaieberg Sayerberg
Schönwald 
(Lechnica)

Senewalth Lechnicz pulchra silva Scheiwald

Slovenská Ves villa  
Sclauvonicalis

Wintschendorf Tothfolva

Spišská Belá Bela
Spišská  Sobota Forum Sabati Mons Sancti 

Georgii
Jurgenberg
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Názov sídla Listinné formy stredovekých názvov sídiel horného Spiša
Spišská  Stará 
Ves

Owfalu Altendorff Antiqua villa Starbes*

Spišská Teplica Toplicza
Spišské 
Hanušovce

/meta Henus/ Heymuschau Hanosffalwa

Stará Lesná Erdeufalva Waldorff villa Silvestri
Stará Ľubovňa Libenow Antiqua Liblaw Libló Libowla
Starý Toporec Antiqua Toprich Kistoporch [Kyszthopricz]
Stojany Stoyani
Stotince Hundertmark
Stráne pod 
Tatrami

Forwerk

Svätá Margita Scenmargita Villamargaretha [Margarethe]
Svätý Michal /ec. Sancti 

Michaelis/
Sanctus Michael villa sancti 

Michaelis
Strážky Eur Nyrer Strasa
Stráže nad 
Popradom

Gumureur villa Michaelis Michelsdorff Sanctus Michael

Štôla Stola
Toporec Nova Toprich Nogthoporica Toporcz
Tribš Zenthelsebeth [Treps]
Tvarožná villa Durandi Durolsdorff
Veľká Welka Filke
Veľká Lomnica Lomnucha Kakaslompnicza Naglompnicza Lomnic
Veľká Franková villa magistri 

Frank
Frankvagasa Frankowa

Veľká Lesná Rychwald
Veľký Lipník Lupnik O Lupnik,  

Uj Lupnik
Veľký Slavkov Zolok Slouk Schlankendorff de Majori 

Szalock
Vlková villa Farkasii Varkassy
Vlkovce Vilgustorph Konczmanni Vilkfalva
Vojňany Krig Kyrig Kreiga
Vrbov villa Werbev villa Menhardi Verbo Meynharcz-

dorff
Výborná villa Birbury Viborna
Vyšná Šuňava Sonav Sunyava Sonaw superior
Vyšné 
Ružbachy

nova
Rusunbach

Vyšné Lapše Felzelaps
Žakovce villa Isac Eysdorff
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Vysvetlivky:

Názov sídla zhodný s názvom vodného toku

Názov sídla podľa duchovného patróna

Názov sídla podľa osobného mena

Názov sídla podľa všeobecného mena  

/ /       zmienka o hranici, resp. kostole sídla

[ ]      novoveký názov sídla doložený v 16. storočí (po roku 1526)

[[ ]]  nepriame doloženie sídla, resp. majetku v stredoveku 

Kasmark názov sídla

Zthary Mayor      názov majera, usadlosti

*  názov sídla na Lazarovej mape
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Mapa horného Spiša z roku 1664
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Resumé

Mittelalterliche Namen von Siedlungen  
in der oberen Zips in ihrer Urkundenform  
als historische Quelle
Miroslav Števík

Der Autor analysiert in seinem Beitrag die mittelalterlichen Namen von Sie- 
dlungen in der oberen Zips in ihrer Urkundenform aus dem Blickwinkel ih-
res historischen Aussagewertes. Er deutet auf die unrechtmäßige Interpretation 
der Namen der Siedlungen im Zusammenhang mit der nationalen Zusammen-
setzung deren Bewohner bzw. deren Begründer wie auch zum Zeitpunkt ihr- 
es Entstehens hin. Er wies darauf hin, dass ohne Rücksicht auf die nationale 
Zusammensetzung der Einwohner der jeweiligen Siedlungen für deren Bezei- 
chnung in Urkundenquellen Latein und Ungarisch verwendet wurde. Insbe-
sondere betrifft das solche Ortsnamen, die übersetzbar waren; dabei handelte 
es sich fast ausschließlich um Namen, die von ihren geistlichen Schutzpatro-
nen abgeleitet worden waren. Einige Siedlungen wurden in solcher Form nur 
in den ersten schriftlichen Einträgen so benannt. Das Auftauchen von anderen 
Bezeichnungen für die selben Siedlungen verleitete manche Historiker dazu, 
zu glauben, dass die Siedlungen zu existieren aufgehört hatten, dass diese er-
loschen seien, als sie unter ihrem ursprünglichen Namen nicht mehr eingetra-
gen wurden. Der Autor betonte, dass es zu solchen Entwicklungen nur selten 
gekommen ist und die Mehrzahl der Siedlungen unter einem anderen Namen 
weiter existiert hatte. Es ist deshalb wichtig, in diesem Zusammenhang neuzei- 
tliche Quellen zu erforschen – beispielsweise die Bezeichnungen von Grenz-
gebieten, die sehr oft das Andenken an eine erloschene Siedlung beibehalten 
hatten. In der Regel hatten sich jüngere Varianten der Bezeichnungen für er-
loschene Siedlungen erhalten (z.B. Pokoj – Horanské, Haichen – Hajtovky). 

Für die Bestimmung einer Siedlungserrichtung ist es wichtig, alle erhaltenen 
Varianten des Namens zu analysieren. Die Siedlungen mit der Endung poruba 
(ungarisch vágás, deutsch hau) beispielsweise wurden in der Zips nicht früher 
als im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts errichtet. In den schriftlichen Quellen 
sind diese Bezeichnungen seit dem zweiten Dezennium des 14. Jahrhunderts 
erhalten geblieben. Siedlungen mit der Bezeichnung diesen Typus wurden in 
bis dahin nicht bzw. schwach besiedelten Regionen des nördlichen Teils der 
oberen Zips (Zamagurie, die historische Region Lublau) errichtet. Es handelte 
sich immer um neue Ansiedlungen auf „grünen Wiesen“, präziser auf Rode– 
und Haugebieten. In die selben Periode, frühestens in die letzten Jahrzehnte des 
13. Jahrhunderts, werden auch die Dörfer mit dem Namen Schönwald, Reich- 
wald, Schönau, etc. gereiht. Sie entstanden in bis dahin unbesiedelten oder 
schwach besiedelten Bergfuß– oder Bergregionen der oberen Zips.

Latein und Ungarisch wurde im Zusammenhang mit der Art und Weise, 
wie man die mittelalterlichen Benennungen von Siedlungen in der oberen 
Zips eingetragen hat, auch bei Unterscheidungsattributen benutzt (alt – neu, 
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klein – groß). Die Erscheinung der Ortsbezeichnungen alt – neu belegt den 
Verlauf der Besiedlung in der oberen Zips von dem Popradtall heraus in 
Richtung der Senkungen seiner Zuflüsse (Stará und Nová Ľuobvňa/deut. Alt 
und Neu Lublau, Nižné (Staré) und Vyšné (Nové) Ružbachy/ deut. Nieder 
(Alt) Rauschenbach und Ober (Neu) Rauschenbach, Starý und Nový Toporec/ 
deut. Alt und Neutopperz, u.s.w.)

Für das Bestimmen der Herkunft der Bezeichnung der jeweiligen Siedlun-
gen ist es von Nöten, alle greifbaren sprachlichen Varianten zu analysieren. 
Am präzisesten wurden solche in Latein aufgezeichnet. Trotz mehreren Theo-
rien, die bis heute in der Zipser Fachliteratur zu finden sind, ist der Ursprung 
der Bezeichnung Kežmarok/deut. Kesmark und Huncovce/Hunsdorf eindeu-
tig. Im Fall von Kežmarok handelt es sich um eine Bezeichnung, die aus den 
Begriffen Käse und Markt (lateinisch Forum Caseorum) zusammengesetzt ist, 
im Fall von Huncovce handelt es sich um die Zusammensetzung der Begriffe 
Hund und Dorf (lateinisch Villa Canis).

Der Autor führt eine Übersicht von Begriffen an, mit denen man im Mittelal-
ter am häufigsten Siedlungen bezeichnet hat. Neben Wörtern wie Hau (ung. 
Vágás) fixiert er vier sprachliche Varianten von Stará Ves/ Altendorf (falu, 
dorf, villa, ves). In manchen Fällen wurde die Ortsbezeichnung mit dem Ter-
min terra (terra Pokoy, terra Stragar, terra Suphc) bestückt. Nach M. Števík 
handelt es sich hierbei um den Namen nach den ältesten bekannten Dörfern 
in der oberen Zips. Zu solchen zählt er auch das erloschene Dorf Stojany, 
dessen Wortendung – any ihre Anfänge in frühmittelalterliche Periode belegt. 

Der Autor macht im Weiteren darauf aufmerksam, dass in der Zipser Fachlite-
ratur schon seit Jahrzehnten eine falsche Interpretation des Begriffes villa tradiert 
wird, der im 13. Jahrhundert sowohl ein Dorf wie auch eine Stadt bezeichnen 
konnte. Insbesondere betrifft das die problematische Periode der Umwandlung 
von Levoča/Leutschau in eine Stadt. Man kann kaum eine Antwort auf diese 
Frage, nicht nur mit der Beobachtung der Begriffe villa – civitas, geben.

Eine unrechtmäßige Interpretation von Siedlungsbezeichnungen führte 
eine Menge Autoren zu falschen Aussagen, vor allem bei der Bestimmung 
deren ersten Bewohner (Gründer) bzw. der anteilmäßigen Vertretung der 
jeweiligen Nationalitäten während des Mittelalters, oder die Bestimmung der 
Gründungsperiode der jeweiligen Siedlungen. 

Am Ende der Studie stellt der Autor vier Gruppen von Siedlungsbezeich-
nungen auf, die von Schutzpatronen, Personenwagen und Allgemeinnamen 
abgeleitet worden sind. Gesondert stellt er die Bezeichnungen identisch mit 
Flussläufen dar.

Die letzte genannte Gruppe von Siedlungsbezeichnungen ist dadurch charak-
teristisch, dass es in der Regel keine Alternativbezeichnungen gab. Im Gegen-
teil: am meisten wurden sie von Personen– und Allgemeinnamen abgeleitet. 

Die mittelalterlichen Urkundenformen von Siedlungen der oberen Zips 
sind eine bedeutende historische Quelle für die Kenntnis der mittelalterlichen 
Geschichte. Oft ist es möglich, durch ihre Analyse die Entstehung der Sied-
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lung die Beschäftigung deren Einwohner, die Art der Entstehung des Cha-
rakters der Umgebung, in der sich solche Entwickeln konnte, den Namen des 
Begründers, bzw. des ersten Schultheiß, des geistlichen Patrons, die Funktion 
der Siedlung und Weiteres zu bestimmen. Viel schwieriger gestaltet sich das 
Bestimmen der Nationalität der ersten Bewohner (Gründer) oder der zahl- 
enmäßigen Vertretung der jeweiligen Nationalitäten im Mittelalter. Die einzel-
nen Bezeichnungen haben in diesem Fall einen begrenzten Aussagewert. Der 
dominante Anteil in den Siedlungen der oberen Zips im 13. Jahrhundert ge-
hörte den Slowaken und Deutschen, im kleineren Maße waren hier Polen (vor 
allem im Gebiet des historischen Gebietes Lublau) und Magyaren (Schutz- 
siedlungen im Flussgebiet von Poprad, Lanzenträgersiedlungen) vertreten.

       

Preklad: Filip Fetko
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František Žifčák

Rok 1412 patrí nepochybne k významným medzníkom v dejinách Spiša. Uhorský 
kráľ Žigmund Luxemburský sa vtedy rozhodol získať finančné prostriedky na 
vojnu s Benátkami o Dalmáciu pôžičkou 37000 kôp českých grošov od poľského 
kráľa Vladislava Jagelovského. Svedčí o tom listina vydaná v Záhrebe 11. novem-
bra 1412.1 Ako záruku za splatenie dlhu dal Žigmund poľskému kráľovi do zá-
lohu 13 spišských miest z Provincie saských miest na Spiši. Hoci sa o počte členov 
provincie v zálohovej listine nič nehovorí, možno predpokladať, že v tom čase ju 
tvorilo 24 miest.2 Pre záloh boli vybraté mestá: Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, 
Spišské Podhradie, Ruskinovce, Tvarožná, Vrbov, Ľubica, Veľká, Spišská Sobota, 
Poprad, Matejovce, Stráže pod Tatrami a Spišská Belá. Uhorský panovník k nim 
pripojil ešte mestá Podolínec, Starú Ľubovňu a Hniezdne a hradné panstvá Ľu-
bovňu a Podolínec so svojimi pertinenciami. Ako je známe, záloh trval 360 rokov. 
V novembri 1772 zložili zástupcovia zálohovaných miest prísahu vernosti uhorskej 
kráľovnej Márii Terézii. K formálnemu zrušeniu zálohu však došlo až dohodou 
medzi Poľskom a Uhorskom podpísanou 18. septembra 1773 vo Varšave.3 

1  Originál zálohovej listiny sa zachoval v Knižnici Czartoryských v Krakove (BCzK, or. perg.  
č. 294) a publikovali ju viacerí autori. Napr. SEMKOWICZ, Władysław: Akt zastawu XVI miast 
spiskich Polsce z r. 1412. In: Wierchy VIII, 1930, s. 153 – 157 (spolu s poľským prekladom); 
TENŽE: Záložná listina 16 spišských miest Poľsku v r. 1412. In: Zborník Muzeálnej slovenskej 
spoločnosti 24, 1930, s. 213 – 217 (so slovenským prekladom F. Hrušovského). Z odpisov ju 
publikovali BELIUS, Matthias: Hungariae antiquae et novae prodromus. Norimbergae 1723,  
s. 106 – 107; WAGNER, Carolus (ed.): Analecta Scepusii sacri et profani I. Viennae 1773, s. 212 – 
216, č. XV; FEJÉR, Georgius (ed.): Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus et civilis X/5. Budae 
1842, s. 297 – 302, č. CXXX. Slovenský preklad listiny uverejnili VOJTAS, Jozef: Spišská Nová Ves 
360 rokov v zálohu poľských kráľov. In: Jozef Kuruc (zost.) Spišská Nová Ves l. Zborník príspevkov 
k dejinám a výstavbe mesta. Košice 1968, s. 70 – 72; TENŽE: Z minulosti mesta Ľubice. In: Ľubica. 
Zborník vydaný k 700. výročiu udelenia mestských výsad. Bratislava 1971, s. 14 – 17; ŠTEVÍK, 
Miroslav: K dejinám hradu Ľubovňa a Starej Ľubovne. In: Miroslav Števík – Michaela Timková: 
Dejiny hradu Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2005, s. 36 – 39. 

2  Na prvú písomnú správu z roku 1339 o richtároch a starších 24 najvýznamnejších saských 
miest na Spiši najnovšie upozornil MAREK, Miloš: Saxones nostri de Scepus: K niektorým 
otázkam príchodu saských hostí a ich života na Spiši. In: Ryszard Gładkiewicz – Martin 
Homza (red.): Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča – Wrocław 2003,  
s. 364. Listina z 1. februára 1339 je uložená v Štátnom archíve v Levoči (ďalej len ŠA-L), 
vo fonde Spišské prepoštstvo, pod i. č. 55. Ďalšia pochádza zo svedeckej listiny Spišskej 
kapituly z 8. mája 1344 o predaji časti zeme v Baldovciach Titovi, synovi Jordana z Hrabušíc, 
Andrejom a Hankom z rodu Görgey. NAGY, Imre (ed.): Anjoukori okmánytár IV. Budapest 
1884, s. 417 – 418, č. 249. Zmieňujú sa o tom: FEKETE NAGY, Antal: A Szepesség területi és 
társadalmi kialakulása. Budapest 1934, s. 336; ŠMILAUER, Vladimír: Osídlení a národnosti Spiše.  
In: Bratislava IX, 1935, č. 1 – 2, s. 158; LIPTÁK, Johann: Gebiet und Verwaltung der Zipser Sachsen. 
In: Südostdeutsche Forschungen IV, 1939, s. 4; CHALUPECKÝ, Ivan: Prehľad vývoja verejnej 
správy na Spiši. In: Sborník archivních prací 13, 1963, s. 134; RUCIŃSKI, Henryk: Prowincja saska 
na Spiszu do 1412 roku. Białystok 1983, s. 293. 

3  Francúzsky text časti dohody publikovaný: A Szepességi XVI. városok pragmaticai történet-
‘s állományvázlata. Lőcsén 1842, s. 99 – 101; SUCHÝ, Michal: Spišské mestá v poľskom zálohu.  
In: Richard Marsina (zost.): Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 71.
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Aký bol však osud spoločenstva tých spišských miest, ktoré neboli zálohované 
a akým symbolom sa prezentovali verejnosti ako komunita v písomných pra-
meňoch do svojho zániku v 17. storočí. To sú základné otázky, na ktoré by sme 
v príspevku chceli odpovedať. Pritom dodávame ešte, že po roku 1412, podľa  
I. Chalupeckého, sa práve ono „stalo pokračovateľom Spoločenstva spišských Sasov“.4

Z pôvodného 24-členného spoločenstva spišských, resp. saských miest by 
malo teda Uhorsku ostať po roku 1412 iba 11 miest. Podľa F. Svábyho, na kto-
rého sa odvoláva aj Chalupecký, v 15. storočí to boli mestá: Spišský Štvrtok, 
Iliašovce, Žakovce, Hrabušice, Kurimany, Mlynica, Veľký Slavkov, Odorín, 
Harichovce, Bystrany a Vlkovce.5 Žiaľ, Sváby necitoval prameň, z ktorého čer-
pal. Weber medzi 11 mestami spočiatku uvádzal Smižany namiesto Vlkoviec,6 
neskôr spomínal tie isté mestá ako Sváby.7 Radziszewska a Ruciński dokonca 
uvádzali Levoču a Kežmarok namiesto Harichoviec a Vlkoviec.8 Takto istá 
rozkolísanosť názorov historikov na mená konkrétnych členov spoločenstva 
miest, ktoré sa nestali predmetom zálohu, ako i fakt, že prakticky do 40. rokov  
16. storočia neexistuje v prameňoch ich zoznam,9 viedli niektorých autorov 
k spochybňovaniu skutočného počtu 24 miest v Provincii XXIV spišských miest.

Už v roku 1911 G. Bruckner v samostatnej štúdii venovanej tomuto prob-
lému ich situáciu porovnával s Bratstvom XXIV kráľovských farárov na Spiši, 
kde videl podobnosť aj v kolísaní počtu členov v provincii.10 V závere svojej 
práce konštatoval, že spoločenstvo spišských miest sa neobmedzovalo len na 
24 členov, ale bolo ich oveľa viac.11 Po ňom taktiež Fekete Nagy a Ruciński 
došli k záveru, že Provincia (zväz) XXIV spišských miest v skutočnosti nee-
xistovala, iba saská spoločnosť, ktorú tvorili osady neznámeho počtu (Fekete 

4  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 136.
5  SVÁBY, Frigyes: A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város története. Lőcse 1895, 

s. 69; CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 136; Porovnaj RUCIŃSKI, Henryk: Spoločensko- 
-administratívna štruktúra Spiša v neskorom stredoveku. In: Martin Homza – Stanisław  
A. Sroka: Historia Scepusii I. Bratislava – Kraków 2009, s. 362. 

6  W(EBER). S (amuel).: Két megszünt köztörvényhatoság a Szepességen. In: Szepesi Lapok IV, 1888, č. 
1, s. 2; TENŽE: A XVI szepesi város az elzálogositás ideje alatt 1414-1772. Szepes-Váralja 1888, s. 3.

7  WEBER, Samuel: Ötödik municipium a Szepességen. In: Századok XXXIV, 1900, s. 422.
8  RADZISZEWSKA, Julia: Studia z dziejów ustroju Spisza. Katowice 1967, s. 105; RUCIŃSKI, 

Henryk: Dzieje polityczne Spiszu do końca XV wieku. In: Ryszard Gładkiewicz – Martin Homza 
(red.): Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča – Wrocław 2003, s. 299. 

9  Najstarší zoznam spišských miest patriacich Thurzovcom na základe listiny z konca roku 1543 
publikoval BAL, Jeromos: Szepesvára története. Lőcse 1914, s. 57, poznámka č. 1. Bolo medzi nimi 12 
miest (Mlynica, Žakovce, Hrabušice, Spišský Štvrtok, Smižany, Iliašovce, Kurimany, Harichovce, 
Danišovce, Odorín, Bystrany, Veľký Slavkov), ktoré neskôr vystupujú v skupine „11 miest“ 
prislúchajúcich (alebo patriacich) ako pertinencie k Spišskému hradu. Istý čas potom patrili 
Ondrejovi Báthorymu, držiteľovi Spišského hradu a ich názvy možno dedukovať z portálneho 
súpisu Spišskej župy z roku 1553. Pri oboch prameňoch sa neuvádzali Vlkovce. BAL, Jeromos: 
c. d., s. 58 – 59; SUCHÝ, Michal: Vývoj spišského hradného panstva do konca 17. storočia. In: Nové 
obzory 11, 1969, s. 128. Ďalší zoznam sa nachádza v urbári hradného panstva Spiš spísanom 
v rokoch 1564 – 1565. MAKSAY, Ferenc (ed.): Urbáriumok XV-XVII század. Budapest 1959,  
s. 409. Chýbajú tu taktiež Vlkovce. Hrabušice sú uvádzané ako majetok Barbory Zrínskej, matky 
Stanislava a Krištofa Thurzovcov. Miesto nich sú v zozname uvedené Danišovce a Smižany. 

10  BRUCKNER, Győző: A szepesi városok (XXIV?) szövetségenek értelmezése. In: Közlemények 
Szepes vármegye múltjából (ďalej len KSzVM) III, 1911, s. 88 – 97. 

11  Tamže, s. 96.
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Nagy), resp. rad osád, ktorých obyvatelia tvorili medzi sebou spoločenstvo 
(Ruciński).12 Podľa Rucińského v roku 1344 (v súvislosti s objavením sa expli-
citne vyjadreného počtu 24 spišských miest v listinách)13 nedošlo k zmene po-
doby, formy provincie, ale k zmene mocenskej. Vysvetlil ju tým, že odvtedy 
sa do grófskeho súdu povolilo nominovať iba 24 richtárov a 24 prísažných  
z vyše 30 osád provincie. Formálne ohraničenie provincie počtom 24 miest tak 
podľa neho na jednej strane umožňovalo odchod jednotlivých lokalít z pro-
vincie a na strane druhej bránilo novým osadám vstupu do provincie.14 

Ak pripustíme mocenský dôvod konštituovania sa Provincie XXIV spiš-
ských miest, je potrebné pripustiť aj fakt, že v čase zálohu už mohla byť pro-
vincia teritoriálne „očistená“ od ostatných lokalít a skutočne, nielen fiktívne 
v nej bolo 24 členov. Svedčí o tom napr. aj privilegiálna listina Žigmunda 
Luxemburského pre obyvateľov Spišskej Starej Vsi z roku 1399, v ktorej im 
povolil obchod s vínom, pivom a inými nápojmi podľa vzoru 24 spišských 
miest (ad instar et similitudinem viginti quatuor ciuitatum nostrarum terrae Scepu-
siensis).15 Sotva totiž možno pripustiť, že sa tieto výsady mohli týkať aj iných 
osád zo saskej provincie, ako len 24 konkrétnych miest. Pritom vývoj k zúže-
niu počtu členov saskej provincie na 24 od prvej štvrtiny 14. storočia logicky aj 
smeroval. Kým Levoča a Kežmarok nastúpili cestu vývinu k statusu slobod-
ného kráľovského mesta, ekonomicky slabšie osady sa dostávali do vlastníc-
tva rôznych zemepánov.16 

Zatiaľ nevieme dokázať, či po rozpade provincie v roku 1412 medzi ne-
zálohované mestá patrili Vlkovce, Danišovce alebo Smižany, mená drvivej 
väčšiny stálych členov Spoločenstva XI spišských miest sú však z neskorších 
prameňov známe.17 Podľa M. Števíka, na základe rozboru portálneho súpisu 
Spiša z roku 1529, spomínané spoločenstvo v tom čase tvorili sídla: Dani-
šovce, Harichovce, Iliašovce, Kurimany, Mlynica, Odorín, Smižany, Spišský 
Štvrtok, Veľký Slavkov, Žakovce a Hrabušice. Dve sídla, ktoré Sváby uviedol 
medzi pôvodnými členmi Spoločenstva XI spišských miest, sú v portálnom 
súpise z roku 1529 uvádzané ako súčasť majetku Spišského hradu (Bystrany), 
resp. majetku kartuziánov zo Skaly útočišťa (Vlkovce).18 Pritom v 16. storočí 
dochádzalo v zložení skupiny „11 miest“, patriacich k majetkovému kom-
plexu Spišského hradu, k istým zmenám.19 Dokonca v urbári hradného pan-

12  FEKETE NAGY, Antal: c. d., s. 336 – 337; RUCIŃSKI, Henryk: c. d. (1983), s. 297. 
13  RUCIŃSKI, Henryk: c. d. (1983), s. 297. Porovnaj poznámku č. 2.
14  Tamže: s. 293 – 294, 298.
15  FEJÉR, Georgius (ed.): Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis X/2. Budae 1834, 

s. 669 – 670, č. CCCLVII; RUCIŃSKI, Henryk: c. d. (1983), s. 300; PAVLIK, Eduard: Historický 
obraz Spišskej Starej Vsi a Zamaguria. In: Michal Griger (zost.): Spišská Stará Ves a Zamagurie. 
Košice 1988, s. 47; ENDRŐDI, Ján: Spišská Stará Ves v stredoveku. In: Božena Malovcová (zost.): 
Spišská Stará Ves. Prešov 2008, s. 64. 

16  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 134; RUCIŃSKI, Henryk: c. d. (1983), s. 300 – 301. 
17  Medzi 11 spišskými mestami, ktoré v priebehu prvej polovice 60. rokov získali Zápoľskovci, 

chýbali Vlkovce a Smižany. CHALUPECKÝ, Ivan: Zápoľskí a Spiš do roku 1526. In: Z minulosti 
Spiša XIII, 2005, s. 39. 

18  ŠTEVÍK, Miroslav: Najstaršie zachované portálne súpisy Spiša z prvej tretiny 16. storočia.  
In: Miroslav Števík (zost.): K dejinám Podolínca a novovekého Spiša. Stará Ľubovňa 2006, s. 124. 

19  Porovnaj poznámku č. 9.
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stva Spiš z roku 1583 sa pod spoločným názvom Undecim opidda uvádzalo 
až 12 miest (Bystrany, Odorín, Danišovce, Harichovce, Smižany, Kurimany, 
Iliašovce, Spišský Štvrtok, Hrabušice, Žakovce, Mlynica a Veľký Slavkov).20 
Zmeny súviseli s tým, že tieto mestá už boli súkromným majetkom a mohli 
sa zálohovať, predať, či doplniť ďalším vhodným členom. V tejto súvislosti  
M. Suchý upozornil ešte na fakt, že ich počet uvádzaný v urbároch už nezod-
povedal ich skutočnému počtu v čase realizácie zálohu.21 

Je známe, že spišský záloh sa považoval vo všeobecnosti za dočasný a uhor-
ská strana mala záujem zálohované mesta získať späť.22 Aj Provincia XXIV 
spišských miest bola naďalej vnímaná ako jeden celok a fungovala istý čas 
pod spoločným grófom. Bolo to však len krátko, oveľa kratšie ako naznačil 
Ruciński, ktorý jej rozpad položil až k roku 1434, resp. 1437.23 Dokazujú to  
4 listiny z rokov 1413, 1416 a 1417. V prvej z nich, z 20. novembra 1413, vyda-
nej v Krakove poľským kráľom Vladislavom ohľadne chotárneho sporu me-
dzi Hniezdnym a Starou Ľubovňou sa uvádza ešte gróf celej provincie (comes 
terrestris Scep.) Kristián de Jurgemberg ako zmocnenec kráľa (ex comissione 
nostra) pre riešenie sporu spolu s inými richtármi zo Spiša.24 Ďalšia listina je 
zo 4. septembra 1416 a vydala ju Spišská kapitula ako hodnoverné svedectvo 
o prepustení polovice lesa osady Turník (Tornalja) mešťanom Spišskej Novej 
Vsi Iliašovčanmi za 100 dukátov. Stalo sa tak s vedomím ešte stále grófa celej 
provincie z Levoče a richtárov 24 spišských miest (comitis terrestris de Leutscha 
necnon judicum vigintiquatuor civitatum terre Scepusiensis).25 O dva mesiace ne-
skôr (5. novembra 1416) už vydáva vlastnú listinu Provincie XIII spišských 
miest Kristián zo Spišskej Soboty, gróf 13 spišských miest a sudcovia (rich-
20  MARSINA, Richard a KUŠÍK, Michal (eds): Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku I (XVI. 

storočie). Bratislava 1959, s. 420 – 424; SUCHÝ, Michal: c. d. (1969), s. 131; RUCIŃSKI, Henryk: 
c. d. (1983), s. 355 – 356; TENŽE: c. d. (2003), s. 299.

21  SUCHÝ, Michal: c. d. (1969), s. 128, pozn. č. 57.
22  Pozri k tomu najmä: SEMKOWICZ, Władysław: Granica polsko-węgierska w oświetleniu 

historycznym (Sprawa wykupu Spisza przez Węgry w XV – XVIII w.). In: Pamiętnik Towarzystwa 
Tatrzańskiego XXXVII, 1919 – 1920, s. 88 – 107; DIVÉKY, Andor: A Lengyelországnak 
elzálogosított XVI. szepesi város visszacsatolása 1770-ben. Budapest 1929; GOTKIEWICZ, 
Marian: Przyczynki do sporów granicznych polsko-węgierskich na Spiszu i sprawa wykupu 
miast spiskich z polskiego zastawu. In: „Małopolskie Studia Historyczne“ IX, 1966, s. 
47 – 55; VOJTAS, Jozef: c. d. (1968), s. 99 – 111; SUCHÝ, Michal: c. d. (1974), s. 55 – 71; 
CHALUPECKÝ, Ivan: Snahy Uhorska o vykúpenie spišských miest z poľského zálohu v 15. – 17. 
storočí.  In: Historické štúdie 41, 2000, s. 115 – 120; KURTYKA, Janusz: Starostwo spiskie (1412  
– 1769/70). In: Ryszard Gładkiewicz – Martin Homza (ed.): Terra Scepusiensis. Stav bádania  
o dejinách Spiša. Levoča – Wrocław 2003, s. 509.

23  RUCIŃSKI, Henryk: c. d. (1983), s. 352 – 354; TENŽE: c. d. (2003), s. 299; TENŽE: c. d. (2009),  
s. 361 – 362.

24  Listina sa zachovala v transumpte Spišskej kapituly z roku 1541. WEBER, Samuel (ed.): 
Supplementum III. analectorum terrae Scepusiensis. Lőcse 1908, s. 18, č. XIII; SZENTPÉTERY, Imre 
– BORSA, Iván (eds): Zsigmondkori oklevéltár (ďalej len ZsOkl.) IV. Budapest 1994, s. 322, č. 
1316. Tu je priezvisko grófa uvádzané ako Jurgembert. Ako uvidíme neskôr, ide o mešťana 
pochádzajúceho zo Spišskej Soboty (nem. Georgenberg, lat. Mons sancti Georgii).

25  Maďarský krajinský archív v Budapešti (ďalej len MOL), DL 10494; WENZEL, Gusztáv: 
Magyarország bányászatának kritikai története. Budapest 1880, s. 357 – 359; MÁLYUSZ, Elemér  
– BORSA, Iván (eds): ZsOkl V, Budapest 1997, s. 600, č. 2258; ŽIFČÁK, František: Spišská 
Nová Ves. In: Martin Štefánik – Ján Lukačka a kol.: Lexikón stredovekých miest na Slovensku. 
Bratislava 2010, s. 450. 
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tári) týchto miest (Nos Christanus de monte sancti Georgii tredecim civitatum terre 
Scepusiensis comes Juratique judices civitatum earundem), dosvedčujúcu predaj 
60 jutár zeme šľachticmi zo Stojan Popradčanom za 50 zlatých. Navyše je 
overená pečaťou provincie (In quorum enim testimonium sigilli nostri pendentis 
munimine praesentes fecimus roborando communiri). Originálna listina s pečaťou 
sa zachovala v archíve mesta Poprad.26 Pečať je verejnosti známa, opísal ju 
a uverejnil jej fotografiu I. Chalupecký.27 Obsah pečatného poľa: orlica a text 
kruhopisu: S(igillum)  WLADISLAI REGIS POLONIE AC TREDECIM CIVI-
TATUM TERRE SCEPUSIENSIS (Pečať kráľa Poľska a trinástich miest Spiša) 
svedčia jednoznačne už o samostatnosti provincie zálohovaných miest a jej 
podriadenosti poľskému kráľovi. Teda aj o skutočnom rozpade Provincie 
XXIV spišských miest.28 Je nepredstaviteľné, aby tento gróf a táto pečať mohli 
reprezentovať aj mestá, ktoré neboli zálohované. Preto obdobie medzi 4. sep-
tembrom až 5. novembrom 1416 považujeme za časový úsek, v ktorom došlo 
k rozdeleniu pôvodnej provincie (včítane voľby samostatného grófa a zhoto-
venia pečatidla). Možno predpokladať, že sa tak stalo z iniciatívy poľského 
kráľa, ktorý takto nad nimi mohol demonštrovať pred svetom svoju zeme-
pánsku zvrchovanosť. Nie je ani vylúčené, že k tomu prispeli iniciatívou aj 
samotné zálohované mestá. Ocitli sa totiž vo zvláštnom postavení, z ktorého 
mohli profitovať, čo sa nakoniec aj potvrdilo.29 Nič na tom nemení ani man-
dát Žigmunda Luxemburského z 13. júla 1417, v ktorom nariadil uhorskému 
palatínovi a sudcovi kráľovskej kúrie, aby zabránili grófovi XXIV spišských 
miest obmedzovať súdnu právomoc kežmarského richtára a mestskej rady 
voči svojim mešťanom.30 Uhorský kráľ akoby nereflektoval realitu a vystupo-
val tu ešte voči grófovi nerozdelenej provincie. Možno si to vysvetliť faktom, 
že buď nebol o situácii okolo provincie dostatočne informovaný alebo vzhľa-
dom na jeho zámer – dostať mestá zo zálohu, z istej zotrvačnosti Provinciu 
XXIV spišských miest vnímal ešte ako jeden celok. 

V nasledujúcom roku bol poverený Mikuláš, gróf provincie na Spiši (Nico-
laus comes terrestris terrae Scepusiesis), spolu s ďalšími kráľovskými ľuďmi, aby 
stanovil hranice pustých pozemkov na kopci Laczenberg smerom k Eysence-
chen pre mešťanov z Bystrian. Svedeckú listinu o tom vydala Spišská kapitula  
14. novembra 1418.31 Napriek tomu, že nie je v nej špecifikované, o akého grófa 

26  ŠA-L, pobočka Poprad, Magistrát mesta (ďalej len MM) Poprad, perg. 14; WEBER, Samuel: 
Supplementum, s. 20 – 21, č. XIV; SZENTPÉTERY, Elemér – BORSA, Iván (eds.): ZsOkl V, s. 644, 
č. 2398. 

27  CHALUPECKÝ, Ivan: Pečate 16 spišských miest. In: Historické štúdie XI, 1966, s. 230, tabuľka I, 
č. 2.

28  Porovnaj RUCIŃSKI, Henryk: c. d. (1983), s. 355. 
29  CHALUPECKÝ, Ivan, c. d. (1963), s. 137; VOJTAS, Jozef: c. d. (1968), s. 96n; SUCHÝ, Michal:  

c. d. (1974), s. 72n; CHALUPECKÝ, Ivan: Stredoveké súmestie do roku 1412. In: Ivan Chalupecký 
(zost.): Dejiny Popradu. Košice 1998, s. 64 – 65.

30  ŠA-L, pobočka Poprad, MM Kežmarok, perg. 21; WAGNER, Carolus (ed.): c. d., s. 50 – 52, č. III; 
FEJÉR, Georgius (ed.): CDH X/5, Budapest 1841, s. 816 – 819, č. CCCLXXIII; SZENTPÉTERY, 
Elemér – BORSA, Iván (eds.): ZsOkl VI, Budapest 1999, s. 216, č. 671; RUCIŃSKI, Henryk: c. d. 
(1983), s. 152. 

31  Archív Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie (ďalej len ARBSpP), 
Hodnoverné miesto Spišská kapitula (ďalej len HMSpK), Scr. 3, Fasc. 1, N. 7; MOL, DL 10740; 
SZENTPÉTERY, Elemér – BORSA, Iván (eds.): ZsOkl VI, s. 615 – 616, č. 2536. 
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ide (či zálohovaných miest alebo nezálohovaných), Fekete Nagy ho považoval 
za prvého známeho grófa Provincie XI spišských miest.32 Pravdepodobne ho 
viedla k tomu skutočnosť, že šlo o pozemky pre mešťanov nezálohovaného 
mesta Bystrany, a že sa to dialo na príkaz uhorského a nie poľského kráľa. Ak 
šlo skutočne o grófa 11 spišských miest, znamenalo by to, že aj nezálohované 
mestá sa združili veľmi skoro do samostatnej provincie. Mohlo sa tak stať me-
dzi 4. septembrom 1416 až 14. novembrom 1418. V tejto súvislosti je potrebné 
ešte pripomenúť, že v žigmundovskom regestári bol tento komes Mikuláš 
nesprávne stotožnený s predstaviteľom (comes et iudex) spišských kopijníkov 
Mikulášom Tatárom z Betlanoviec.33 

Fekete Nagy potom vo svojom zozname grófov 11 spišských miest zare-
gistroval k roku 1426 Petra Henkela a k roku 1428 Marka Bestellera.34 Odvo-
lával sa pritom na prácu G. Wenzela z roku 1873 o obchodnom spore levoč-
ských mešťanov Konráda Imberda so Štefanom Rokkelfingerom, jeho bratmi 
a spoločníkmi o dlh 2716 zlatých.35 Peter Henkel skutočne medzi sudcami na 
zasadnutí taverníckeho súdu v Levoči 19. apríla 1426 bol osobne prítomný 
(Petro Henkil Comite Terre Scepusiensis).36 Hoci opäť chýbala bližšia špecifikácia 
o akého grófa ide, Fekete Nagy ho vzhľadom k ďalšiemu (mladšiemu) pra-
meňu, o ktorom sa zmienime nižšie, priradil k Provincii XI spišských miest. 
Indikuje to aj známa skutočnosť, že Henkelovci pochádzali zo Spišského 
Štvrtka. V pokračujúcom obchodnom spore sa svojou listinou z 1. mája 1428 
angažoval aj Marek Besteller, ktorý je tu už jednoznačne uvedený ako gróf 
Provincie XI spišských kráľovských miest (Marci Besteller Comitis Terrestris 
predictarum vndecim Ciuitatum Regalium Terre Scepusiensis).37 

Pri roku 1429 Fekete Nagy uviedol ako grófa provincie nezálohovaných 
miest ďalšieho člena rodu Henkelovcov – Mikuláša Henkela, pričom sa od-
volal priamo na prameň z archívu Máriássyovcov, ktorý v regeste publiko-
val B. Iványi.38 (obr. 1) Ide o listinu Provincie XI spišských miest vydanú  
10. júna 1429 (bez uvedenia miesta) v dedičskom spore o pozemky v Hozelci 
farára Bartolomeja s bratom Petrom a jeho manželkou Dorotou. V intitulácii 
listiny je uvedený Mikuláš Henkel, gróf provincie a všetci richtári (sudcovia) 
11 kráľovských miest na Spiši (Nos Nicolaus Henkil comes terrestris universique 
iudices undecim civitatum regalium terre Scepusiensis). Ako hlavný vypoveda-
júci svedok sa tu spomína bývalý gróf provincie (comes terre eiusdem) Peter 
Henkel (Henkil), v čase vydania listiny už levočský senátor, pred ktorým 
(a ďalšími sudcami) sa tento súdny spor kedysi konal.39 Ten o. i. uviedol, 

32  FEKETE NAGY, Antal: c. d., s. 364.
33  SZENTPÉTERY, Elemér – BORSA, Iván (eds.): ZsOkl VI, s. 666, 746. Porovnaj č. 2108, 2377, 

2514, 2536. 
34  FEKETE NAGY, Antal: c. d., s. 364.
35  WENZEL, Gusztáv: Nevezetés per lőcsei polgárok között. 1421-1429. Adalék Magyarország 

jogtörténetéhez. In: Értekezések Történelmi Tudományok köréből II. Pest 1873, s. 1 – 34. 
36  Tamže, s. 7, 28.
37  Tamže, s. 8, 26. 
38  IVÁNYI, Béla: A márskusfalvi Máriássy-család levéltára. In: KSzVM IX, 1917, s. 128; MOL, DL 

75022. 
39  Ako sme vyššie uviedli, Peter Henkel úrad grófa zastával v roku 1426. 
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že v čase jeho úradovania sa obe strany priateľsky dohodli. Peter bratovi 
poplatil všetky podlžnosti s výnimkou dvoch „arearum“ (cca 60 jutár pôdy), 
ktoré takto pripadli Bartolomejovi. Listina je dôležitá aj tým, že sa v koro-
boračnej formulke uviedlo jej overenie pečaťou provincie (sigillum nostrum 
provinciale) a že sa samotná pečať zachovala vo veľmi dobrom stave. Jej úc-
tyhodný priemer (58 mm) svedčí o tom, že ide o autentickú pečať, použí-

vanú pri najdôležitejších právnych 
aktoch. (obr. 2) Sám Iványi jej obsah 
opísal len veľmi stručne, že je na 
nej dobre vidieť dvojramenný kríž. 
Správne rozviedol aj minuskulný 
text kruhopisu tejto gotickej pečate: 
Sigillum sa[xo]num undecim civitatum 
terre scepusiensium (Pečať jedenás-
tich saských miest Spiša). Iba kru-
hopis nezačínal krížikom, ako uvie-
dol.40 Ten bol umiestnený v pečati 
nad štítom a mal formu gréckeho 
(rovnoramenného) tlapovitého kon-
kávneho kríža. Mimoriadne cenný 
je fakt, že stred pečate vypĺňa go-
tický (mierne zahrotený) štít so zna-
mením. Prezentuje teda druh erbo-

40  IVÁNYI, Béla: c. d., s. 128. Ako pečať spišských miest s dvojramenným krížom stojacim na veži 
a dvomi korunovanými levmi okolo popísal a kópiu pečate publikoval neskôr DARVASSY, 
Mihály: A középkori városaink címereinek eredete és fejlődese. Budapest 1942, s. 23, obr. 20. 

Obr. 1
Listina Provincie XI spišských miest z r. 1429 (MOL, repro Š. Péchy)

Obr. 2
Pečať Provincie XI spišských miest na listine  

z r. 1429 (MOL, repro Š. Péchy)
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vej pečate a dôkaz, že aj Provincia XI spišských miest mala svoj erb. Je 
potrebné ešte zdôrazniť, že celá pečať je jedinečným a pôsobivým heral-
dicko-sfragistickým dielom a výsledkom práce zručného rytca.

Hodnotné je predovšetkým znamenie 
v štíte, a to nielen z pohľadu kompozí-
cie figúr, ale aj z hľadiska samotnej ob-
razovej náplne. Jeho opis je nasledovný: 
Na podstavci, dotýkajúcom sa spodného 
okraja štítu, veža s cimburím a dvojkrí-
žom s rovnako dlhými kotvicovito ukon-
čenými ramenami, pričom sa horné ra-
meno dotýka okraja štítu. Po stranách je 
dvojkríž držaný dvomi korunovanými 
levmi so zdvihnutými chvostami ponad 
hlavu a smerujúcimi k hornému ramenu 
dvojkríža. Štít je obklopený vlnovkou. 
Legenda kruhopisu je od stredu pečate 
a jej okraja oddelená kružbami. 

Ak si porovnáme predzálohovú pečať 
Spoločenstva spišských Sasov z konca 
13. storočia (obr. 3)41 a najstaršiu pečať 
komunity zálohovaných miest použí-
vanú v priebehu 1. polovice 15. storočia 
(obr. 4),42 ich obsahová diskontinuita je 
evidentná. Naopak, pri pečati Provincie 
XI spišských miest je kontinuita s pôvod-
nou provinciou zreteľná predovšetkým 
z hľadiska využitia veže a dvojramen-
ného kríža, a to aj napriek tomu, že ich 
neskoršie formy stvárnenia a kompo-
zičné riešenie vykazujú pochopiteľné od-
lišnosti. Interpretačne nám núkajú priam 
cielenú nadväznosť na pôvodnú provin-
ciu a jej pečať.43 Pretrváva teda veža, ešte 
stále ako symbol „mestskosti“ komu-
nity a dobrej ochrany pred nepriateľmi. 
Veža sa však z pozície ústrednej figúry 
v pôvodnej pečati dostala voči dvojra-
mennému krížu do podriadenej polohy. 
Vyjadruje to azda nadradenosť kresťan-

41  Kvalitný odtlačok pečate pochádza z listiny datovanej rokom 1319. ŠA-L, MM Levoča, VI B č. 
2; BÁRDOSSY, Johannes (ed.): Supplementum analectorum terrae Scepusiensis. Leutschoviae 1802, 
s. 192; CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1966), s. 230, tabuľka I, č. 1. 

42  Publikovaný odtlačok pečate pochádza z listiny z roku 1416. ŠA-L, pobočka Poprad, MM 
Poprad, perg. č. 12; CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1966), s. 230, tabuľka I, č. 2. 

43  K interpretácii pečate pozri najnovšie ŽIFČÁK, František: Spišská genealógia, heraldika 
a sfragistika. In: Z minulosti Spiša XVII, 2009, s. 82 – 83.

Obr. 3
Pečať pôvodnej Provincie spišských Sasov 

podľa J. Bárdossyho (repro Š. Péchy)

Obr. 4
Pečať Provincie XIII spišských miest  

na listine z r. 1416 (ŠA–L, pob. Poprad, 
foto Š. Péchy) 
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ského Boha i kráľovskej dynastie Arpádovcov (donátori privilégií spišským 
Sasom a zakladatelia provincie), ktorí sú tu jedinečne symbolizovaní dvojra-
menným krížom. Novým prvkom v pečati sú dva levy, obľúbené heraldické 
figúry hlavne pre ich silu a udatnosť, ktoré chránia (držia) kresťanský symbol 
i znak Arpádovcov, resp. Uhorského kráľovstva (dvojkríž pretrval po vymretí 
dynastie aj v štátnom znaku). 

Ďalší prameň, informujúci o predstaviteľovi Provincie XI spišských miest, 
pochádza z 30. rokov 15. storočia. Podľa Fekete Nagya v listine z 26. januára 
1433 sa spomína ako gróf tejto provincie Štefan Rokkenfenger.44 Predpokla-
dáme, že je identický so Štefanom Rokkelfingerom, vystupujúcom ako zú-
častnená strana v súdnom spore z rokov 1421 – 1429, o ktorom sme hovorili 
vyššie. Stojí za to všimnúť si bližšie obsah listiny zachovanej v Budapešti.45

Ide o reakciu predstaviteľov Spišskej stolice na mandát Žigmunda Luxem-
burského z 27. decembra 1432. Panovník v ňom nariadil stolici, aby prešet-
rila sťažnosť Martina, syna Bartolomeja z Betlanoviec, bývalého spišského 
podžupana,46 na grófa 11 spišských miest Štefana Rokkenfengera a levoč-
ského richtára Bulmana, ktorí z podnetu Žigmunda z Čenčíc (de Chanta-
falva) okolo 15. augusta na trhu v Levoči nechali uväzniť jeho familiárov, 
Benedikta z Ostrihomu a Tomáša Bokroša z Pikoviec. Stolica poslala do Le-
voče dvoch svojich zástupcov záležitosť prešetriť. Títo po vypočutí svedkov 
stolici oznámili, že skutok sa stal tak, ako vyplýva zo sťažnosti. A stolica 
v tomto zmysle podala panovníkovi koncom januára 1433 o celej záležitosti 
reláciu. Nevedno však, prečo boli služobníci Martina z Betlanoviec daní 
do okov v Levoči, ani ako spor ďalej pokračoval. Prekvapujúca je však sú-
činnosť a „meštianska“ spolupatričnosť grófa 11 spišských miest a vedenia 
mesta Levoče pri zajatí familiárov šľachtica. Možno to vysvetliť azda len 
tým, že sa spomínaní dvaja služobníci na levočskom trhu určitým spôso-
bom previnili voči mešťanovi, či mešťanom z 11 spišských miest. Ináč nebol 
dôvod angažovania sa grófa ich provincie v záležitosti, ktorý patril do kom-
petencie richtára a mestskej rady slobodného kráľovského mesta. Zrejme 
nešlo o malý prečin, keďže gróf z titulu svojej funkcie mal riešiť závažnejšie 
právne záležitosti, pričom spolu s ďalšími svojimi sudcami – richtármi z jed-
notlivých miest, mal tvoriť súdnu stolicu disponujúcu právom meča a odvo-
lacej inštancie pre mešťanov provincie.47 A keďže skutok sa udial v polovici 
augusta roku 1432, je potrebné naostatok poopraviť súpis grófov Provincie 
XI spišských miest vypracovaný Fekete Nagyom.48 Rokkenfenger bol teda 
grófom aj v roku 1432, nielen v nasledujúcom roku. 

V súvislosti s identifikáciou ďalších grófov Provincie XI spišských miest je 
nutné doriešiť aj nesprávne zaradenie Jána Hotkóczyho alias Ungrissgrobba 
 

44  FEKETE NAGY, Antal: c. d., s. 364. 
45  MOL, DL 43936. 
46  Podžupanom bol v rokoch 1424 – 1429. FEKETE NAGY, Antal: c. d., s. 358. 
47  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1963), s. 136.
48  FEKETE NAGY, Antal: c. d., s. 364. 
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a Jána Folkysa (Folkyscha), mešťanov zo Spišského Podhradia, medzi grófov 
tejto provincie (v rokoch 1437 a 1438) niektorými historikmi (Schmauk, Sváby, 
Vojtas, Ruciński).49 

Pre vysvetlenie tohto problému máme k dispozícii dve listiny z rokov 1437 
a 1438. Staršia pochádza z 20. novembra 1437 a vydala ju Spišská kapitula ako hod-
noverné miesto v spore o užívanie lesov medzi Kežmarkom a Spišskou Belou.50 
Listina je zaujímavá tým, že uvádza dvoch grófov Provincie XIII spišských miest, 
Jána Folkysa zo Spišského Podhradia a Jána Hotkóczyho alias Ungrissgroba,  
taktiež zo Spišského Podhradia, ktorí prišli svedčiť pred kapitulu.51 Samotný 
Schmauk v regeste listiny považuje jedného za grófa 11 spišských miest 
a druhého za grófa 13 spišských miest.52 Ovplyvnil tým aj ďalších, už spomí-
naných historikov.53 Je len prirodzené, že táto provincia v skutočnosti nemohla 
mať v čase vydania listiny dvoch grófov. Jeden z nich (nevedno však ktorý) bol 
zaiste len bývalým grófom zálohovaných miest, pretože pred kapitulou v roku 
1437 obaja iba dosvedčili rozhodnutie tavernikálneho súdu v prospech Spišskej 
Belej, konaného v dome kežmarského richtára 8. júla 1432. Keďže sa súdu vtedy 
zúčastnili aj viacerí grófi (medzi nimi zaiste nechýbal aktuálny gróf provincie) 
a ďalší urodzení muži (ipsisque Comitibus ac aliis quam plurimis probis et nobili-
bus viris praesentibus, personaliter constitutis), je isté, že medzi nimi boli aj Folkys  
a Hotkóczy. Ináč by v roku 1437 nemohli o tom pred kapitulou svedčiť. 

Čo sa týka mladšej listiny, vydal ju v Ľubici 30. júla 1438 gróf 12 (!) spišských 
(zálohovaných) miest Ján Folkys spolu s richtármi týchto miest (Nos Johannes 
Folkysch, XII Civitatum terrae Scepusiensis Comes, nec non jurati Judices Civitatum 
earundem). V nej prisúdili 60 jutár pôdy mešťanom z Popradu v spore so Spiš-
skou Sobotou. Listina je spečatená pečaťou provincie (appensione Sigilli nostri 
praesentes fecimus communiri.).54 Tým, že Schmauk chybne rozviedol rímsku 
číslovku „XII“ ako „Undecim“ došlo k zámene provincií. Sám potom v regeste 
pred publikovanou listinou vo svojom diplomatári uviedol Jána Folkysa ako 
grófa 11 spišských miest. Do omylu tak uviedol tých historikov, ktorí nepra-
covali s originálom dokumentu (Sváby, Vojtas, Ruciński). Pritom Chalupecký 
už v roku 1963 upozornil pri analýze pečate listiny, že ide o druhú najstaršiu 
pečať Provincie XIII spišských miest.55 

49  SCHMAUK, Michael (ed.): Supplementum analectorum terrae Scepusiensis II. Szepesváraljae 1889, 
č. CXLVI, s. 254, č. CXLVII, s. 256; SVÁBY, Frigyes: c. d., s. 79 – 80 (v prílohách tohto diela na s. 
333 však oboch uviedol medzi grófmi Provincie XIII spišských miest, Jána Hotkóczyho k roku 
1437 a Jána Folkysa k roku 1438); VOJTAS, Jozef: c. d. (1968) s. 90; RUCIŃSKI, Henryk: c. d. 
(1983), s. 354.

50  SCHMAUK, Michael (ed.): c. d., s. 254 – 256, č. CXLVI. 
51  „...Joannes Folkys de Suburbio Castri Scepusiensis et alter Joannes Hotkóczy, alio nomine Ungrissgrob 

nuncupati, de eodem Suburbio, Comites XIII. Civitatum Regalium Terrae Scepusiensis...“ SCHMAUK, 
Michael (ed.): c. d., s. 254 – 256, č. CXLVI. 

52  „Joannes Folkys et Joannes Hotkoczy, hic XI. ille vero XIII. Civitatum Comites instant,...“ Tamže,  
s. 254, č. CXLVI. 

53  Pozri poznámku č. 45. 
54  ŠA-L, pobočka Poprad, MM Poprad, perg. č. 14; SCHMAUK, Michael (ed.): c. d. , s. 256 – 257, 

č. CXLVII. 
55  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1963), s. 230, tabuľka I, č. 3. Typárium pečate sa v súčasnosti 

nachádza v ŠA-L, Zbierka pečatí, i. č. 74. 
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Je ešte potrebné vysvetliť nie úplný počet zálohovaných miest uvedený v lis-
tine. Ako dôvod prichádza do úvahy iba osobná neprítomnosť jedného zo zá-
stupcov týchto miest pri riešení tohto sporu. Nemôže ísť o omyl pisára listiny, 
pretože spor pokračoval aj v nasledujúcom roku a vtedy vydal uhorský palatín 
Vavrinec z Hederváru rozhodnutie v prospech Popradu, v ktorom sa o. i. odvo-
lával aj na listinu grófa iba 12 spišských miest z predchádzajúceho roku.56 

Z naznačeného vyplýva, že Podhradčan Ján Folkys nemohol byť grófom Pro-
vincie XI spišských miest. Bol ním však začiatkom roku 1455 Levočan Martin 
Schwarcz.57 Potvrdzuje to listina Spišskej kapituly z 2. januára 1455 o zálohovaní 
časti majetku Máriássyovcov v Batizovciach a Gerlachove Gašparom Arnolthom, 
grófom Provincie XIII spišských miest, Martinovi Schwarczovi z Levoče, grófovi 
Provincie XI spišských miest (provido viro Martino dicto Schwarcz de Lewtcza, 
comiti terrestri undecim civitatum regalium terre Scepusiensis), za 101 zlatých.58  
O 15 rokov neskôr sa Martin Schwarcz spomína v tej istej záležitosti máriássyov-
ských majetkov už ako levočský richtár.59 Pravda, to nevylučuje, že v čase voľby 
za grófa, mohol mať majetok už aj v niektorom z 11 spišských miest a mohol byť 
aj jeho mešťanom. V stredoveku dvojité meštianstvo nebolo ničím neobvyklým. 
Podstatné tu však zrejme bolo, či kandidát na grófa požíval všeobecnú úctu, bol 
zbehlý v súdnictve a bol členom spoločenstva Sasov, ktoré sa riadilo spišským 
právom. A to, že medzi grófmi Provincie XI spišských miest nachádzame aj Le-
vočanov, zaiste nebola náhoda. Mohlo to súvisieť s dávnou tradíciou i právom 
Levoče byť sídlom grófa saskej provincie. Zvolenie Levočana do čela provincie sa 
takto mohlo javiť prinajmenšom ako praktické, ak nie ideálne riešenie.60 

Zdá sa, že približne do konca 50. rokov 15. storočia status i aktivita Provin-
cie XI spišských miest ešte pretrvávali. Posledná známa listina zo stredoveku, 
ktorú vydali predstavitelia tohto spoločenstva (Comes et judices XI civitatum re-
galium terrae Scepusiensis), a ktorá bola overená aj pečaťou, pochádzala z roku 
1458. Zmienil sa o nej S. Weber, avšak bez bližšej špecifikácie prameňa.61 Nie-
ktoré mestá z tohto stavu ešte jednotlivo istý čas aj ťažili a dočkali sa určitých 
kráľovských výsad. Svedčia o tom dve listiny uhorského kráľa Žigmunda. 
V roku 1418 tento panovník oslobodil bystrianskych mešťanov, ich familiárov 
a služobníkov od platenia kráľovských mýt.62 Potom v roku 1420 Žigmund zní-
žil kráľovskú pozemkovú daň (cenzus) Spišskému Štvrtku z vyše 31,5 marky 
(striebra) o temer 4 marky.63 

56  SCHMAUK, Michael (ed.): c. d., s. 257 – 264, č. CXLVIII. 
57  FEKETE NAGY, Antal: c. d., s. 364.
58  MOL, DL 74912; IVÁNYI, Béla: c. d., s. 62, č. 206. O 15 rokov neskôr (1470) sa Martin Schwarcz 

v záležitosti zálohu tých istých máriássyovských majetkov uvádzal už ako levočský richtár. 
IVÁNYI, Béla: c. d., s. 69, č. 234. 

59  MOL, DL 74935; IVÁNYI, Béla: c. d., s. 69, č. 234.
60  Porovnaj RUCIŃSKI, Henryk: c. d. (2003), s. 299; TENŽE: c. d. (2009), s. 362. 
61  WEBER, Samuel: Két, s. 2; TENŽE: Ötödik municipium, s. 422; 
62  ARBSpP, HMSpK, Scr. 5, Fasc. 8, Nr. 11; WAGNER, Carolus (ed.): c. d., s. 216 – 217, č. XVI; 

MÁLYUSZ, Elemér – BORSA, Iván (eds): ZsOkl VI, Budapest 1999, s. 526, č. 2106. Tu uvedené aj 
ďalšie edície listiny vychádzajúce z Wagnera. V literatúre sa niekedy toto privilégium pripisuje 
nesprávne aj ostatným mestám z Provincie XI spišských miest. Napr. WEBER, Samuel: Két,  
s. 2; SUCHÝ, Michal: c. d. (1974), s. 71 – 72. 

63  WAGNER, Carolus (ed.): c. d., s. 217 – 218, č. XVII.
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Ďalšie osudy spoločenstva týchto kráľovských miest však už neboli príliš 
priaznivé.64 Zlyhali aj prvé pokusy (v rokoch 1419 a 1436) o prinavrátenie 
zálohovaných miest Uhorsku.65 Nádej na obnovu pôvodnej Provincie XXIV 
spišských miest ešte svitla v roku 1440, keď sa mal stať kráľom Uhorska poľ-
ský kráľ Vladislav, zvaný neskôr „Varnenčik“ (podľa mesta Varna, kde padol 
v boji s Turkami v roku 1444). Ten pred svojou korunováciou za uhorského 
kráľa (17. júla 1440) vydal 8. marca 1440 v Krakove listinu, v ktorej sa zaviazal 
o. i. zrušiť aj poľský záloh bez finančnej náhrady.66 Koncom roka 1440 potom 
vydal mandát, ktorým nariadil richtárom, prísažným i ostatným mešťanom 
23 spišských miest (s výnimkou Hrabušíc, ktoré sa medzitým už dostali do 
majetku Štefana Rozgoňa), aby si zvolili spoločného grófa, ktorý bude sídliť 
v Kežmarku.67 Zmena sídla grófa na úkor Levoče sa mala udiať z dôvodu, že 
ostala verná kráľovnej Alžbete, resp. jej synovi Ladislavovi Pohrobkovi, kým 
Kežmarok v mocenskom zápase o uhorskú korunu podporoval Vladislava.68 
Nepokojné roky, ktoré nasledovali v krajine a kde významnú rolu zohrával 
aj Ján Jiskra so svojím vojskom, ale aj skorá smrť kráľa Vladislava, prispeli 
k tomu, že vrátenie zálohu sa nerealizovalo. Nedarilo sa v tomto smere ani 
ďalším uhorským panovníkom. Navyše, pravdepodobne v roku 1464 alebo 
1465 sa uhorský kráľ Matej Korvín postaral o „zvyšok“ miest z pôvodnej Pro-
vincie XXIV spišských miest tak, že ich daroval svojim oddaným stúpencom 
– Štefanovi a Imrichovi z rodu Zápoľských.69 Nezálohované mestá prestali 
byť kráľovskými mestami, ich zemepánom sa stal šľachtický rod, majúci v de-
dičnej držbe funkciu spišského župana, Spišský hrad a majetkový komplex 
k nemu prislúchajúci. Malo to vážne následky pre ďalší vývoj týchto miest. 
Postupne dochádzalo zo strany zemepánov (po Zápoľských sa dedičnými žu-
panmi Spiša stali Thurzovci a Csákyovci) k okliešťovaniu ich výsad v oblasti 
samosprávy a hospodárstva, čo spôsobilo u nich prakticky zastavenie rozvoja 
remesiel a obchodu, takže v priebehu 16. a 17. storočia klesli na úroveň poľ-
nohospodárskych dedín.70 

Pokiaľ ide o samotnú Provinciu XI spišských miest, podľa I. Chalupeckého  
možno rok 1465 považovať za medzník oficiálneho zániku tejto provin-
cie.71 Hoci nemáme veľa dôkazov, zdá sa, že provincia de facto do začiatku  

64  WEBER, Samuel: A XVI szepesi város, s. 3; CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1963), s. 136 – 137; 
SUCHÝ, Michal: c. d. (1974), s. 72. 

65  VOJTAS, Jozef: c. d. (1968), s. 99 – 101; SUCHÝ, Michal: c. d. (1974), s. 61 – 62; CHALUPECKÝ, 
Ivan: c. d. (2000), s. 116. 

66  VOJTAS, Jozef: c. d. (1968), s. 103 – 105; SUCHÝ, Michal: c. d. (1974), s. 63.
67  WAGNER, Carolus (ed.): c. d., s. 222 – 223, č. XIX; WEBER, Samuel: Két, s. 2; ŠPIRKO, 

Jozef: Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431-1462). Spišská Kapitula 1937, s. 39; 
CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1963), s. 136; TENŽE: c. d. (2000), s. 116; RADZISZEWSKA, Julia,  
c. d., s. 105; RUCIŃSKI, Henryk: c. d. (2009), s. 362. 

68  ŠPIRKO, Jozef: c. d., s. 39 – 40; RADZISZEWSKA, Julia: c. d., s. 105. 
69  WEBER, Samuel: c. d. (1900), s. 428; MENCLOVÁ, Dobroslava: c. d., s. 99; CHALUPECKÝ, 

Ivan: c. d. (1963), s. 137; SUCHÝ, Michal: c. d. (1969), s. 126 – 127; RUCIŃSKI, Henryk: c. d. 
(1983), s. 355; TENŽE: c. d. (2003), s. 299; TENŽE: c. d. (2009), s. 362. 

70  SUCHÝ, Michal: Urbariálne povinnosti poddaných hradného panstva Spiš v druhej polovici  
16. storočia a v 17. storočí. In: Historické štúdie XV, 1970, s. 61n; TENŽE: c. d. (1974), s. 72. 

71  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1963), s. 136 – 137. 
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17. storočia ešte pretrvávala. Každopádne mala svojho hlavného predstaviteľa 
– grófa, ktorý vystupoval v mene Provincie najmä v oblasti súdnictva. Svedčia 
o tom dva dokumenty. Prvým je listina Spišskej stolice z 3. septembra 1554 
vydaná v Spišskom Podhradí, ktorá riešila spor o nezákonnom vyberaní tri-
dsiatku Levočanmi na verejnej ceste medzi Spišskou Novou Vsou – Spišským 
Štvrtkom – Kežmarkom. Medzi početnými svedkami, ktorí osobne dosved-
čili, že na tejto ceste sa tridsiatok nevyberal, bol aj Amandus, gróf 11 miest 
spišských patriacich Jánovi Thurzovi (item Amandus, comes undecem oppidorum 
ipsius domini Turzo).72 Druhým dôkazom je list samotného grófa 11 spišských 
miest Jána Windta a súčasne harichovského richtára (Hans Windt der 11 Städt 
Graf vnd Richter derselben) zo 4. apríla 1601, v ktorom informoval Levočanov 
o dlhu 23 zlatých nebohého Tobiáša (Tebs) Kleina, pravdepodobne obyvateľa 
Harichoviec (uvádza sa ako mitwoner).73 Hneď v úvode listu uviedol, že pred 
pár dňami už mestu napísal dokument v tejto záležitosti overený pečaťou 
(mit vnsern Insigil bekrefftiget). Windt nielenže sa v liste podpísal, ale pritlačil 
naň svoju osobnú prsteňovú pečať v tvare osemuholníka o rozmeroch 12 x 15 
mm. Jej pole vypĺňa renesančný štít obsahujúci heraldickú ľaliu. Nad štítom 

sú umiestnené iniciálky jeho mena HW. 
(obr. 5 a obr. 6) Keďže v liste sa výslovne 
zdôrazňuje overenie predchádzajúceho 
dokumentu „našou pečaťou“ a v zále-
žitosti vystupuje Windt v prvom rade 
ako predstaviteľ 11 spišských miest, ne-
možno vylúčiť, že pri prvom dokumente 
zaslanom Levoči (ak mal charakter urči-
tého svedectva) mohol použiť pôvodnú 
pečať provincie. Ak by bol dokument 
spečatený iba jeho osobnou pečaťou, 
sotva by bol dôvod ju výslovne spome-
núť. Osobné pečate, skôr ako uzatváracie 
prostriedky pre listy, než ako overovacie, 
neboli v tom čase totiž už ničím výnimoč-
ným a v textoch bežných listov sa nezvy-
kli ani spomínať. Dokazuje to nakoniec aj 
prezentovaný list Windta, kde jeho spe-
čatenie svojou pečaťou nespomína. 

Po roku 1601 sa už s grófom 11 spiš-
ských miest v prameňoch nestretávame. 
Tieto mestá, s väčšími či menšíme obme-
nami, sa objavujú v urbároch hradného 
panstva Spiš v rokoch 1605, 1636, 1638 

ako skupina 11 miest (Undecim oppida). V roku 1605 k nej patrili Veľký Slav-
kov, Spišský Štvrtok, Smižany, Kurimany, Harichovce, Iliašovce, Danišovce, 
Odorín a Bystrany ako pertinencia hradu. Žakovce a Mlynicu držal vtedy 

72  DOMANOVSZKY, Sándor (ed.): A szepesi városok árúmegállitó-joga. Okleveltár. Budapest 1922,  
s. 351, č. 118; RUCIŃSKI, Henryk: c. d. (1983), s. 356. 

73  ŠA-L, MM Levoča, XIII 44/11. 

Obr. 5
Osobná pečať J. Windta na liste z r. 1601 

(ŠA–L, foto Š. Péchy) 
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Obr. 6
List grófa 11 spišských miest J. Windta z r. 1601 (ŠA–L, foto Š. Péchy)
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v zálohu Marek Horváth-Stansith a Hrabušice mala v držbe matka Stanislava 
a Krištofa Thurzovcov, Barbora Zrínska.74 V čase nadobudnutia hradného 
panstva Spiš Csákyovcami (1636 – 1638) sa ich skladba nezmenila. Hrabušice 
boli k nim znovu zaradené, iba záloh Žakoviec a Mlynice prešiel na Štefana 
Tököliho.75 Urbár domínia z roku 1672 tieto mestá eviduje už len ako „alia op-
pida Scepusiensia,“ pričom ich vymenúva v poradí: Spišský Štvrtok, Hrabušice, 
Danišovce, Veľký Slavkov, Odorín a Bystrany. Ostatné (Smižany, Iliašovce, 
Kurimany, Harichovce a Mlynicu) mala v držbe vdova po Štefanovi Csákym 
st.76 Zdá sa teda, že rok 1638 je oprávnene považovaný za medzník posled-
nej písomnej zmienky o existencii len formálneho „spoločenstva 11 spišských 
miest patriacich k Spišskému hradu“ (Communitates XI oppidorum ad arcem 
Scepusiensem pertinentium).77 

Záverom už len dodávame, že nezálohované mestá si svoj sľubný status 
„mestskosti“ zo stredoveku neudržali. A v zhode s I. Chalupeckým a M. Suchým  
môžeme konštatovať, že o bývalom privilegiálnom postavení a zašlej sláve 
Provincie 11 spišských miest dnes svedčí len množstvo cenných kultúrno- 
-historických pamiatok na ich území.78 

74  MAKSAY, Ferenc (zost.): Urbáriumok XVI – XVII. század. Budapest 1959, s. 409; SUCHÝ, Michal, 
c. d. (1969), s. 131. 

75  SUCHÝ, Michal: c. d. (1969), s. 133. 
76  MAKSAY, Ferenc (zost.): c. d., s. 436 – 444; SUCHÝ, Michal: c. d. (1969), s. 134.
77  WEBER, Samuel: Két, s. 2; CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1963), s. 137.
78  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1963), s. 137; SUCHÝ, Michal: c. d. (1974), s. 72. 
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Resumé

Die Provinz der XI Zipser Städte und ihre Siegel
František Žifčák

Der Beitrag ist dem Schicksal der nicht gepfändeten königlichen Städte in der 
Zips und der Präsentation deren gemeinsamen Symbols, des Siegels, gewid-
met. Es handelt sich um Städte, die sich nach dem Jahr 1412 in die gemein-
same Provinz der XI Zipser Städte zusammengeführt hatten. Der Autor deutet 
auf den verhältnismäßig frühen Zusammenbruch der Provinz der XXIV Zip-
ser Städte hin, wobei er diesen zwischen den 4. September und 5. November 
1416 datiert. Er beschäftigt sich mit den jeweiligen mittelalterlichen Quellen 
zur Geschichte der Provinz der XI Zipser Städte und publiziert und analysiert 
das erhaltene Wappensiegel der Provinz auf der Urkunde aus dem Jahr 1429. 
Durch den Vergleich ihres Inhalts (Turm und Doppelkreuz begleitet von zwei 
gekrönten Löwen) mit der ursprünglichen Provinz der Zipser Sachsen verweist 
er auf deren Verwandtschaft und Kontinuität. Er korrigiert einige Ansichten 
von Historikern auf die Namen der Grafen der Provinz der XI Zipser Städte im 
Mittelalter und belegt mittels der Urkunde und des Siegels aus dem Jahr 1601 
die Existenz des letzten bekannten Grafen dieser Provinz, Ján Windt aus Ha-
richovce/Palmsdorf. Am Ende verweist er auf den schrittweise eingetretenen 
Verlust des Bürgertumsstatus der Mitglieder dieser Gemeinschaft, und zwar 
im Zusammenhang mit dem Übergang aus dem Besitz des Königs in den pri-
vaten Besitz der erblichen Gespannen der Zips sowie der Besitzer der Zipser 
Burgherrschaft in der Mitte der 60er Jahre des 15. Jahrhunderts.

Preklad: Filip Fetko
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Lange vergessen! – Wieder entdeckt? 
Einige Anmerkungen zur Geschichte  
einer „besonderen“ ostmitteleuropäischen 
Kulturregion und der Rolle der „Zipser Sachsen“

Friedrich Gottas

„Ich war in der Zips. Es hat mir sehr gut gefallen!“ Solche Sätze lösen heute 
nicht mehr bloß verwundertes Staunen aus. Gar nicht so wenige Menschen 
aus unserem Land waren in den letzten Jahren in diesem Teil der Slowakei, 
jener Kulturregion im östlichen Mitteleuropa, welcher noch vor einem Vier-
teljahrhundert von den meisten ÖsterreicherInnen weitgehend vergessen zu 
sein schien. Dies, obwohl die Zips als Teil des historischen Ungarn bis 1918 
zur Habsburger Monarchie gehört hat und somit in gewissem Sinn „altöster-
reichisch“ war. Und wenngleich dieses Land vor allem dank des Wirkens der 
„Zipser Sachsen“ im Laufe der Jahrhunderte immer wieder im Brennpunkt 
des europäischen Geschehens gestanden ist, war es phasenweise  fast völlig 
„aus der Welt gefallen“.

Die Region im Nordosten der Slowakei, deren Klima von der Nähe der Ho-
hen Tatra im Norden geprägt ist und die mit ihren Wäldern, den von der Eis-
zeit geformten Hochflächen, den Hügeln des Leutschauer Gebietes und den 
Bergen und Tälern des nach Osten ziehenden Slowakischen Erzgebirges auf 
rund 3.300 Quadratkilometern Strenge und Lieblichkeit vereint, ist also wie-
der zum Reiseziel geworden.  Und sie  wird keineswegs nur von den Nach-
kommen jener „Zipser Sachsen“ besucht, die hier seit Jahrhunderten gelebt 
und gearbeitet und von denen die meisten im 20. Jahrhundert das Land wieder 
verlassen haben. Heute kommen vor allem Natur– und Kunstfreunde hierher, 
wegen der großartigen Landschaft und der hier erhaltenen außerordentlichen 
Kulturschätze. Immerhin sind die wichtigsten davon bereits 1994 in das Verzei- 
chnis des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen worden. Dazu zählen die 
St. Jakobskirche in Leutschau (heute Levoča), die Zipser Burg, eine der größten 
mittelalterlichen Burganlagen Europas und das Zipser Kapitel, seit dem frühen 
Mittelalter der geistige und kulturelle Mittelpunkt dieser Region. Weiters  ge-
hört das Kirchlein von Schigra (heute Žehra) mit seinen ebenso einzigartigen 
Wandmalereien des 14. und 15. Jahrhunderts zum Weltkulturerbe, ebenso die 
hölzerne evangelische Artikularkirche in Kesmark (heute Kežmarok) aus dem 
18. Jahrhundert mit ihrer außergewöhnlichen Architektur und Einrichtung aus 
Holz.  Das UNESCO-Prädikat trägt auch die St. Georgskirche von Georgenberg 
(heute Spišská Sobota), ein Bauwerk aus dem 13. bis 15. Jahrhundert, das fünf 
gotische Altäre von größter Qualität beherbergt, einer davon ein Werk von Mei- 
ster Paul von Leutschau. Praktisch alle diese Kunstwerke zählen in allererster 
Linie zur „Verlassenschaft“ der Zipser Deutschen. 
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„Schatzgräber“ Ivan Chalupecký

Der Mann, der mit seinen Forschungen und Publikationen wohl am meisten 
dazu beigetragen hat, dass die Kulturschätze der Zips in die UNESCO-Welt-
kulturerbe-Liste aufgenommen wurden, Ivan Chalupecký, wird mit vorlie-
gender Publikation geehrt.  Ivan Chalupecký war es auch, der in seinen Pub-
likationen immer wieder auf die besondere Rolle der Deutschen in der Zips 
verwiesen hat: „Charakteristisch für die deutschen Siedler, welche bereits im 
12. und 13. Jahrhundert einwandern, sei“ – so der  Wissenschafter – „dass sie 
Jahrhunderte lang ihr Deutschtum bewahren konnten und zugleich mit ande-
ren ethnischen Gruppen friedlich zusammen gelebt haben.“

Der geborene Zipser, der in Pressburg (heute Bratislava) Geschichte und 
Archivwesen studiert hat und der außer seiner slowakischen Muttersprache 
auch perfekt deutsch, ungarisch und französisch spricht, ist einer der besten 
Kenner der Geschichte der Zips. Jahrzehntelang als Archivar bzw. Direktor 
im Gebietsarchiv in Leutschau tätig,  erwies er sich als „Schatzgräber“,  der 
viel verschüttetes Wissen wieder oder ganz neu ans Tageslicht gebracht hat. 
Ein Beispiel ist die Geschichte von „Meister Paul von Leutschau“.  Meister 
Paul ist, so Chalupecký, zu den bedeutendsten mittelalterlichen Holzschni-
tzern zu zählen. Von ihm sind in der Zips – vielleicht gerade weil diese immer 
wieder abseits der Weltgeschichte lag – wesentlich mehr erstrangige Werke 
bis heute erhalten geblieben als von vergleichbaren Schnitzkünstlern wie Mi-
chael Pacher oder Veit Stoß. Dennoch kennt man weder seine Herkunft noch 
seinen Familiennamen. „Vielleicht kam er aus Passau, Wittenberg, Augsburg, 
Krakau oder gar aus Norditalien oder Tirol?“, fragt Ivan Chalupecký. Die Do-
kumente, die darüber Auskunft hätten geben können, sind wohl, so der Ar-
chivar, 1550 beim  Brand des Leutschauer Archivs vernichtet worden.

Sicher ist heute, dass Meister Paul zwischen 1475 und 1480 geboren wurde 
und 1506 bereits einen festen Wohnsitz in Leutschau hatte. So erfährt man 
aus den jeweils mit 1994 datierten Bänden „Das Werk von Meister Paul. Die 
St. Jakobs–Kirche in Levoča“ von Ivan Chalupecký, Vladimír Wolf und Fer-
dinand Majerech, erschienen im Verlag Proart, und „Die Kirche von St. Jakob 
in Leutschau“ von Ivan Chalupecký, erschienen im Verlag Modrý Peter. Be-
kannt ist auch, dass Meister Paul die Tochter eines der einflussreichsten und 
kunstsinnigsten Bürger von Leutschau geheiratet hat und dass er Mitglied der 
damals gesellschaftlich sehr bedeutenden Fronleichnamsbruderschaft sowie 
auch des hiesigen Stadtrates war. Gestorben ist er irgendwann zwischen 1537 
und 1542. Im konservativen Leutschau hat Meister Paul zwar noch zahlrei-
che (Auftrags) Werke im Geiste der damals längst überholten Gotik geschaf-
fen. Herausragend sind aber gerade jene seiner Werke, die der Renaissance 
zuzurechnen sind. 

Region der vielen Völker

Als die Deutschen in die  Zips kamen, waren sie keineswegs die ersten 
Bewohner des Landes. Archäologische Funde zeigen, dass die Region bereits 
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in der Steinzeit kontinuierlich besiedelt war. Für die Bronze– und Eisenzeit 
sind mehrere lokale Kulturen belegt. Die Technik der Bronzeverarbeitung 
war aus dem östlichen Mittelmeerraum hierher gelangt, jene der Eisenverar-
beitung verbindet Zips mit der Hallstattkultur. Lange Zeit siedelten Kelten in 
der Zips. Auch Daker lebten hier, ebenso verschiedene Germanenstämme wie 
die Wandalen. Zwar haben die Römer die Zips bei ihren Vorstößen über die 
Donau nie erreicht, aber ihre Kultur hat auch hier Spuren hinterlassen. Im 6. 
Jahrhundert ließen sich Slawen in der Zips nieder. Im 11. Jahrhundert kamen 
als Folge der Ausdehnung Ungarns nach Norden ungarische Grenzwächter, 
zu einem Teil erfüllten Magyaren, zum anderen Slawen diese Funktion. Ab 
dem Ende des 11. Jahrhunderts flüchteten größere Gruppen von Juden vor 
den Pogromen in Westeuropa hierher. 

Schon früh profitierte das Gebiet von seiner Lage an wichtigen europäischen 
Handelswegen. In alle Richtungen sind hier Menschen mit verschiedenen Ab-
sichten gezogen: als Händler und Missionare, als Eroberer wie die Awaren im 
7. und 8., die Mongolen im 13. und die Osmanen im 16. und 17. Jahrhundert, 
als „Entwicklungshelfer“ wie die Siedler aus dem deutschen, österreichischen 
und flämischen Raum, aber auch italienische oder französische Handwerker. 
Vom 14. Jahrhundert an begannen Ruthenen – so wurden die Ukrainer in 
dieser Ecke der Habsburger Monarchie genannt – die höher gelegenen Ge-
genden der Zips zu besiedeln. An der Grenze zu Polen lebt auch heute noch 
die slawische Volksgruppe der Góralen. Seit dem 15. Jahrhundert  kamen Zi-
geuner ins Land. 

Alle diese Menschen haben etwas von ihrer Kultur in die Zips mitgebracht 
und oft auch „hiergelassen“. Dass das Neben– und Miteinander über lange 
Zeiträume weitgehend friedlich war, dafür gibt es verschiedene Belege. Einer 
ist die Volkskultur. Heute noch ist in den Trachten und Bräuchen, Liedern 
und Tänzen der Volksgruppen dieses Raumes das Zusammenwirken vielfäl-
tiger ethnischer und kultureller Einflüsse zu erkennen. 

Noch im 19. Jahrhundert war die Zips beinahe so etwas wie ein Modell 
des friedlichen interethnischen und –kulturellen Zusammenlebens. Trotz seit 
dem Ausgleich von 1867 massiv betriebener Magyarisierungspolitik gaben 
damals noch 1890 fast 45.000 und damit mehr als ein Viertel aller 163.000 Zip-
serInnen an, dass sie Deutsche seien. Gleichzeitig wurden rund 93.000 Slowa-
ken, 17.500 Ruthenen und 5.000 Ungarn gezählt. Laut Statistik lebten weiters 
2.600 Juden und andere – vor allem Zigeuner – hier. Gerade in dieser Region 
im östlichen Mitteleuropa scheinen multikulturelle Beziehungen lange Zeit 
gut „funktioniert“ zu haben. Doch spätestens ab 1945 fehlen zwei wesentliche 
Steinchen im Mosaik der Zipser Bevölkerung: die Juden und die Deutschen. 
Dass es heute mit dem Zusammenleben der verschiedenen Gruppen in der 
Region nicht gar so gut bestellt ist, wird in der aktuellen „Roma-Problematik“ 
sichtbar.  Zitiert sei hier die Aussage eines Leutschauers, der beklagte, dass 
heute einige der schönsten deutschen Bürgerhäuser in der historischen Alt-
stadt von Roma bewohnt werden.  
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Als „Entwicklungshelfer“ gerufen

Im Folgenden wende ich mich jenem Teil der Zipser zu, die allgemein als 
„Zipser Sachsen“ bezeichnet werden. Auch wenn ihre Herkunft im Einzelnen 
noch umstritten ist, so gilt es doch als sicher, dass sie aus verschiedensten Ge-
genden des deutschen Sprachraums in die Zips kamen, viele wohl aus Sach- 
sen. Für die erste Phase der Besiedlung werden in der Literatur auch  fol-
gende Herkunftsländer genannt: Rheinland, Thüringen, Hessen, Mittelfran-
ken, vereinzelt Bayern. In der zweiten, größeren Ansiedlungsaktion kamen 
bayrische, fränkische und thüringische sowie schlesische Siedler hierher. 
Nach dem Mongoleneinfall von 1241, bei dem allein in der Zips die Hälfte der 
damaligen – auf 4000 Menschen geschätzten – Bevölkerung getötet wurde, 
brauchte man Helfer. Der ungarische König Béla IV. schickte deshalb Werber 
nach Deutschland. Vor allem holte man Bergleute, Handwerker und Bauern. 
Die kamen wahrscheinlich gerne, weil ihre Heimat, gemessen an den damali-
gen Verhältnissen, übervölkert war und sie auf eine bessere Zukunft hofften.

Privilegien als Basis

Zudem wurden die deutschen Siedler von den ungarischen Königen sehr bald 
mit besonderen Privilegien ausgestattet. Mit dem  Freibrief von 1271 wurde 
den rasch entstandenen „deutschen“ Städten die Möglichkeit für eine weitrei-
chende Selbstverwaltung gegeben. Diese erste Kodifikation der Privilegien, die 
den Zipser Sachsen gewährt wurden, stellen so etwas wie  ein mittelalterliches 
Minderheitenschutzgesetz dar.  Der Minderheit der deutschen Siedler wurde 
darin die freie Wahl ihrer Provinz– oder Landgrafen und Geistlichen zuge- 
standen, ebenso eine eigene Gerichtsbarkeit sowie weitgehende Jagd–, Fische-
rei–, Rodungs– und Schürfrechte. Auf dieser Grundlage entstand dann 1298 der 
„Bund der 24 Zipser Städte“. Die 1317 und 1328 erneuerten Privilegien wur-
den schließlich 1370 in den 95 Artikeln der „Zipser Willkür“ zusammengefasst. 
Diese auf den Bestimmungen des „Sachsenspiegels“ und des „Magdeburger 
Weichbilds“ fußenden Rechtsvorschriften sollten bis ins 19. Jahrhundert Gel-
tung haben. Darin sind die Modalitäten bei der Wahl des Zipser Grafen und 
der Stadtrichter ebenso festgelegt wie Zusammensetzung und Aufgabenbe- 
reich der Justizorgane. Präzise Bestimmungen über Handel, Gewerbe, familiäre 
und soziale Verhältnisse regelten das Leben aller nach Zipser Recht lebenden 
Orte und ihrer – deutschen – Einwohner. Beispielsweise wurden die Rohstoff-
beschaffung für Handwerk und Gewerbe sowie der Absatz der Erzeugnisse von 
straff organisierten „deutschen“ Zünften kontrolliert. Sichere Rechtsordnung 
und Privilegien führten dazu, dass die Städte der Zipser Sachsen bereits im 14. 
Jahrhundert ihre höchste wirtschaftliche und kulturelle Blüte erlebten. 

Mit dazu beigetragen hat auch die Lage der Zips an der Kreuzung wich-
tiger europäischer Handelsstraßen von der Ostsee an die Adria und von 
Böhmen südlich der Karpaten Richtung Schwarzes Meer. Entlang dieser 
Verkehrswege wurden Erze, Leinwand, Tuche, Schmuckgegenstände, Felle, 
Lederwaren, aber auch ungarischer Wein und der „Brimsen“ genannte Schafs- 
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käse transportiert und in der Zips in großen Mengen umgeschlagen. Über 
diese Fernstraßen kamen aber auch Geschäftsleute, Bergbauunternehmer, 
Handwerker  und – wie man heute sagen würde – „Kreative“ hierher. Man-
cher ließ sich auf Dauer nieder. Ein Beispiel dafür ist neben dem Künstler Mei- 
ster Paul etwa der Buchhändler Brewer aus Wittenberg, aus dessen Betrieb 
später eine bedeutende Druckerei wurde, die hier fast 150 Jahre bestand.

Einen krassen Rückschlag für die Entwicklung der „Sachsen“  brachte dann 
die 1412 wegen Geldmangel der ungarischen Könige erfolgte Verpfändung 
von 13 der 24 Zipser Städte an Polen. Ähnlich wirkten mehrere Hussitenein-
fälle zwischen 1431 und 1462. Damit verbunden waren schwere Zerstörungen 
und Todesopfer unter der Zipser Bevölkerung. Ein deutlicher zahlenmäßi-
ger Rückgang auch der Deutschen in der Region war die Folge.  Nach dem 
Ende der Hussitenkriege erlebte die Zips noch einmal eine Hochblüte. Diese 
basierte  auf dem 1494 von dem erfindungsreichen Zipser Bauingenieur Jo-
hannes Thurzo und  dem Augsburger Großkaufmann Jakob Fugger, „dem 
Reichen“, gegründeten „Gemeinen ungarischen Handel“, einer Gesellschaft, 
die sich mit Erzgewinnung und Metallhandel befasste. Durch die Thurzo–
Fugger‘sche Gesellschaft, die zweifellos zu den bedeutendsten frühkapitalis-
tischen Großunternehmen der Zeit zählte, erhielt die Region an der Wende 
vom 15. zum 16. Jahrhundert eine marktbeherrschende Stellung in Europa 
und hatte eine Zeit lang sogar das Kupferweltmonopol inne. Johannes Thurzo 
wurde 1437 bereits in Leutschau geboren. Der hervorragende Montantechni-
ker stammte aus niederösterreichischem Kleinadel und war mit den Augs-
burger Fugger  doppelt verschwägert. Das dank der Verbindung zwischen 
den Thurzos und den Fugger in die Zips strömende Kapital war nicht zuletzt 
auch die Basis dafür, dass sich hier bedeutende Künstler wie Meister Paul 
ansiedelten. Kunst und Kultur blühten. Wer heute in die Region reist, kann 
sich – immer noch oder wieder – ein Bild davon machen.   

Von Philipp Melanchthon bis Maria Theresia

Vieles veränderte sich – wie in ganz Europa auch in der Zips – durch den Ein-
fluss der Reformation. In einigen deutschen Siedlungen hatte man unter hus-
sitischem Einfluss bereits damit begonnen, das Abendmahl in beiderlei Gestalt 
zu reichen, in den 1540er Jahren war dann die Zips rein lutherisch. 1549 wurde 
von den königlichen Freistädten die so genannte „Confessio Pentapolitana“ 
veröffentlicht. 1569 wurde dieses „Fünf-Städte-Bekenntnis“,  angelehnt an das 
Augsburger Bekenntnis von 1530, zum Zipser Bekenntnis, der „Confessio Sce-
pusiana“ erweitert. In Leutschau, Kesmark und Bartfeld (heute Bardejov) wur-
den nach dem Studienplan Philipp Melanchthons höhere Schulen gegründet. 
Diese Schulgründungen sind nur ein Beleg für das neu erwachte Selbstwertge-
fühl der deutschen Bevölkerung der Zips im 16. Jahrhundert. Die Basis dafür 
war eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation. 

Doch auch dieser Aufschwung wurde rasch wieder unterbrochen, zum ei-
nen durch die häufigen Überfälle der Osmanen im 16. u. 17. Jahrhundert, zum 
anderen durch die im 17. Jahrhundert einsetzenden Religionskämpfe, welche 
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im 18. Jahrhundert in eine unduldsam betriebene Rekatholisierung der Region 
mündeten. Die Folge war unter anderem, dass die Zahl der Deutschen in der 
Zips deutlich abnahm. Im 18. Jahrhundert ging es dann wieder bergauf. Die 
unter Maria Theresia vollzogene Umstellung der Schulen auf die deutsche Un-
terrichtssprache und die 1784 von Joseph II. verordnete Einführung der deut-
schen Amtssprache kam den Zipser Sachsen sehr entgegen. Dasselbe gilt für 
das Toleranzedikt von 1781, das den Evangelischen – in der Mehrzahl Deu- 
tsche – die weitgehend ungehinderte Ausübung ihrer Religion ermöglichte.

Deutsch und magyarisch zugleich

Eine weitere Wende brachte der im 19. Jahrhundert aufkommende Nationa-
lismus mit sich. In der ersten Jahrhunderthälfte entwickelt sich erstmals eine 
deutsch-magyarische Interessengemeinschaft, die die Zipser Sachsen immer 
enger mit dem magyarischen Lager verband. Der damals entstehende unga-
rische Landespatriotismus, dem man unabhängig von der deutschen Mutter-
sprache huldigte, mündete 1848/49 in die Waffenbrüderschaft einer Zipser 
Nationalgarde mit den ungarischen Aufständischen gegen das deutsch-öster-
reichische Kaiserhaus und den Wiener Zentralismus. In diesem Zusammen-
gehen kam die zunehmende Verbreitung der Magyarophilie unter den Zipser 
Deutschen zum Ausdruck. Mehr und mehr war man zum Volkstumswechsel  
bereit. Spätestens mit der nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 
von 1867 einsetzenden Magyarisierungspolitik in den zu Ungarn zählenden 
Reichsteilen vollzog sich der Übergang vieler Zipser Deutscher zur deutsch–
magyarischen Doppelidentität. Zipser Regionalbewusstsein wurde mit unga-
rischer staatspatriotischer Gesinnung verbunden, man fühlte sich als loyaler 
ungarischer Staatsbürger deutscher Zunge. 

Dass mit dem Bekenntnis zum Magyarentum viele Hoffnungen auf sozia-
len Aufstieg und auch konkrete Vorteile verbunden waren, steht außer Zwei-
fel. Dies erklärt auch, weshalb die Zipser Sachsen der durch die ungarischen 
Schulgesetze vorgegebenen Verdrängung ihrer Muttersprache in der Folge 
kaum Widerstand entgegensetzen. 

Zips fast ohne Zipser Sachsen

Assimilation und freiwilliger Volkstumswechsel waren nicht die einzigen 
Gründe für die deutliche Abnahme der Zipser sächsischen Bevölkerung im 
ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Die durch gravierende 
wirtschaftliche Veränderungen – vor allem die fortschreitende Industrialisie-
rung – verursachten sozialen Umschichtungen bewirkten die Abwanderung 
Tausender deutscher Zipser in andere Teile Ungarns, aber auch nach Norda-
merika. Dazu kam, dass die Geburtenrate der Deutschen in der Region de-
utlich unter jener der Slowaken und Ruthenen lag.  1918 wurden nur noch 
36.890 Deutsche in der Region gezählt. Die Ausgliederung aus dem Königre-
ich Ungarn und Angliederung an die Erste Tschechoslowakische Republik 
löste 1919 eine weitere Abwanderung aus.
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Allerdings fand der  Prozess der Assimilation ans Magyarentum nun sein 
Ende, wobei die (Wieder–)Einführung deutscher Schulen eine zentrale Rolle 
spielte. 1930 wurden im Gebiet der Zips wieder 42.000 Deutsche gezählt. 
Jedoch begann zu dieser Zeit auch hier jene verhängnisvolle Entwicklung, 
an deren Ende eine Zips fast ohne Zipser Sachsen steht. „Die Zipser haben 
sich, wie die anderen Volksdeutschen in Südosteuropa auch, von Hitlers 
Programm und seinen zweifelhaften Triumphen geblendet, unter zweckwi-
driger Verwendung ihres Rechtes auf nationale Selbstbestimmung zu einem 
Instrument eines antidemokratischen, inhumanen und totalitären Systems de-
gradieren lassen“, so formulierte es der deutsche Historiker Jörg K. Hoensch.  
Nach dem Slowakischen Nationalaufstand und der Besetzung der Zips durch 
die Rote Armee verließ zwischen Herbst 1944 und Februar 1945 der Großteil 
der deutschen Bevölkerung die Region. Von den Gebliebenen bzw. 1946/47 
Zurückgekehrten wurden viele vertrieben bzw. später ausgesiedelt. Jene, die 
im Lande blieben, sind zu Slowaken geworden. Erst nach der Wende von 
1989 wurde wieder deutlich, dass in der Slowakei und eben auch der Zips 
noch Nachkommen von Deutschen leben. Als einer von ihnen bekannte sich  
Rudolf Schuster, der von 1999 bis 2004 Präsident der 1993 errichteten sou-
veränen Slowakischen Republik war.
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Resumé

Dávno zabudnutý! – Znovu objavený? 
Niekoľko poznámok k „výnimočnému“ 
východoeurópskemu kultúrnemu regiónu  
a úlohe „spišských Sasov“
Friedrich Gottas

V texte sa odzrkadľujú reflexie rodáka z jedinečného európskeho kultúrneho 
regiónu, rodáka zo Spiša. Príspevok predstavuje v náčrtoch históriu Spiša  
od jeho počiatkov až do prítomnosti. Predovšetkým sa však zameriava  
na vykreslenie podielu jubilanta na výskume histórie Nemcov na Spiši a ich 
jedinečnej roly v regióne. Bol to tiež Ivan Chalupecký, ktorý svojimi publi-
káciami položil základy pre prijatie mnohých pokladov Spiša do kultúrneho 
dedičstva UNESCO.

Preklad: Filip Fetko
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Jakub Frater – bardejovský kupec z 15. storočia1

Stanisław A. Sroka

Obchodné kontakty medzi Uhorskom a Poľskom v 15. storočí môžeme 
skúmať vďaka dobre zachovanému fondu mestského archívu v Bardejove.  
Z obdobia do konca 15. storočia sa v ňom nachádza vyše 3 500 dokumen-
tov a listín, ako aj početné mestské knihy. Mestské knihy sa však v doteraj-
ších výskumoch, hoci predstavujú fenomenálny prameň poznávania života  
v stredovekom meste (predovšetkým v súvislosti obchodnými vzťahmi medzi 
Bardejovom a malopoľskými mestami2), využívali skôr sporadicky. Účtovné 
knihy z prvej polovice 15. storočia vydal tlačou László Fejérpataky v roku 
1885.3 Na základe tejto pramennej edície vznikla užitočná rozprava Malviny 
Groszmann o živote v meste Bardejov v rokoch 1418 – 1444.4 V roku 2010 som 
publikoval registre prijatí mestských práv v Bardejove z rokov 1432 – 1450 
a 1462 – 1488,5 ako aj dve knihy registrum vectigalis z rokov 1479 a 1480.6 Ďalšie 
mestské knihy z bardejovského archívu zatiaľ neboli vydané.7

V tomto náčrte sa pokúsim predstaviť osobu Jakuba Fratra, kupca, rodáka  
z Poľska, ktorý sa neskôr presťahoval do Bardejova a bol jedným z najak-
tívnejších obchodníkov na poľsko-uhorskom pohraničí v druhej polovici 
15. storočia.8 Prvú zmienku o Jakubovi Fratrovi nachádzame v roku 1470  
na stránkach sanockých súdnych kníh. Ako rymanovský mešťan dlhoval vtedy 
16 hrivien Jurajovi a Vavrincovi, šoltýsom z Krościenka (dnešné Krościenko 
Wyżne).9 Nevieme, či už vtedy bol ženatý s ich sestrou Annou. V záznamoch 
z roku 1472 ju nachádzame ako jeho manželku.10 Juraj a Vavrinec mali okrem 
1  Poľská verzia tohto článku bola publikovaná v: Res gestae Meridioneles et Orientales. Studia ad 

Memoriam Professoris Henrici Ruciński, zost. Bagińska, E. Białystok 2009, s. 171 – 177.
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3  Magyarországi városok régi számadáskönyvei, ed. Fejérpataky, L. Budapešť 1885, s. 163 – 617.
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Historica Tyrnaviensia”, 9 – 10, 2010, s. 349 – 381. 
6  Sroka, S. A.: Średniowieczny Bardiów i jego kontakty z Małopolską, Krakov 2010, s. 243 – 265.
7  Dochované bardejovské stredoveké mestské knihy analyzovali: Sroka, S. A.: Średniowieczny 

Bardiów, s. 15 – 18 a Petrovičová, M.: Mestské knihy Bardejova ako prameň k dejinám správy mesta 
v 15. storočí, in: Prameň - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume, zost. 
Feriancová, A., Glejtek, M. Nitra 2010, s. 53 – 58. 

8  V doterajšej literatúre stručne charakterizoval Fratra iba Kiryk, F.: Związki handlowe miast ziemi 
sanockiej z Bardiowem na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, „Przemyskie Zapiski 
Historyczne”, 3, 1985, s. 15.

9  Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego 
we Lwowie (ďalej AGZ), zv. 16, Lwów 1894, č. 3243. Viď aj Fastnacht, A.: Słownik historyczno-
geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, č. 2, pripravené do tlače. Fastnacht-Stupnicka,  
A. - Gąsiorowski, A.: Brzozów-Wzdów-Rzeszów 1998, s. 96 – 101; cz. 3, Krakov 2002, s. 90.

10  AGZ, zv. 16, č. 3262. Anna vtedy prijíma matku Katarínu, svojich bratov Juraja a Wawrzyńca, 
ktorí prišli z rodiska na usadlosť v obci Krościenko. 
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sestry Anny ešte dve iné sestry: Barbaru a Uršuľu. Všetci súrodenci boli deti 
Kataríny a významného šoltýsa Krościenka Mikuláša. Mikuláš umrel pred ro-
kom 1470. Dcéry Mikuláša sa dobre vydali. Okrem Anny, ktorá si zobrala za 
manžela Jakuba Fratra, sa Uršuľa vydala za mešťana z Krościenka Jana Sińca 
a Barbara za bardejovského mešťana Augustína.11

Jakub Frater sa po svadbe s Annou presťahoval do Krosna a začal obchodo-
vať predovšetkým s koňmi, súknom a rybami. Ešte ako rymanovský mešťan 
určite obchodoval s koňmi, pretože Rymanov bol známy v 15. storočí ako 
významné centrum, kde si kupci z mnohých miest privážali kone.12 V roku 
1483 mal Frater na starosti veľký obchod týkajúci sa koní. Dedičia Zagórza, 
Mikuláš a Severín Tarnawskí, dali Fratrovi 34 florénov na nákup koní. Frater 
mal priviezť zvieratá začiatkom októbra toho istého roku. Keď ani v decembri 
kone nepriviedol, Tarnawskí napísali list bardejovským radným (vzhľadom 
na to, že Frater bol už od roku 1483 obyvateľom Bardejova po prijatí tamoj-
šieho mestského práva13), v ktorom ich prosili, aby prostredníctvom exekúcie 
vymohli od Fratra peniaze. Podobné sťažnosti Tarnawskí posielali do Barde-
jova aj v nasledujúcich rokoch. Až v roku 1488 bol spor ukončený a Tarnawskí  
dostali od Jakuba Fratra 5 koní.14 Fratra si, ako znalca koní, cenili mnohí zá-
možní súčasníci, ktorí boli potenciálnymi nadobúdateľmi týchto zvierat.  
V archíve v Bardejove sa zachoval list z roku 1484, v ktorom Jakub z Dębna, 
kastelán a krakovský starosta, prosil bardejovských radných, aby kúpili v Sa-
binove dva dobré kone a ako odborníka spomenuli Jakuba Fratra, ktorý už 
vtedy býval v Bardejove.15 

Okrem obchodovania s koňmi Frater dodával súkno a ryby na bardejov-
ský trh. Potvrdzujú to výkazy tricesimy, ktoré sa zachovali v bardejovskom 
archíve. V roku 1479 Frater z Krosna dal štyrikrát na preclenie svoj tovar.16 
Prvýkrát, 5. marca, priviezol do Bardejova 5 balíkov gorlického súkna, balík 
poľského súkna, 8 stohov súkna nazývaného koltrysz, ako aj veľké množstvo 
súkna nazvaného kurtuch, ktoré bolo vzácne na uhorskom trhu. Okrem toho 
prevážal niekoľko lakťov gobelínu. Za celý svoj tovar Frater zaplatil neprime-
rane vysoké clo, až 31 florénov. Nasledujúci raz, 2. júla, privážal ledva 3 ba-
11  AGZ, zv. 16, č. 3263, 3272, 3274, 3309, 3310, 3337, 3345, 3353, 3390, 3407, 3409.
12  F. Kiryk, Miasto Rymanów od XV do schyłku XVIII stulecia, in: Rymanów. Dzieje miasta i Zdroju, red. 

F. Kiryk, Rymanów 1985, s. 50 – 52. Viď aj Fastnacht, A.: Słownik historyczno-geograficzny ziemi 
sanockiej w średniowieczu, zv. 3, s. 86 – 91; ten istý, Sanok. Materiały do dziejów miasta do XVII w., 
spracované a pripravené do tlače Kiryk, F.: Brzozów 1990, s. 69 – 70.

13  Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier (ďalej: Dokumenty polskie), vyd. S. A. 
Sroka, Kraków 2003, zv. 3, č. 337. 

14  Dokumenty polskie, zv. 3, č. 342, 425; Kiryk, F.: Związki handlowe miast ziemi sanockiej, s. 15.
15  Dokumenty polskie, zv. 3, č. 344: „Ceterum accepimus certa relacione, quod sunt duo equi 

boni magni in Sobynow. Rogamus, velitis amore nostri facere et equos predictos pro nobis 
forizare et emere tanquam vobismet ipsis, prout non dubitamus. Nos eciam peccunias mittere 
non negligemus per v. c. informati; confidimus et istud amore nostri facietis, consulite in 
hoc concivem vestrum dictum Frater, qui, ut putamus, equos bene cognoscit» (autorovo 
zvýraznenie – SAS). 

16  Štátny archív v Prešove, pobočka Bardejov (ďalej cit. ŠOKA Bardejov), č. 2071. O druhoch súkna, 
s ktorými sa obchodovalo na poľsko-uhorskom pohraničí v 15. storočí viď. Kiryk, F.: Studia 
nad wymianą towarową Polski z Węgrami w XV wieku, „Studia Historyczne”, 49, 2006, s. 207; J. 
Wyrozumski, Tkactwo małopolskie w późnym średniowieczu, Kraków 1972, s. 133 – 141.
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líky súkna kurtuch, v septembri mal na preclenie poľské súkno, 26. novembra 
viezol 6 hrncov rýb, 2 sudy sleďov a 6 stohov súkna, vrátane 1 stohu gorlic-
kého súkna. Vyberačom cla zaplatil 3 florény a 16 grošov.17

V roku 1483 sa mešťan z Krosna Jakub Frater presťahoval do Bardejova, 
kde si za 200 florénov kúpil dom v blízkosti bardejovského námestia, ktorý 
niekedy patril Mikulášovi Kelnerovi.18 Po kúpe nehnuteľnosti sa 26. septem-
bra toho roku stal právoplatným občanom mesta.19 Frater už ako Bardejovčan 
intenzívne obchodoval s mešťanmi z rôznych malopoľských miest. Okrem 
vyššie spomenutého tovaru Frater obchodoval s plátnom. Bardejov bol široko 
ďaleko známy ako mesto, v ktorom sa vyrábalo plátno.20 Bohužiaľ, pri ta-
komto širokospektrálnom obchodovaní sa Frater zadlžil u rôznych mešťanov, 
ktorí sa na neho sťažovali u mestských rád v svojich mestách, a títo následne 
písali listy bardejovským radným, žiadajúc vrátenie dlhov. V roku 1484 Jakub  
Frater dlhoval peniaze istej pani Iwaszkowej zo Żmigrodu. V jej mene in-
tervenoval v Bardejove starosta mesta Mikołaj Gizla. O tri roky neskôr 
sa Frater sporil o peniaze s Pawłom Flakom zo Żmigrodu.21 V tom istom  
období Frater dlhoval 5 a pol floréna bieckému markgrófovi Mikulášovi  
Szczepanowskému, s ktorým uzavrel zmier v roku 1485.22 

Veľké problémy s Fratrom mali Sanočania. Ako som už spomenul, Frater 
dlhoval za kone Mikulášovi Tarnawskému, dedičovi Zagórza. Keď Frater 
nezaplatil svoje dlhy, nahnevaný Tarnawský v roku 1486 uväznil v Sanoku 
niekoľko kupcov z Bardejova, aby tak donútil Fratra zaplatiť 70 florénov.23 
Bardejovská mestská rada obvinila sanockého starostu Stanisława Pieniążka, 
ktorý v samostatnom liste adresovanom bardejovským radným jednoznačne 
vyvrátil tieto podozrenia, pričom celú vinu zvalil na Tarnawského.24 Spor po-
sledne menovaného s kupcom Fratrom bol definitívne vyriešený v roku 1488, 
o čom bardejovských radných informovala mestská rada Sanoka.25 Frater  
sa nepohodol aj s tarnowskými mešťanmi, predovšetkým s predstaviteľom 
významnej rodiny Jodłowských. V roku 1489 mal Stanisław Jodłowský ob-
chodné kontakty s Fratrom, ktorý sa zaručil za Jodłowského. Išlo o sumu  
vo výške 66 florénov, čo sa neskôr stalo jablkom sváru.26 Frater dlhoval aj kra-
kovským mešťanom: Jadwige Dresslerowej a Stanisławovi Kranczovi.27

17  ŠOKA Bardejov, č. 2071.
18  ŠOKA Bardejov, č. 305, k. 90.
19  Registre prijatí do meštianskeho stavu, s. 378. 
20  ŠOKA Bardejov, č. D/38 (Registrum debitorum 1484 – 1488), k. 5. O výrobe plátna v Bardejove 

viď. Lederer, E.: Bártfa város vászonszövö üzeme a 15. században, „A Gróf Klebersberg Kuno 
Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve”, 4, Budapešť 1934, s. 150 – 158; M. Jeršová,  
Z dejín plátenníctva na východnom Slovensku v 15. storočí, In: Príspevky k dejinám východného 
Slovenska, Bratislava 1964, s. 144 – 151.

21  Dokumenty polskie, zv. 3, č. 354, 405, 415, 419.
22  Dokumenty polskie, zv. 3, č. 373.
23  Dokumenty polskie, zv. 3, č. 345, 383.
24  Dokumenty polskie, zv. 3, č. 392.
25  Dokumenty polskie, zv. 3, č. 439.
26  Dokumenty polskie, zv. 3, č. 466.
27  Dokumenty polskie, zv. 3, č. 475; Dokumenty i listy miasta Krakowa z drugiej połowy XV wieku z 

archiwum w Bardiowie, vyd. W. Krawczuk, S. A. Sroka, „Rocznik Krakowski”, 71, 2005, č. 18.
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V roku 1491 pricestoval do Bardejova mešťan z Nowého Sącza Stanisław 
Bartodziejský s cieľom získať od Fratra dlžnú sumu. Stanisław Bartodziejský  
bol váženým nowosądeckým kupcom a predstaviteľom tamojšej elity.  
V onom nešťastnom roku 1491 ho čakali v Bardejove nepríjemnosti – spolu  
s mešťanmi z Lipnice ho uväznili. Bardejovská mestská rada si totižto spojila 
návštevu bohatého poľského kupca s udalosťami, ktoré sprevádzali vtedajšiu 
vojnu o trón medzi uhorským Jánom Olbrachtom a jeho bratom Vladislavom 
Jagiellovským. V konečnom dôsledku bol Bartodziejský v noci vyhostený  
z Bardejova. Proti takémuto zaobchádzaniu s bohatým mešťanom z Nowého 
Sącza výrazne protestovali mešťania, Peter Kmita z Wiśnicza, vtedajší spiš-
ský a sądecký starosta a samostatne aj radní tohto mesta.28 Dlžnú sumu mal 
pre Bartodziejského prevziať starosta Miastka, Steczko. Nakoľko mu dlžnú 
sumu 27 florénov nedali, Bartodziejský napísal 8. septembra 1491 bardejov-
skému richtárovi list, v ktorom ho prosil, aby dlžnú sumu prevzal mladý pop 
z Miastka, ktorého k nim poslal.29

Frater dlhoval aj kupcom z Ciężkowic a Lublina. V roku 1492 sa ciężkowickí 
mešťania obrátili na mestskú radu v Bardejove, aby im pomohla v záleži-
tosti vrátenia sumy, ktorú im dlhoval Jakub Frater. Podobne, v tom istom 
roku, Frater nesplatil lublinskému mešťanovi Mikulášovi Fylczovi načas dlh  
vo výške 25 florénov.30 

Jakub Frater bol zadlžený aj u bardejovských mešťanov. V roku 1484 nachá-
dzame v knihách zápis o jeho záväzku vo výške 37 florénov voči Michalovi 
Langovi, známemu predstaviteľovi bardejovského patriciátu. Nezaplatil mu 
za súkno.31 Spoločne s Augustínom Stenczlom, pravdepodobne jeho švagrom, 
dlhovali tomu istému Michalovi Langovi 80 florénov, tentokrát nezaplatili 
za plátno.32 V roku 1485 sa peniaze od Fratra snažili vymôcť ďalší veritelia  
z Bardejova. Pavlovi Czipserovi Frater dlhoval 62 a pol floréna, Kataríne, 
dcére remenára Kristiána, 45 a pol floréna, a Pavlovi Swetlickovi 66 florénov.33 

Po tom, ako sa Jakub Frater usadil v Bardejove, pravidelne platil daň taxu, 
najprv vo výške 2 florény ročne, neskôr zvyčajne 1 alebo pol floréna. V Bar-
dejove v 15. storočí platili dane všetci, ktorí mali akýkoľvek nehnuteľný ma-
jetok. Na dôvažok museli platiť dane aj zárobkovo činné osoby po dosiahnutí 
určitého veku. Tí obyvatelia mesta, ktorí nemohli zaplatiť stanovenú taxu, ju 
museli odpracovať. Niektorí mešťania však boli úplne oslobodení od platenia 
daní. K tejto privilegovanej skupine patrili: richtár spolu s členmi mestskej rady, 
šľachta, duchovní (svetskí kňazi a mnísi) a pacienti dvoch mestských nemoc-
níc. Dočasne z platenia taxy boli oslobodení novomanželia a osoby, ktoré sa 
iba nedávno usadili v meste. Obdobie daňovej úľavy bolo, rovnako ako v nie-
ktorých nemeckých mestách, trojmesačné. V mestských daňových záznamoch 

28  Dokumenty polskie, zv. 3, č. 504-506. Perypetie Bartodziejskiego w Bardiowie w 1491 r. omawia 
F. Kiryk (Dzieje miasta Nowego Sącza, zv. 1, red. Kiryk, F. Nowy Sącz 1992, s. 166).

29  Dokumenty polskie, zv. 3, č. 507.
30  Dokumenty polskie, zv. 3, č. 537, 539.
31  ŠOKA Bardejov, č. 305, k. 100.
32  ŠOKA Bardejov, č. 305, k. 101.
33  ŠOKA Bardejov, č. 305, k. 102v, 103.
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nenájdeme nájomcov rôznych zariadení, napr. mlyna, kúpeľov, píly, kanali-
zácie, ako aj žobrákov, tulákov, prostitútky atď.34 Súpisy tax patria k najlepšie 
zachovaným mestským knihám v bardejovskom mestskom archíve. Môžeme 
každoročne sledovať, koľko zaplatili na daniach jednotliví mešťania. Jakub  
Frater zaplatil nasledujúce dane: v roku 1485 2 florény,35 v roku 1486 2 floré-
ny,36 v roku 1487 tiež 2 florény,37 v roku 1488 1 florén,38 v roku 1489 2 florény,39  
v roku 1490 1,5 floréna,40 v roku 1491 0,5 floréna,41 v roku 1492 2 florény,42 v roku 
1493 pol floréna43 a v roku 1494 tiež pol floréna.44 Súpisy tax z nasledujúcich 
rokov45 už neobsahujú meno Jakuba Fratra, ktorý pravdepodobne umrel v roku 
1495. Poslednýkrát sa jeho meno objavuje v zozname mestskej rady Żmigrodu  
zo 4. mája spomínaného roku, v ktorom sa konšeli obracajú na mestskú radu  
v Bardejove v istej záležitosti medzi obyvateľom Żmigrodu Mariszem a Jakubom  
Fratrom.46 V súpise taxy datovanej okolo 1490 – 1500 sa objavuje nejaká Fraterin 
Margaretha vidua.47 Možno to bola druhá bližšie neznáma manželka Fratra. Jeho 
prvá manželka, Anna, žila ešte v roku 1485.48

Ako vyplýva z tejto stručnej prezentácie, Jakub Frater bol neobyčajne zau-
jímavou postavou medzi kupcami na poľsko-uhorskom pohraničí v druhej 
polovici 15. storočia. Predovšetkým, čo je iste nezvyčajné, sa nám podarilo 
zhromaždiť množstvo pramenných informácií o jednoduchom človeku z vte-
dajšej spoločnosti, ktorý nezastával žiadnu funkciu a celý život sa venoval iba 
obchodovaniu. Vo svojej profesii bol nezvyčajne aktívny a vzhľadom na to, 
že bol stále zadlžený, dostalo sa jeho meno na stránky mestských kníh či ob-
siahlej prihraničnej korešpondencie. Jakub Frater nenahonobil veľký majetok. 
Kúpil si iba dom v centre Bardejova. Okrem toho bol zadlžený u mešťanov  
v mnohých malopoľských mestách. Mal dlhy aj u bardejovských mešťanov. 
Bol predstaviteľom strednej triedy bardejovských mešťanov v 15. storočí. 

34  Gácsová, A.: Spoločenská štruktúra Bardejova v 15. storočí a v prvej polovici 16. storočia, Bratislava 
1972, s. 10 – 20.

35  ŠOKA Bardejov, č. 2441, s. 5.
36  ŠOKA Bardejov, č. 2491, s. 3. 
37  ŠOKA Bardejov, č. 2549, s. 5.
38  ŠOKA Bardejov, č. 2668, s. 5.
39  ŠOKA Bardejov, č. 2740, s. 4. 
40  ŠOKA Bardejov, č. 2795, s. 4.
41  ŠOKA Bardejov, č. 2992, s. 2.
42  ŠOKA Bardejov, č. 3073, s. 3
43  ŠOKA Bardejov, č. 3105, s. 3. 
44  ŠOKA Bardejov, č. 3147, s. 3. 
45  ŠOKA Bardejov, č. 3195 (súpis z roku 1495), č. 3258 (súpis z roku 1496), č. 3371 (súpis z roku 

1498), č. 3427, 3458 (súpis z 1499 r.). 
46  Dokumenty polskie, zv. 3, č 555. 
47  ŠOKA Bardejov, č. D/44, s. 4. 
48  AGZ, zv. 16, č. 3390. 
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Resumé

Jakub Frater – Bartfelder Händler  
aus dem 15. Jahrhundert
Stanisław A. Sroka

Der Autor stellt die Person von Jakub Frater, einem Bartfelder Händler,  
der im 15. Jahrhundert auf dem polnisch-ungarischen Grenzgebiet wirkte, 
vor. Seine Handelsaktivitäten konnte man anhand der reichen Quellen im Ar-
chiv von Bardejov/Bartfeld erkunden. Frater war, bevor er zum Einwohner 
von Bardejov wurde, ein Bürger der polnischen Stadt Rymanów. Am Anfang 
war er im Pferdehandel tätig, in dem er großes Geschick erlangte. Im Jahr 
1483 nahm er das Bürgerrecht von Bardejov an. Dort besaß er ebenfalls ein 
Haus im Wert von 200 Florens. Nach seiner Niederlassung in Bardejov be- 
trieb er sehr intensive Handelskontakte mit den Einwohnern aus Kleinpolen.  
Er handelte mit den Leinen, Fischen und Tüchern durch deren Produktion 
Bardejov berühmt wurde. Durch den Großhandel war Frater jedoch in un-
zählige Rechtsstreits und Schulden geraten, sodass es zu keinem großen Ver-
mögen kommen konnte. Frater starb wahrscheinlich im Jahr 1495. 

Preklad: Filip Fetko
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K problematike svetskej hudby na Spiši  
v období vrcholného stredoveku
František Matúš

Úvod

Na základe doteraz známych a overených hudobnohistorických poznatkov mô-
žeme v najstarších dejinách svetskej hudby na Spiši vyčleniť tri vývojové štádiá: 

Prvým je latentné štádium, v ktorom svetská hudba podľa mnohých názna-
kov tvorila evidentnú súčasť spoločenského života, ale jej konkrétne parametre 
sú zastreté clonou mlčanlivosti primárnych aj sekundárnych hudobných pra-
meňov. Hudobný historik je pri skúmaní tohto vývojového štádia odkázaný 
najmä na komparáciu, retroindukciu a hypotetické závery, ktorých platnosť 
môžu nové výskumy prameňov spresniť, poopraviť, zmeniť, ale aj spochybniť.

V druhom štádiu – signálnom – sa clona mlčanlivosti prameňov aspoň spora-
dicky pretrháva, objavujú sa prvé veľmi skromné písomné správy o existencii 
svetskej hudby v regióne Spiša, o jej podobách, nositeľoch a interpretačných 
príležitostiach. Slovenská hudobná historiografia považuje tieto záznamy za 
mimoriadne cenný „materiálny substrát hudobnej kultúry“, za prvé dôležité 
sekundárne hudobné pramene, ktoré síce samotnú podobu znejúcej hudby 
nedokumentujú, ale jej existenciu dokladajú.1  

Tretie štádium – notačne fixované – dáva hudobnému historikovi plnohod-
notnú šancu transkribovaním starých grafických notačných záznamov poskyt-
núť hudobným interpretom možnosť znovu oživiť znejúcu podobu dobových 
hudobných prejavov a prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov 
približovať ju súčasným recipientom. Zachované primárne hudobné pramene  
z tohto obdobia sú mimoriadne cenné a výpovedná hodnota je pre posúdenie 
kvalitatívnych stránok hudobného vývinu na príslušnom teritóriu určujúca.2 

Týmto trom štádiám vývoja svetskej hudby na Spiši sme venovali pozor-
nosť počas našich dlhodobých výskumov písomných prameňov uložených  
v archívoch východoslovenských miest. Povaha, charakter, rozsah a kvalita 
získaných poznatkov motivovali náš zámer prezentovať výsledky našich zis-
tení v predkladanej podobe teoretických reflexií.

Cieľom týchto reflexií je v prvom rade sumarizácia doteraz známych poznat-
kov o svetskej hudbe na Spiši v období vrcholného stredoveku, ich porovnanie 
so závermi, ku ktorým dospeli predstavitelia staršej generácie slovenských hu-
dobných a literárnych historikov, ich konfrontácia s poznatkami zahraničných 
hudobných bádateľov a ich postavenie v kultúrnom kontexte regiónu Spiš. 

1  RYBARIČ, Richard: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Opus Bratislava 1984, s. 15.
2  Problematiku hudobných prameňov vôbec pertraktuje Janka PETŐCZOVÁ vo svojej štúdii: 

K problematike výskumu hudobných prameňov k starším dejinám slovenskej hudby. In: Súzvuk 2, 
ročenka Prešovského hudobného spolku Súzvuk, Prešov 2004, s. 49 a n. 
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Pri vymedzovaní skúmanej problematiky z časového hľadiska sme akcep-
tovali všeobecnohistorické kritériá delenia vrcholného stredoveku na počia-
točnú etapu do polovice 14. storočia, na etapu rozvoja v slobodných kráľov-
ských mestách zhruba do druhej polovice 15. storočia a na záverečnú etapu 
vrcholného stredoveku až do druhej polovice 16. storočia. Do konceptu tohto 
delenia zapadajú aj tri vyššie uvedené štádiá vo vývoji svetskej hudby na Spiši 
v období vrcholného stredoveku. K vzniku tejto štúdie prispeli svojou ocho-
tou pomôcť dobrej veci aj pracovníci štátnych archívov v Levoči, Poprade, 
Spišskej Novej Vsi, Prešove a Bardejove, čo s vďakou kvitujeme.

I.

Jedným z najzložitejších problémov skúmania hudobnokultúrneho vývoja 
na Spiši v stredoveku je nedostatok písomných prameňov dokumentujúcich 
rozvoj svetskej hudby v etape konštituovania miest. Renomovaný slovenský 
hudobný historik Richard Rybarič označil konzekvencie z toho vyplývajúce 
za „najväčšiu hádanku v dejinách stredovekej hudby na Slovensku“. Nie je to 
špecifická črta len vo výskume spišského regiónu. Aj v ďalších slovenských 
regiónoch, ale aj v susedných krajinách (Česko, Poľsko, Maďarsko a inde) mu-
zikológovia zápasia s podobnými problémami. 

Tradovaná podoba stredovekých svetských hudobných prejavov v spiš-
skom regióne sa nepremietla do žiadnych materiálnych „hudobných produk-
tov“, dodnes nemáme k dispozícii žiadnu notovanú hudobnú pamiatku, ani 
závažnejšiu priamu písomnú zmienku o forme šírenia svetských hudobných 
produkcií a kvalitách ich nositeľov. Výnimku tvoria dve stručné poznámky 
o ich existencii, čo je príliš málo na to, aby sme mohli rekonštruovať obraz 
stredovekej svetskej hudby v najvýznamnejších mestách spišského regiónu 
aspoň v stručných obrysoch. Ide o historicky podmienený, všeobecne známy 
jav, vyvolaný sociálnou, triednou a ideologickou podstatou kultúry feuda-
lizmu. Samozrejme, že ho nechceme ani nemôžeme obísť iba týmto konšta-
tovaním. Niektorí hudobní historici sa snažili sústredeným výskumom a vy-
užitím komparačných metód preklenúť nedostatok pramenných informácií 
a odstrániť tzv. „biele miesta“ v histórii hudobnej kultúry vlastného národa 
v bývalom Uhorsku hypotézami, analógiami, jazykovou a obsahovou ana-
lýzou zachovaných skromných písomných údajov o svetských hudobníkoch  
a hudbe v období vrcholného stredoveku. 

Na riešenie problematiky stredovekej hudby v Uhorsku sústredilo svoju 
pozornosť v prvom rade viacero maďarských hudobných historikov. Uspoko-
jivé a aj dnes akceptovateľné výsledky dosiahol maďarský hudobný historik  
a publicista Bence Szabolcsi (1899 – 1996). Vo svojej štúdii z roku 1928 „K otázke 
stredovekých maďarských spevákov“3: 
– zdôrazňuje negatívny postoj stredovekého kléru k svetským hudobníkom, 
– rozlišuje dvojstupňovú stratifikáciu svetského hudobného stavu na: 1. „tvor-
cov pamäti národa“ (joculatores nostri), nositeľov historickej epiky, oslavujú-
3  SZABOLCSI, Bence: A Középkori magyar énekmondók kérdéséhez. In: A magyar zene évszázadai I., 

Budapest 1959.
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cich hrdinské činy národných hrdinov a 2. na proskribovaných, ale umelecky 
„všestrannejších“ (joculatores, mimus, histrionis, saltatoris ap.), ktorí sa flexi-
bilne prispôsobovali konzumentským požiadavkám každého spoločenského 
stavu, začo sa im ušlo iba cirkevné a svetské opovrhovanie 
– a jednoznačne vyzdvihuje ich pohyb z miesta na miesto a exaltovaný zovňajšok. 

Tento model hodnotenia stredovekého svetského hudobníckeho stavu sa vo 
viac alebo menej modifikovaných podobách traduje v maďarskej hudobnej 
historiografii už z čias pred Szabolcsim a veľmi často aj po ňom v teoretických 
úvahách na danú tému. Szabolcsi sa podrobne zaoberal štúdiom nositeľov 
svetskej hudobnej kultúry v Uhorsku, dokazoval v prvom rade ich existen-
ciu, historický vývoj a zástoje v maďarskej hudbe a snažil sa eliminovať ich 
väzby na slovanskú vrstvu igricov. Upozornil na viacvrstevnosť maďarskej 
hudobnej kultúry už v 12. a ďalších storočiach, na jej rôzne vývojové stupne 
a funkcie. Svoje teoretické závery podoprel pomerne jednostranne interpre-
tovaným sekundárnym hudobnopramenným materiálom. Zo záverov jeho 
skúmaní jasne vyplýva, že mu išlo v prvom rade o hudobníkov v službách 
uhorského kráľovského dvora a šľachty. Neobišiel síce ani potulných ľudo-
vých hudobníkov, ale k hudobnej kultúre miest sa nevyslovil vôbec. Usúdil, 
že predovšetkým spevy jokulátorov v 13. a na začiatku 14. storočia našli ši-
rokú odozvu „v spoločnosti nižšieho stavu“, čím prakticky pripustil možnosť 
aktivity niektorých skupín hudobníkov aj v rodiacich sa mestách. V heuris-
ticky bohatej teoretickej štúdii pripísal maďarským jokulátorom neobyčajné 
zásluhy o „veľkú memóriu maďarskej minulosti, ktorá súvisela s vnútornou 
nerozbornosťou maďarstva“ a vyslovil presvedčenie, že „len jednotná kul-
túra môže takto pamätať na svoju minulosť“. Tvrdenia o jednotnej, národne 
ucelenej kultúre v Uhorsku, šírenej jokulátormi po smrti Bela IV., v čase veľ-
kého úpadku kráľovskej moci, v dobe rozsiahlej nemeckej kolonizácie celého 
Uhorska, v dobe nástupu Anjouovcov na trón vyvolali aj polemické reakcie. 
Práve mestá (najmä v Hornom Uhorsku) boli tými činiteľmi, ktoré v 2. polo-
vici 13. a v nasledujúcich storočiach vylučovali jednotnú kultúru v Uhorsku 
a významne prispeli k diferencovanému vývinu etnických celkov. Szabolcsi 
urobil aj diskutabilný onomastický exkurz do štúdia najstarších zachovaných 
vlastných mien obyvateľov a na tomto základe formuloval hypotetické zá-
very, že nositelia maďarských mien Hegedes, Sypos, Gajdos, Kobzos a pod. 
pravdepodobne reprezentujú ich pôvodné povolanie alebo povolanie ich 
predkov, ktorí sa usadili v mestách po zániku potulných hudobníkov.4 

Aj spomínaný slovenský hudobný historik Richard Rybarič (1930 – 1989) 
vyslovil názor, že „kľúčovou postavou stredovekej svetskej hudby na Slo-
vensku bol profesionálny svetský hudobník jokulátor“. Priklonil sa však  
k názorom nemeckých hudobných historikov, ktorí tento typ stredovekých 
hudobníkov označujú pojmom „der fahrende Musiker“ a považujú ho za vše-
umelca, zakladateľa stredovekej historiografie, ospevovateľa národných dejín 
a podobne. Rybarič hovorí, že bol „reprezentantom historicko-panegyrickej  
poézie, ku ktorému sa cirkev stavala relatívne benevolentne... nadobudol 
dokonca istú vážnosť a ochranu... bol umelcom neustále sa pohybujúcim  
z miesta na miesto, ... hudba, spev, tanec a rôzne iné zábavné produkcie mu 

4  Tamže.
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boli zdrojom obživy“. Podobne ako Szabolcsi aj on urobil onomastický exkurz 
do štúdia najstarších zachovaných vlastných mien, medzi ktorými našiel aj 
záznam s menom Michael Tothhegedws (Michal, slovenský huslista). Pri cel-
kovom hodnotení jokulátorov, podobne ako ďalší autori skúmajúci túto prob-
lematiku, explikuje všeobecné tvrdenie, že „pre ostatnú činnosť jokulátorov 
mala feudálna spoločnosť len kritiku, pranier a zatratenie“.5 

Česká hudobná historiografia venovala pomerne veľkú pozornosť špecifi-
kám postavenia českej hudby a hudobníkov v stredovekých mestách. Starší 
brnenský muzikológ, hudobný historik Ján Racek (1905 – 1979) vyslovil názor, 
že svetskú hudbu českých miest reprezentoval v začiatkoch vrcholného feu-
dalizmu mestský piesňový folklór, šírený potulnými študentmi – vagantami.6 
K podobným záverom dospel aj súčasný český hudobný medievalista Jaromír 
Černý a naviac dodal, že v „pestré sféře řádně studujících žáků i potulných 
vagantů pramenila také tvořivá činnost, která sloužila zábavám a slavnostem 
městských obyvatel“.7 

Významný poľský hudobný medievalista Hieronim Feicht (1894 – 1967) 
vyslovil pri hodnotení svetskej hudby poľských miest v stredoveku iba vše-
obecné tvrdenie, že mestskí hudobníci dodávali lesk rodinným slávnostiam 
(svadby, krstiny a pod.) mešťanov.8 V prostredí spišských miest máme pra-
meňmi doložené podobné hudobnícke aktivity iba v neskorom stredoveku.  
O ich existencii na začiatku obdobia vrcholného stredoveku sme v preštudo-
vaných nám dostupných archívnych prameňoch nenašli zmienky.

Ak by sme pokračovali v citovaní názorov a tvrdení ďalších našich a za-
hraničných hudobných historikov na danú tému, zistili by sme, že vývoj 
svetskej hudby v období vrcholného stredoveku má všade mnohé spoločné 
črty a dospeli by sme k podobným záverom, k akým sa dopracoval Bence  
Szabolcsi. Poznanie proponovaného vývoja všade je závislé na hudobných 
prameňoch a tých je málo, pretože pre dnešného historika hudby svetská 
hudba stredoveku predstavuje „ľadovec, z ktorého vyčnieva len malý vr-
chol, kým podstatná časť ostáva ponorená a neviditeľná“.9 K tomu pristupuje 
všeobecne známy fakt, že „zo starších období neexistujú hudobné nosiče  
v dnešnom slova zmysle a hudobný historik si nemôže vypočuť hudbu, ktorá 
znela pred niekoľkými storočiami v jej vtedajšej autentickej podobe“.10 

II.

Špecifickosť problému svetskej hudby v stredoveku na Slovensku determino-
vaná takmer úplným nedostatkom primárnych zdrojov informácií o hudbe  

5  RYBARIČ, Richard: c. d., s. 33 – 34.
6  RACEK, Ján: Středověká hudba. Rovnost Brno 1946.
7  ČERNÝ, Jaromír: Středověk. In: Hudba v českých dějinách od středověku do nové doby. 

Supraphon Praha 1983, s. 68.
8  FEICHT, Hieronim: Studia nad muzyką polskiego średniowiecza. PWM Warszawa 1975. 
9  RYBARIČ, Richard: c. d., s. 33.
10  PETŐCZOVÁ, Janka: K problematike výskumu hudobných prameňov k starším dejinám slovenskej 

hudby. In: Súzvuk 2, ročenka Prešovského hudobného spolku Súzvuk, Prešov 2004, s. 49 a n.
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a hudobníkoch núti hľadať iné cesty poznávania nepoznaného. Jednou  
z možných ciest je interdisciplinárna spolupráca s inými vednými odbormi, 
napríklad s literárnou historiografiou a samozrejme s historickou vedou, ale aj  
s inými vednými odbormi. Pokiaľ hudobný historik prioritne zameriava svoju 
pozornosť na primárne hudobné pramene a základom jeho práce by mala byť 
„dešifrácia dobového notového systému v písomnom dokumente a celá škála 
paleografických a hudobnohistorických techník analýzy hudby“11, jazykovo 
a paleograficky dobre vybavený všeobecný alebo literárny historik medieva-
lista má k dispozícii početné literárne pamiatky a písomné záznamy rôzneho 
druhu, ktorých výskum môže priniesť cenné poznatky aj k dejinám hudby, ku 
ktorým by sa hudobný historik, vzhľadom na jeho profesionálnu orientáciu, 
nikdy nedostal. Ide o všeobecne známu, neraz aj deklarovanú, ale v praxi nie 
vždy efektívne využívanú interdisciplinárnu spoluprácu. Dôkazom je málo 
alebo takmer nevyužitá spolupráca so slovenským literárnym historikom  
a bibliografom Jánom Mišianikom.

Ján Mišianik (1914 – 1972) rozvinul pozoruhodné bádateľské aktivity  
s cieľom odkryť nepoznané zákutia staršej slovenskej literatúry. Vo svojich 
prácach, najmä v Pohľadoch do staršej slovenskej literatúry12 priniesol zau-
jímavé údaje o svetských hudobníkoch a uviedol pramene, o ktorých pred-
pokladáme, že by mohli pomôcť hudobnej historiografii rozšíriť poznanie  
o hudbe v stredoveku na Slovensku. Po jeho predčasnej smrti sa zabudlo na 
to, aké archívne pramene mu prešli rukami a neskôr pre nemožnosť pria-
mej konzultácie s ním sme už mohli iba konštatovať, že úvodná kapitola  
v jeho Pohľadoch..., koncipovaná na základe štúdia ním objavených prame-
ňov, nemala utiecť pozornosti slovenských hudobných historikov. Dal jej ná-
zov „Úvod o igricoch a fraternitách“ a vyjadril v nej stanovisko k formovaniu  
a rastu slovenskej literatúry od 10. storočia. Svoj pohľad upriamil na ľudo-
vých svetských hudobníkov, v ktorých vidí zakladateľov svetskej literatúry. 
„Odôvodnene predpokladáme, že v stredoveku ľudoví hudci, pevci a roz-
právači, zvaní igrici a jokulátori, ktorí zveršúvali aj významné udalosti a ba-
vili šľachtické dvory i pospolitý ľud na trhoch, robili veľkú službu literatúre  
a nesporne boli priamo zakladateľmi svetskej literatúry; no ich plody nepo-
známe, čiastočne poznajúc len dielo autorov historických spevov 16. storočia, 
teda ich nástupcov, nasledovníkov v už vyspelejších podmienkach.“13 Snaha 
verifikovať túto premisu a doložiť ju čo najväčším množstvom pramenných 
materiálov (údajov a faktov) priviedla však autora k podobným tvrdeniam, 
konštatáciám a záverom, k akým sa dostal Bence Szabolcsi, lenže vo vzťahu 
k slovenskému etniku. Uvedomoval si však diskutabilnosť niektorých svo-
jich tvrdení, preto pri charakteristike základných znakov stredovekej litera-
túry (teologický charakter a latinský jazyk) zvolil kompromisné stanovisko 
a priznal, že takáto „literatúra sa prihovára ku každému, kto rozumie jej ja-
zyku“. A latinský jazyk ani zďaleka neovládal každý. Napriek uvedenému je 
Mišianikova štúdia tým najkompletnejším, čo bolo u nás v otázke svetských 
hudobníkov v stredoveku na Slovensku doteraz publikované a ako zdroj cen-

11  Tamže.
12  MIŠIANIK, Ján: Pohľady do staršej slovenskej literatúry. SAV Bratislava 1974.
13  Tamže. 
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ných informácií poslúžila aj nám. V súvislosti so štúdiom aktivít svetských 
hudobníkov v stredoveku uvádza totiž literárny prameň s priamym vzťahom 
ku Spišu, s ktorým sme sa v spišských archívoch nestretli – Statuta vetera ple-
banorum Regalium in Scepusio (1298).14 Ide o cenný zdroj informácií zo skupiny 
cirkevných právnych dokumentov, o stanovy spoločnosti spišských kňazov, 
ktorí si v roku 1298 na schôdzi v Spišskom Štvrtku znovuobnovili Frater-
nitu so sídlom v Levoči. „Statuta vetera“ sú istým druhom právnych noriem  
v cirkevnej praxi Spiša a vzťahujú sa iba na členov organizácie Fraternity. Do 
svetskej praxe sa mohli tieto normy premietnuť iba sprostredkovane, pretože 
išlo o záujmovú náboženskú organizáciu, ktorá nemohla priamo zasiahnuť do 
právnej praxe miest odstraňovaním alebo sankcionovaním niektorých javov. 
Tento dokument Bence Szabolcsi nespomína, zrejme ho nepoznal a ani v našej 
hudobnohistorickej spisbe sme sa s ním nestretli. V súvislosti s ním Mišianik 
uvádza: „Najstaršia a najvýznamnejšia je Fraternita 24 spišských kráľovských 
farárov, založená roku 1204, so sídlom v Levoči. Táto Fraternita si vymohla 
určité privilégiá a nezávislosť od cirkevnej a svetskej vrchnosti. Roku 1241 sa 
Spišom prehnali Tatári... a Fraternita sa rozpadla, aby sa znovu zorganizovala 
až roku 1298 na schôdzi v Spišskom Štvrtku. I keď to bola predovšetkým ná-
boženská organizácia, dôležitými, i keď len vedľajšími záujmami jej členov 
bolo pestovanie vedy a literatúry. Zaujímavé sú stanovy spoločnosti..., ktoré 
svedčia, že putovní herci a jokulátori boli aj na severnom Slovensku bežným 
javom.“15 Kópiu dokumentu sa nám nepodarilo zadovážiť, keď sme ho hľa-
dali, nezistili sme ani miesto jeho súčasného depozitu. Ak je však Mišianikovo 
tvrdenie o tom, že „jokulátori boli bežným javom na severnom Slovensku“ 
podložené verifikovateľnými pramennými údajmi, potom by tento poznatok 
znamenal istý posun v skúmaní nami pertraktovanej problematiky. Sám totiž 
z dokumentu citoval iba dve z kontextu vytrhnuté myšlienky: 

1. „Histriones, vagi nebulatores seu aliud genus joculatorum nequaquam ad Fra-
ternitatem admittantur, quod si factum fuerit, domestici poenam solvere tenebuntur“.

2. „...in diebus patronorum nullus histrio, salatator seu saltatrix, nebulator seu 
joculator seu vagi excepto uno figellatore seu duobus ad mensam dominorum admit-
tatur, alioqui domesticus solvat poenam“.

Pri zaujímaní stanovísk k týmto závažným údajom treba poznamenať, že 
komparácia citovaných tvrdení s tvrdeniami v iných, najmä zahraničných 
prameňoch a štúdium súvislostí, v akých sa tieto myšlienky uvádzajú, sú ne-
vyhnutným predpokladom ich kritického verifikovania a hodnotenia. Mišia-
nikova charakteristika Fraternity nás napriek tomu, že sme nemali možnosť 
dokument vidieť, oprávňuje predpokladať, že nepochádza z roku 1298, ale že 
ide o odpis z neskoršej doby. V roku 1204 ešte nebolo na Spiši 24 miest. Tie sa 
začali formovať až po tatárskom vpáde a vytvorili Spoločenstvo spišských Sa-
sov. Jeho pokračovateľom sa v priebehu prvej polovice 14. storočia stal Zväz 
24 spišských miest (Provincia XXIV oppidorum terrae Scepusiensis), do ktorého 
Levoča a Kežmarok už nevstúpili aj napriek tomu, že Levoča bola aj naďalej 

14  Tamže, s. 47.
15  Tamže, s. 45, 46, 47. 
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sídelným mestom grófa (komesa) týchto miest.16 Tu niekde mohla vzniknúť 
aj Fraternita, o činnosti ktorej máme najviac správ z doby reformácie v 16.  
a 17. storočí. Tvrdenia a názory na vznik Fraternity sa v jednotlivých prame-
ňoch rôznia.17 Odhliadnuc od uvedeného je pravdepodobné, že „Statuta ve-
tera...“ spišskej Fraternity sú dokumentom, ktorého obsah sa môže vzťahovať 
na nami skúmanú dobu vzniku a vývoja svetskej hudby v spišských mestách  
v počiatočnej etape vrcholného stredoveku.

Aj v dôsledku absencie kontextu, v ktorom sa objavujú zmienky o hudob-
níkoch, sa obsah uvedených citátov evidentne vzťahuje na svetských hudob-
níkov v rozsahu, s akým sme sa na Spiši v 13. storočí ešte nestretli. Prvý citát 
Mišianik komentuje slovami: „Štatúty Fraternity spišských farárov zakazujú 
(jokulátorom) prístup do svojho obvodu pod peňažným trestom.“18 Pri tejto 
charakteristike nám chýba hlbšie objasnenie výrazu „nequaquam ad Fra-
ternitam admittantur“, ktoré by nám špecifikovalo, či ide o zákaz prístupu  
do mesta, alebo do života Fraternity. Z citátu jednoznačne vyplýva, že ide  
o najnižšiu vrstvu potulných hercov a hudobníkov (hostriones, vagi nebulatores 
seu aliud genus joculatorum), považovanú za vagabundov, ktorá nemala pevné 
postavenie v kultúre miest.

Druhý citát Mišianik uvádza slovami: „...členmi (fraternity) mohli byť len 
kňazi s dobrou povesťou, v cirkevné sviatky nemali na hostinu pripúšťať ko-
mediantov, tanečníkov a šašov, ale len jedného-dvoch prostých huslistov“.19 
Aj v tomto prípade ide o výrok vytrhnutý z kontextu, čím sa jeho objasňo-
vanie stáva problematickým. Opäť sa tu spomína nižšia vrstva tanečníkov, 
tanečníc a hudobníkov (nebulator seu joculator), ktorí v mestách iba hosťovali, 
pričom sa zvlášť podčiarkuje ich potulný život (vagi). Tento druh „cestujúcich 
hudobníkov“ budínska synoda v roku 1279 priamo nespomína, hoci už vtedy 
boli známi v celej Európe. Veľmi rozšírení boli napríklad v Poľsku, kde va-
ganti reprezentovali ľudovo-mestskú hudobnú prax už v 12. storočí a kde ich 
stíhal podobný osud ako na Spiši. Kontakty Spiša s kráľovským Krakovom 
a prostredníctvom neho aj s Prahou, kde sa tak isto spomínajú vaganti, sa 
mohli nejakým spôsobom premietnuť aj do svetskej hudobnej kultúry spiš-
ských miest. Ich konkrétnu podobu zatiaľ nepoznáme, ale nedá sa vylúčiť, že 
tu neboli.

III.

„Cestujúci“ svetskí hudobníci v stredoveku boli jednoznačne aktívnym ele-
mentom, pohybujúcim sa na širokom teritóriu. Všetky zachované správy 
nakoniec túto aktivitu dokumentujú. Aktivizácia istého sociálneho elementu 
je podľa nás dôsledkom vnútorných pohnútok, motivovaných spoločenskou 

16  SUCHÝ, Michal: Dejiny Levoče I. Košice 1974, s. 58.
17  Gašpar HAIN vo svojom diele Zipserische oder Leütschaverische Chronica vndt Zeit-beschreibung, 

ktoré vydali Bal, Jeromos – Förster, Jenő – Kauffmann, Aurél pod názvom Hain Gáspár Lőcsei 
krónikája, Lőcse 1910 – 1913, uvádza rok 1248.

18  MIŠIANIK, Ján: c. d., s. 45.
19  Tamže, s. 47.
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požiadavkou alebo podnetom, bez ktorých je sotva mysliteľná aj hudobná ak-
tivita. Vieme, že každá kultúrna aktivita smeruje k istému cieľu, nerobí sa sa-
moúčelne, bezcieľne a bez vymedzenej spoločenskej funkcie. Dôkazom tohto 
tvrdenia môžu byť napríklad tradované obyčaje a obrady. Obyčaje ako jav dl-
hej životnosti a veľkej trvácnosti sa oddávna spájajú so svetskými hudobnými 
prejavmi – spevom, hudbou, tancom. Spoznať svetskú hudbu miest, znamená 
v prvom rade všímať si aj problematiku tejto stránky kultúry.

Ľudové obyčaje a zvyky sa neraz v histórii objavujú v kontexte s právnymi 
normami, ktoré im môžu zabezpečovať ďalšiu dlhodobú existenciu alebo ich 
môžu meniť a odstraňovať. Kodifikáciu právnych noriem predchádzalo zvy-
kové právo, v ktorého historickom vývoji nechýbali obyčaje aj obrady – tzn. 
báza trvalej prítomnosti svetskej hudby.

Najstaršie právne normy v živote formujúcich sa spišských miest v 13. sto-
ročí boli zmesou nemeckého zvykového a kráľovskými mandátmi riadeného 
práva. V kráľovských mandátoch a privilégiách udelených spišským mestám 
sa ani len v náznakoch nespomínajú nejaké výsady udeľované aj hudobní-
kom. Na druhej strane mestské zvyky, obyčaje a obrady im v histórii vždy 
vytvárali príslušný priestor aj bez písomných privilégií. To je fakt, ktorý nebol 
pri výskume najstarších svetských hudobných prejavov na Slovensku dote-
raz akceptovaný. Myslíme si, že hudobnohistorický výskum tohto problému 
môže priniesť nový pohľad na historický vývoj našej hudobnej kultúry v stre-
doveku, môže objasniť aj niektoré iné dimenzie skúmaných javov, než aké 
sme spoznali v Szabolcsiho alebo v prácach iných hudobných historikov. Skôr 
než k tomu pristúpime, musíme si objasniť tie stránky právneho vývinu vý-
chodoslovenských miest, ktoré nám môžu pomôcť bližšie spoznať postavenie 
a charakter ich svetskej hudby.

Konštituovanie Levoče, Kežmarku, Prešova, Bardejova do mestských cel-
kov sa uskutočnilo po príchode kolonistov po roku 1245. Hostia si doniesli 
svoje zvykové práva, ktoré sa udeľovaním kráľovských privilégií postupne 
menili v mestské práva. Tieto práva upravovali pomer miest k panovníkovi, 
županovi a vôbec ku krajine, ale aj pomer mešťana k mešťanovi. A tu niekde 
treba hľadať začiatky normatívnej stránky hudobnej kultúry. Toto počiatočné 
– latentné štádium jej rozvoja na našom území – nemáme doložené žiadnym 
písomným prameňom. Mestské výsady pomohli mestám k exempcii, k vy-
maneniu sa spod vlády feudálov. Rôzne privilégiá, ktoré sa mestá snažili 
všemožne získať, viedli k nezdravej vzájomnej konkurencii a predovšetkým  
k partikularizmu – typickému znaku života miest v celom stredoveku. Dochá-
dza k rozsiahlej právnej rozkolísanosti, „rovnaká podriadenosť obyvateľov 
krajiny voči spoločnej vrchnej moci“ sa stáva čímsi neznámym. Vývoj svetskej 
hudobnej kultúry miest v tomto období nadobúda charakter živelnosti a svet-
ský potulný hudobník jokulátor je tým činiteľom, v ktorom historiografia vidí 
nositeľa nových hudobných podnetov. Bence Szabolcsi v citovanej štúdii do-
kázal, že jeho činnosť má charakter hypertrofických prejavov kontinuitného 
významu, ktoré sa stretávali s veľkou pozornosťou šľachty a verejnosti vô-
bec, ale pre vládnucu cirkevnú ideológiu sa stávajú nežiaducimi. Preto cirkev 
reaguje na nich odmietavo a vyjadruje to aj vo svojich právnych dokumen-
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toch, ktoré boli ako záväzná norma pre celú cirkevnú prax v krajine rozšírené  
a smerodajné. V svetských právnych normách spišských miest – ich najstaršiu 
písomnú podobu poznáme až z 2. polovice 14. storočia20 – sa s čímsi podob-
ným nestretávame. Ani v jednej z nich, kde je vyjadrený vzťah občana k ob-
čanovi, občana k mestskej vrchnosti, teda všade tam, kde sa tvorili kultúrne 
normy a tým aj priestor pre svetskú hudbu, sa svetský hudobník nespomína 
ako nežiaduci element. Pokladáme to za neklamné znamenie toho, že nor-
matívna stránka mestskej kultúry poskytla svetskému hudobníkovi príslušný 
priestor pre životnú a umeleckú existenciu. Nezodpovedanou otázkou však 
zostáva kde, na ktorých miestach, v ktorých obyčajoch a zvykoch sa tieto 
miesta nachádzali a ktorí hudobníci ich svojím umením vypĺňali. Žiadna zo 
zachovaných správ nám to neobjasňuje.

Latentné štádium v počiatočnom vývine hudobnej kultúry miest trvalo 
takmer jedno storočie (do polovice 14. storočia) a po ich povýšení do stavu 
slobodných kráľovských miest sa postupne menilo a prechádzalo do nového 
štádia.21 Zmenu vo vývine hudobnej kultúry v Uhorsku niekedy v polovici 
14. storočia postrehol aj Bence Szabolcsi. Jemu však vyplynula z charakteru 
zachovaných písomných správ a zo zmienok o hudobníkoch, nám zasa z ana-
lýzy kultúrneho vývinu miest, ktorý ich povýšením na slobodné kráľovské 
mestá získal novú bázu pre svoj rozvoj.

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že svetská hudobná kultúra bola 
dôležitým a trvale prítomným fenoménom v triedne diferencovanej kultúre 
stredovekých miest a rovnako v nej museli byť prítomní aj jej nositelia. Vždy 
vyjadrovala životnú realitu doby a prostredia, bola výsledkom ideových a kul-
túrnych snažení jej aktívnych nositeľov. V kontexte historického vývinu mala 
svoj priestor, vymedzený normatívnou stránkou kultúrneho života miest.

Novoveký záujem o svetskú hudobnú kultúru miest a jej nositeľov v Uhor-
sku, nerešpektujúc túto základnú danosť historického vývinu kultúry, vy-
ústil do zaujímavých, rozporuplných zistení, ktoré sa dostali do širokého 
spoločenského povedomia. „Jokulátori zohrali v národnej kultúre významné 
poslanie. Sú to predstavitelia vysokej a poloľudovej kultúry...“, tvrdí Mišia-
nik.22 Na jednej strane sa teda všeobecne prijíma téza o veľkom spoločenskom  
a kultúrnom význame jokulátorov, ale na druhej strane sa zároveň tvrdí, že 
„mestský a dedinský ľud sa na nich bavil, ale zato nimi opovrhoval“.23 Do 
základnej charakteristiky nositeľov svetskej hudby Mišianik pritom zaradil 
i výrok, že „jokulátori boli spoločensky veľmi diskriminovaní“. Aká to však 
bola spoločenská diskriminácia, keď „sa uplatňujú na kráľovských a šľachtic-
kých sprievodoch, korunováciách a dvoroch, hrajú na pánskych alebo i len 
na meštianskych svadbách, alebo len na trhoch, púťach, sedliakom na dedine, 
na procesiách a iných cirkevných slávnostiach“, ako na inom mieste tvrdí ten 
istý autor. A pritom v ďalšom texte ešte dodáva, že tento „veselý národ bol 

20  Najstaršie právne normy Spiša boli spísané v roku 1370 v zbierke Zipser Willkühr.
21  CHALUPECKÝ, Ivan: K niektorým problémom najstarších dejín spišských miest. In: Marsina, 

Richard (red.): Spišské mestá v stredoveku, Košice 1974, s. 23 – 25.
22  MIŠIANIK, Ján : c. d., s. 45. 
23  Tamže.
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v každej krajine, i v Uhorsku dôležitým činiteľom vzdelanosti“ a že vo svo-
jich vystúpeniach predvádzal „vážne diela, najmä legendy, eposy a šansóny“. 
Vzápätí však s povzdychom konštatoval „len škoda, že nevieme nič bližšie 
ani o ich tvorbe, ani o ich osude“.24 Po tomto konštatovaní je už zbytočne klásť 
otázku, na akom základe dospel k tvrdeniu v predchádzajúcej vete. Protiklad-
nosť a rozpornosť tvrdení v Mišianikovej ináč materiálovo fundovanej práci 
vyplynula z metódy skúmania javov. Nerešpektovanie časovej chronológie, 
radenie javov z 15. storočia k javom z 13. storočia, neakceptovanie horizon-
tálno–vertikálnej štruktúry kultúry a akcentovanie analógií s cudzími javmi 
bez verifikácie viedli k formulácii uvedených výrokov. Napriek týmto našim 
konštatovaniam musíme povedať, že v Mišianikovej práci sme našli cenné 
podnety k úvahám o svetskej hudobnej kultúre spišských miest v stredoveku.

IV.

Pri skúmaní genézy a počiatočného rozvoja svetskej hudobnej kultúry v mes-
tách bývalého Horného Uhorska v počiatočnej etape vrcholného stredoveku 
ani jeden hudobný historik neobišiel najzávažnejší zdroj informácií, ktorý má k 
našej téme priamy vzťah. Sú ním „Uhorské konštitúcie (ďalej UK) budínskej ná-
rodnej synody“ z roku 1279.25 UK sú cirkevným právnym dokumentom, ktorý 
v 8. hlave taxatívne vymenováva povinnosti klerikov (najnižšieho duchovného 
stavu, bezprostredne kontaktujúceho s ľudom) a uvádza aj sankcie (zbavenie 
úradu), ak nebudú tieto povinnosti plniť. Zo štylizácie povinností jasne vysvitá, 
že parametre profánneho života, predovšetkým hudba a zábava, natoľko za-
siahli a ovplyvnili adeptov kléru, že sa museli prijať účinné opatrenia pre zame-
dzenie nežiaduceho javu. Nasledujúci text je toho jasným dôkazom:

VIII. De vita et honestate Clericorum.

Clerici officia, vel commercia non exerceant, maxime inhonesta: minis, histrioni-
bus, et joculatoribus non intendant, et tabernas prorsus evitent, nisi forte causa 
necessitatis in itinere constituti. Ad aleas, et taxillos non ludant, nec hujusmodi 
ludis intersint. Caman et tonsuram patentibus auribus habeant congruentes, et 
in officiis Ecclesiasticis, et in aliis bonis studiis se exerceant diligenter, exercentes 
autem in talibus, a suis moneantur Praelatis, et si moniti parere contempserint, 
ab officio et beneficio sespendantur; nec prius talis suspensio revocetur, quam ad 
arbitrium praelatorum pro eo fuerit sastisfactum, ac sub certa poena sufficienter 
caveant, quod in talibus, vel similibus ulterius non excedent.“26 

Toto je prvý, významný, dôležitý a v hudobno-historickej literatúre z rôz-
nych aspektov citovaný dokument o existencii a neobyčajnej inšpiratívnosti 
svetskej zábavnej hudby v celej uhorskej krajine, a teda aj v spišských mestách 
v dobe, ktorá sa v staršej hudobnej historiografii považovala za „biele miesto“. 

24  Tamže. 
25  Constitutiones Ungariae. Synodus Budenses Nationalis, sub Ladislavo IV. Hungariae Rege. MCCLXXIX.  

In: Péterfy, C. P. : Sacra Concilia Ecclesiae Romano Catholicae. In Regno Hungariae Celebrata 
I. Posonii 1741. 

26  Tamže, s. 108.
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Obyčajne sa z neho preberá a dáva do rôznych súvislostí iba myšlienka o od-
mietavom až nepriateľskom postoji katolíckej cirkvi k jokulátorom. „Budín-
ska synoda v ôsmom uznesení cirkevným osobám zakazuje počúvať jokuláto-
rov“27 – tvrdí Mišianik. Ak sa však pozrieme bližšie na znenie tejto myšlienky 
v ôsmom uznesení UK: „Clerici officia: minis, histrionibus, et joculatoribus non 
intendant...“ zistíme, že pojem „non intendant“ asi nebol použitý vo význame 
„zákazu počúvať jokulátorov“. Skôr tu išlo o pripomenutie povinnosti kleri-
kom nezaoberať sa a nevykonávať také druhy činnosti, ako sú herectvo, zá-
bava a jokulátorsky spev. Kontextuálna stránka uvedenej povinnosti má totiž 
aj širšie väzby a z nich vyplýva, že: „Povinnosťou klerika je, aby sa nezaoberal 
obchodom, lebo je to nečestné, aby sa nezaoberal herectvom, zábavou a joku-
látorstvom, aby sa vyhýbal hostincom a nikdy sa v nich nezastavil, aby nehral 
v kocky, ani žiadne iné hry, aby mal vlasy ostrihané, aby usilovne študoval 
predpísané odbory, aby poslúchal predstavených – v opačnom prípade ho 
stihne trest, bude pozbavený úradu a priazne.“

Aj v tejto našej voľnej interpretácii je ôsma hlava UK predovšetkým pre-
svedčivým dôkazom toho, ako sa cirkev snažila eliminovať vplyv svetského 
života na duchovné osoby v presne určených druhoch činností. Zrejme išlo  
o tie druhy, ktoré predstavovali veľmi rozšírené a obľúbené spoločenské čin-
nosti a ktorých vplyv na cirkevnú sféru musel byť značný, ak nie veľmi in-
tenzívny, keďže ho riešili pod hrozbou najprísnejších trestov. Jednou z týchto 
činností bola svetská zábava a spev. V dokumente sa však nehovorí, že táto 
zábava je zakázaná svetským osobám a že účasť na produkciách jokulátorov 
je zakázaná veriacim. Rovnako sa tento jav nijako bližšie nekomentuje a ne-
zakazuje vo svetských právnych dokumentoch doby. Preto nie je dôvod robiť 
závery v tom zmysle, že ide o jav všeobecne proskribovaný a že jeho nositelia 
boli stavaní mimo cirkevný aj svetský zákon.

Nevieme ako sa nariadenia UK premietli do cirkevnej praxe spišských 
miest bezprostredne po ich uvedení do života. Je nepochybné, že cirkev 
prísne dbala na to, aby vplyv svetskej hudby na sféru jej záujmov bol vy-
lúčený. Svetská kultúrna prax v žiadnej spoločensko-ekonomickej formácii, 
a teda ani život ľudí v stredovekých mestách nikdy v historickom vývine 
neprebiehali bez účasti svetskej hudby ako dôležitého spoločenského feno-
ménu. A ten vždy bol úzko spätý s duchovnými hudobnými prejavmi. Aj to 
je dôležitý fakt, potvrdený v našich mestách záznamami od začiatku 15. sto-
ročia, ktorého verifikácia čaká na ďalší výskum hudobných historikov. Ide  
o náročnú úlohu, pretože zachované právne a iné dokumenty z toho obdobia  
v mestských archívoch problematiku svetskej hudobnej kultúry nepertrak-
tujú. To neznamená, že nejaká výnimka nepotvrdí pravidlo, treba ju však 
nájsť v archívnych fondoch. Pokiaľ ju ale nemáme, môžeme jednoznačne kon-
štatovať iba to, že evidentný podiel na rozvoji svetskej hudobnej kultúry miest 
mali aj jokulátori. O aký druh svetských hudobníkov išlo, zatiaľ nevieme, po-
dobne nepoznáme ich repertoár a dobovú spoločenskú funkciu, o ktorých sa 
zmieňujú až pramene v neskoršej dobe spísomňovania aj mestských hudob-
ných aktivít od 15. storočia. 

27  MIŠIANIK, Ján: c. d., s. 41.
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Je pravdepodobné, že mestá mali už na začiatku svojho rozvoja v období 
vrcholného stredoveku (v 2. polovici 13. storočia) v radoch svojich obyvate-
ľov ľudí, ktorí vykonávali svetské hudobnícke funkcie – signalizačné aj zá-
bavné. Charakter životného štýlu, každodenné spoločenské, hospodárske  
a kultúrne potreby obyvateľov, pravdepodobne by sa ťažko boli mohli zabez-
pečovať osobami „pohybujúcimi sa z miesta na miesto“. Život v mestách už 
v období vrcholného stredoveku vytvoril priestor aj pre ďalšie hudobnícke 
vrstvy a nakoniec aj pre samotných mešťanov, ktorí sami mohli hudbu reali- 
zovať a percipovať aj v rovine svetských hudobných prejavov, ako sme sa 
už o tom zmieňovali vyššie a ako sa o tom dozvedáme aj z hudobnej mi-
nulosti iných európskych krajín. Pre vyslovenie tejto hypotézy máme jeden 
dôležitý dôkaz. V Bardejove sa v rokoch 1426 a 1433 po prvýkrát v písanej 
histórii východoslovenských miest objavujú vedľa seba dvaja svetskí, mestskí 
hudobníci – trubač a lutnista – už ako pevná súčasť kultúrneho života mesta  
a navyše ako umelci, ktorí hrali samotnému cisárovi.28 Tento bardejovský kul-
túrny fenomén nemohol vzniknúť z ničoho v roku 1426 a všetko nasvedčuje 
tomu, že mal aspoň jeden a pol storočia trvajúce latentné štádium vo svojom 
vývoji, ktoré vzhľadom na konštituovanie spísomňovania mestskej agendy 
sa v takejto transparentnej podobe do mestských kníh skorších období ne-
dostal. K tomu pristupuje ešte jeden dôležitý, v slovenských dejinách hudby 
dodnes ani len v náznakoch nepreskúmaný fakt – väzba príslušníkov nemec-
kej komunity spišských miest na krajinu svojho pôvodu, v ktorej umelecké 
majstrovstvo minesengrov a majstersengrov v období vrcholného stredoveku 
kulminovalo. Je ťažko predpokladať, že na Spiši sa o ňom nevedelo. 

Záver

Náš stručný náčrt prístupu niektorých historikov k skúmaniu svetskej hudby 
na začiatku epochy vrcholného feudalizmu poukazuje na niektoré všeobecné 
i špecifické spôsoby riešenia tohto problému aj v nami skúmanom regióne. 
Všeobecné sa často opierajú o analógie s vývinom javov tohto druhu najmä  
v Nemecku, Francúzsku, ale aj v iných európskych krajinách. Špecifické spô-
soby (Bence Szabolcsi) hľadajú odpovede na dané otázky v sústredenej he-
uristickej práci v domácich archívoch. Takéto spôsoby považujeme aj my 
za jediné možné východisko skúmania. Nový pohľad na daný jav sa však 
snažíme získať aj opätovnou analýzou a kritickým prehodnotením tradova-
ných názorov. V súlade s cieľom našej práce vidíme v svetskej hudbe predo-
všetkým hudobnokultúrny fenomén, na ktorý sa vzťahujú zákonitosti histo-
rického vývoja kultúry aj na teritóriu spišských miest. Preto tento fenomén 
neskúmame iba z úzkeho hudobného, ale pokúšame sa aj o širší kulturo-
logický pohľad. V prístupe k pramenným materiálom akceptujeme známu 
skutočnosť, že „stredovek zaodel každý jav do teologickej formy“, preto pri 
interpretácii hudobných fenoménov si všímame nielen ich dobovú formu, 
ale aj svetské dimenzie obsahu.

28  MATÚŠ, František: K najstarším prejavom v hudobnokultúrnom vývoji Bardejova. In: Zborník 
Pedagogickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach. Spoločenské vedy XIII, zv. 2, 1979.
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Stavom pramennej základne limitované skúmanie nastoleného problému  
a z toho vyplývajúci stručný náčrt genézy a konštituovania svetských hudob-
ných prejavov a aktivít v stredovekých mestách Spiša v počiatočnej etape vr-
cholného stredoveku ukázali, že:

1. v spoločenskom živote miest bola trvale prítomná svetská zábava, he-
recké prejavy, spev a hudba;

2. dobové svetské hudobné produkty a prejavy prinášali do miest potulní 
hudobníci, medzi ktorými nechýbali jokulátori, vaganti a figulátori;

3. v dostupných pramenných zdrojoch informácií je doložená iba existencia 
najnižšie postavenej vrstvy potulných, ľudovo-mestských hercov a hudobní-
kov označovaných „vagi nebulatores“, ktorí podľa nášho názoru neboli no-
siteľmi svetských hudobných tradícií v spišských mestách, len sporadickými 
účastníkmi ich kultúrneho života;

4. kontinuitu hudobného života miest pravdepodobne zabezpečovali hu-
dobníci, ktorí boli súčasťou mestskej komunity dávno predtým, než sa ich 
činnosť objavila v oficiálnych písomnostiach;

5. zatiaľ nemáme dostatok pramenných informácií na objasnenie stratifiká-
cie hudobníckych vrstiev v mestách;

7. jokulátori mali taký silný vplyv aj na nižšie vrstvy duchovenstva, že cir-
kevná vrchnosť musela proti tomu zasahovať striktne určenými povinnos-
ťami v cirkevnoprávnych dokumentoch;

8. doterajšie tvrdenia o proskribovaní svetských hudobníkov cirkevnou vrch-
nosťou nemali charakter výlučnosti, pretože v niektorých dňoch roka (podľa 
Statuta vetera...) boli svetské hudobné prejavy prístupné aj cirkevnej vrchnosti;

9. proskribovanie svetských hudobníkov (ani najnižších vrstiev) svetskou 
vrchnosťou sa nám vôbec nepodarilo potvrdiť;

10. v nemeckom zvykovom práve a ani v neskoršom uhorskom mestskom 
práve na Spiši sa svetskí hudobníci nikde nespomínajú ako nežiaduci ele-
ment, ktorý treba vylúčiť zo spoločenského života miest (v nám dostupných 
prácach expertov na túto problematiku sme sa s tým nestretli);

11. svetská hudba (jej prejavy, formy, kvality, nositelia) v období počiatoč-
ného konštituovania stredovekých miest na východnom Slovensku zostáva 
v slovenskej hudobnej historiografii aj naďalej otvoreným a stále aktuálnym 
bádateľským problémom. 
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Resumé

Zur Problematik der weltlichen Musik  
in der Zips im Hochmittelalter
František Matúš

Klingelnde Musik als Ausdruck von menschlichen Lebensgefühlen, als Mi- 
ttel der Gedanken– und Tätigkeitsform ist das Phänomen, das evident auch 
die Konstituierung und die Anfangsentwicklung der Städte auf dem Gebiet 
der Zips im Mittelalter begleitete. Es ist im Allgemeinen bekannt, dass in der 
Geschichte der Zipser Region dieses Phänomen permanent geteilt in zwei 
Grundausrichtungen anwesend war, und zwar in der kirchlichen und der 
weltlichen Ausrichtung. Die kirchliche, repräsentiert durch lateinischen got-
tesdienstlichen Gesang der katholischen Kirche und der dazugehörenden in-
stitutionalen Basis, ist uns in der authentischen Form mittels Noten in mittel- 
alterlichen Kodexen schriftlich fixiert und erhalten geblieben. Die weltliche, 
frei verbreitet und tradiert durch musikalisch ungebildete Volksmusikanten, 
unterlag verschiedenen zeitgenössischen Transformationen. Ihre Existenz 
wurde auch im Umfeld der Zips als Begleiterscheinung der gegenseitigen ge-
sellschaftlichen Kontaktierung wahrgenommen und ihre Verbreiter und Un-
terstützer hielten es nicht für nötig, sie schriftlich zu fixieren und zu erhalten. 
Die slowakische Musikhistoriographie befand sich im Anbetracht der Absenz 
einer Quellenbasis bei der Erforschung dieses musikalisch-kulturellen Phä-
nomens vor einer besonders schwierigen Aufgabe. Schwierigkeit bedeutet 
aber nicht, dass die Problematik der weltlichen Musik in den Zipser Städten 
im Hochmittelalter völlig unlösbar wäre, dass sie mittels verschiedener wi- 
ssenschaftlicher Methoden nicht erforschen, reflektieren und bewerten kann. 
In der vorgelegten Studie behandeln wir einen der möglichen Zugänge zur 
Lösung des gegebenen Problems und der Suche nach Antworten auf Fragen, 
die die Existenz, Facetten, die Träger und gesellschaftliche Funktion der welt-
lichen Musik auf der Zips im Hochmittelalter betreffen.

Preklad: Filip Fetko
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Das Eidbüchlein aus dem Jahre 1552  
im Staatsarchiv Levoča/Leutschau
Ilpo Tapani Piirainen

1. Einleitung

Hier wird eine Rechtshandschrift aus dem Jahre 1552 in einer buchstaben-
getreuen Edition gedruckt, aus der schon früher ein Eid der Tuchmacher 
veröffentlicht wurde (Piirainen 2004). Die Handschrift wird im Archivfonds 
„Magistrat der Stadt Leutschau (MML)“ unter der Signatur XXI, 86 im heuti-
gen Staatsarchiv Levoča/Leutschau aufbewahrt und steht dort jedem Forscher 
zur Verfügung. Im Jahre 1550 gab es in Levoča/Leutschau einen verheeren-
den Stadtbrand, der einen großen Teil der Dokumente der Stadt vernichtete. 
Deswegen sind Studien zur Geschichte dieser Stadt erst ab der Mitte des 16. 
Jahrhunderts möglich (Meier 2004; Piirainen 2003; Piirainen 2004; Žifčák 
2004). Die Papierhandschrift in der Größe 26 x 16 cm umfasst 32 Seiten und 
trägt den Titel Eid büchlin 1552 Angefangen bei des Ersamen Hern Sebastian Kru-
perks Richters Zeiten. Die Zwischenüberschriften sind mit roter, die anderen 
Textteile mit schwarzer Tinte aufgezeichnet. In demselben Archivfonds befin-
det sich unter der Signatur XXI, 86a eine Handschrift in gleicher Größe und 
mit demselben Text wie die Handschrift XXI, 86, jedoch mit dem Unterschied, 
dass dort nur mit schwarzer Tinte geschrieben wurde.

Die Handschriften mit den Eidformeln für verschiedene Amtspersonen und 
einige Handwerker wurden in der frühneuhochdeutschen Sprache aufgeze-
ichnet, wie diese Sprachform auch in anderen Texten des 15.-16. aus der Zips 
vorkommt. Einige Textstücke wurden in einer slawischen Sprache geschrie-
ben; diese wird dort als windisch bezeichnet. Da der Verfasser der vorliegen-
den Studie kein Slawist ist, wird die Edition dieser slawischen Texte zur Zeit 
von entsprechend kompetenten Forschern vorbereitet.

2. Textsorte Eid

Seit Jahrtausenden gilt der Eid als Anrufung einer verehrten oder gefürchte-
ten Macht oder Person zum Bezeugen der Wahrheit einer Aussage oder für 
die Ehrlichkeit einer Zusage oder eines Versprechens. Der Eid hat seinen Ur-
sprung im Zauberwesen; es wurden dämonische Gewalten angerufen. Diese 
unsichtbaren Mächte konnten Glück und Segen oder Verderben bringen. Mit 
der Christianisierung Europas wurden die Dämonen durch Gott und Heilige 
ersetzt; das Schwören wurde Allgemeingut im Zusammenleben der Men-
schen (Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 1987, Bd. 2, 659-672). 
Es gab unterschiedliche Auffassungen über das Wesen des Eides und über 
die Instanz, die zum Bezeugen der veritas, iudicium, iustitia, der Wahrheit und 
Rechtheit, angerufen wird. Für den Westen im Sinne des lateinischen Kultur-



118

Pocta Ivanovi Chalupeckému

bereichs wurden das Römische Recht sowie später germanisches und deut- 
sches Recht maßgeblich. Bereits im Mittelalter entstanden weitere Rechts- 
traditionen Skandinaviens, Frankreichs und Italiens sowie auf der Iberischen 
Halbinsel und im insularen Bereich in England, Irland und Wales (Hatten-
hauer 1992, 150-161).

Als Autorität galt lange Zeit hindurch die Bibel. Auf Latein verfasste Werke 
der Kirchenväter Augustinus, Hieronymus und Thomas von Aquin erläuter-
ten in ihrer Exegese entsprechende Texte und begründeten den Eid als An-
rufung des Namen Gottes zum Bezeugen der Wahrheit. Als einer der ältesten 
Textbelege wird das zweite Kapitel des Propheten Jeremias zitiert. Jeremia 
wurde um 650 v. Chr. als Sohn eines Priesters in der Nähe von Jerusalem ge-
boren, 627 zum Propheten berufen und wirkte etwa 40 Jahre lang in scharfem 
Gegensatz zur Politik der Könige und der Meinung des Volkes (die Bibelverse 
werden nach der deutschen Einheitsübersetzung von 1980 zitiert).

Das Wort des Herrn erging an mich: Auf! Ruf Jerusalem laut ins Ohr: 
So spricht der Herr: Ich denke an deine Jugendtreue, an die Liebe deiner 
Brautzeit, wie du mir in der Wüste gefolgt bist, im Land ohne Aussaat.

Durch diese Vorstellung von der rechtsverbindlichen Bedeutung des Ei-
des finden sich Parallelen zum Schwören, zum Gelübde und Versprechen 
sowie zum Vertrag.

In der Bibel galten das Schwören vor Gott und der Eid als heilig; allerdings 
wurde vor dem Missbrauch und dem falschen Eid (Meineid) gewarnt. Dies 
soll mit einem Beispiel aus der Apokryphe Jesus Sirach 23, 7-11 (um 180 v.Ch.) 
verdeutlicht werden.

Ihr Söhne, vernehmt die Unterweisung über das Reden; wer sie beach-
tet, verfehlt sich nicht.

Durch seine Lippen verstrickt sich der Sünder, Lästerer und Stolze 
stürzen durch sie. Gewöhn deinen Mund nicht ans Schwören, den Na-
men des Heiligenzu nennen, gewöhn dir nicht an!

Wie ein Sklave, der dauernd straffällig wird, von Striemen nie frei bleibt,  
so bleibt von Sünde nicht rein, wer immerfort schwört und Gottes  
Namen ausspricht.

Ein Mensch, der viel schwört, holt Schuld auf sich, die Strafrute weicht 
nicht von seinem Haus.

Verfehlt er sich unbedacht, lastet seine Sünde auf ihm; übersieht er den 
Schwur, sündigt er doppelt; schwört er falsch, bleibt er nicht unbestraft; 
sein Haus wird Leiden erfüllt.

Im Neuen Testament versucht Jesus, das Schwören und die Eide zu verhin-
dern; dies gelang ihm nicht, wie ein Vers aus dem Hebräerbrief 6, 13-17 zeigt. 
Als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei 
keinem Höheren schwören konnte, und sprach:
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Fürwahr, ich will dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen 
überaus zahlreich machen.

So erlangte Abraham durch seine Ausdauer das Verheißene.

Menschen nämlich schwören bei dem Höheren; der Eid dient ihnen zur 
Bekräftigung und schließt jeden weiteren Einwand aus;

Deshalb hat Gott, weil er den Erben der Verheißung ausdrücklich zeigen 
wollte,wie unabänderlich sein Entschluss ist, sich mit dem Eid bürgt.

Nach dem Matthäus-Evangelium 5, 33-37 verurteilt Jesus das Schwören ei-
nes Meineides. Der bis heute allgemein bekannte Spruch lautet:

Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist:

Du sollst keinen Meineid schwören, und: Du sollst halten, was du dem 
Herrn geschworen hast.

Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn 
er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel für seine 
Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs.

Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören; denn du kannst kein 
einziges Haar weiß oder schwarz machen.

Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein; alles andere stammt vom Bösen. 

Trotz derartiger Mahnungen konnten die christlichen Gemeinschaften nicht 
erreichen, dass vom Schwören und vom Eid abgelassen wurde. Einstige Vor-
stellungen vom Dämonischen waren weit verbreitet (Religion in Geschichte 
und Gegenwart 1958, Bd. 2, 347-354).

Im Rechtswesen der Germanen spielten der Eid, die Zeugen und der Zwei- 
kampf die wesentlichen Rollen; durch die Dominanz der Kirche seit dem Mit-
telalter kamen die Gottesurteile hinzu. Der Eid wurde von der Streitpartei 
allein oder von Eideshelfern – die meistens Sippenangehörige waren – ge- 
schworen. Der Eid der Streitpartei konnte vom Eidesgegner gescholten, d.h. 
angefochten werden. Dann kam es zum Zweikampf zwischen den Streitpar- 
teien (Conrad 1962, I, 29-30). In der Geschichte der Eide des Mittelalters sind 
die Straßburger Eide vom 14. Februar 842 die bekanntesten. Die durch Nithard 
im Althochdeutschen und Altfranzösischen überlieferten Bündnisschwüre 
zwischen Ludwig dem Deutschen und Karl dem Kahlen gegen ihren Bruder 
Lothar I führte zur Spaltung des Reiches Karls des Großen. Der Vertrag von 
Verdun am 10. August 843 beendete den Bruderkrieg und verwandelte das 
Reich Karls des Großen in drei Teile, deren Grenzen von Norden nach Sü-
den verliefen. Ludwig der Deutsche erhielt den Ostteil, Karl der Kahle den 
Westteil, Lothar den Mittelstreifen mit einer gemischten germanisch-roma-
nischen Bevölkerung. Außerdem wurde Lothar Italien und die Kaiserwürde 
zuerkannt (Conrad 1962, I, 76-80).

Aus der Sicht der Archivistik und der Geschichte der Frühen Neuzeit spiel-
ten Sammlungen von Eidtexten für verschiedene Zwecke (Eid für Würdenträ-
ger und Amtspersonen; Zivilrecht, Strafprozesse) eine beträchtliche Rolle. Es 
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gibt nicht nur eigenständige Sammlungen und Urkunden mit Eidtexten; oft 
sind entsprechende Formeln in unterschiedlichen Stadtbüchern, Stadtrechten 
sowie in Gerichtsprotokollen enthalten (Koller 1953). Auch im Byzantinischen 
Reich und in Altrussland sowie in der arabisch-islamischen Welt gibt es je- 
weils eine lange eigenständige Tradition der Rechte und des Eides (Hatten-
hauer 1992, 162-167). Heutige Entwicklungen in arabisch-islamischen Län-
dern deuten darauf hin, dass die Rechtsgeschichte und Rechtsprechungen 
jener Regionen ein zunehmendes Forschungsinteresse hervorrufen werden.

In der modernen Gesellschaft hat der Eid noch eine wichtige Bedeutung 
für mehrere Bereiche. Für die politischen Amtsträger gibt es den Eid auf die 
Verfassung (den politischen Eid), für den Richter den Richtereid für Unpartei-
lichkeit im Rechtswesen und für die Ärzte den Äskulap-Eid. Vor allem für die 
Beamten gibt es den Diensteid, der die Pflichten und Rechte in der Ausübung 
der jeweiligen beruflichen Tätigkeit festlegt. Dafür kann ein Beispiel aus dem 
Bestand des früheren Stadtarchivs von Breslau in Schlesien angeführt wer-
den. Die Eidformeln für unterschiedliche Bereiche der Justiz und der Verwal-
tung werden dort in einem umfangreichen Eidbuch des 17. Jahrhunderts aus 
dem Staatsarchiv Wroclaw/Breslau mit rechtsverbindlichen Texten für ver-
schiedene Berufe ausführlich beschrieben. In dem Findbuch Nr. 46/I A-K des 
Staatsarchivs Wroclaw/Breslau für Rechtshandschriften findet sich unter der 
jetzigen Signatur 897 ein Eidbuch, enthaltend Formularien der von den verschie-
denen Beamten der Stadt bei der Übernahme ihres Amtes zu schwörenden Amtseide 
im 17. Jahrhundert. Bei manchen Eiden sind auch die Inhaber der Stellen für das 
ganze 17. Jahrhundert eingetragen. 1601-1700. In einem Beitrag (Piirainen 2008, 
429-436) wurden aus diesem handschriftlichen Buch Eidtexte für HebAmmen 
bey der Burgerschaft vnd Gemein, UnterLandschreibers Eid, FrageSchreibers oder 
Notarii Criminalis Eid, SchwerdtDiener Eid und Ihrfride der Betler und Sartknechte 
im vollem Wortlaut gedruckt. Sie stellen eine Parallele zu dem in dem vorlie-
genden Eidbüchlein aus Levoča/Leutschau dar und betonen den amtlichen 
Charakter dieser Textsorte.

Die Bedeutung des Eides wurde früher auch dadurch betont, dass dieser 
in der christlichen Welt mit dem Schwören auf den Namen Gottes, oft auch 
mit Fingern auf der Bibel, bekräftigt wurde (Piirainen 2006). In der Bunde-
srepublik Deutschland gehört zu der Vereidigung hoher Amtspersonen (z. 
B. Minister) die bekräftigende Formel So wahr mir Gott helfe; aus persönlichen 
Gründen kann darauf verzichtet werden. Ein mündlicher Eid ist in Gerichten 
noch üblich; statt des Schwörens vor einer Amtsperson wird oft (z.B. bei der 
Schweigepflicht in Dienstangelegenheiten) eine rechtsverbindliche schriftli-
che Erklärung unterschrieben. Im Prozessrecht war bis 1933 in Deutschland 
der Parteieid ein letztes Beweismittel; seitdem ist dieser Parteieid durch die 
Parteivernehmung ersetzt. Es gibt jedoch bis heute im Gericht je nach Er-
messen eine Beeidigung einer Aussage. Die Eidesmündlichkeit liegt in De-
utschland beim vollendeten 16. Lebensjahr, in Österreich und der Schweiz 
schon beim 14. Lebensjahr.
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3. Text des Eidbüchlins

Eid büchlin 1552 Angefangen bei des Ersamen Hern Sebastian Kruperks Rich-
ters Zeiten.

Des Newen Herren Richters eid
Jch N. Gelwbe vnnd schwere hiemitt czu Gott vnd den heyligen Ewangelion 
Dem Durchleüchtigsten fürschten koenigk Ferdinando Römisch(en) Hun-
ger(rischen) Behemisch(en) Künigk auch dieszer kwniglichen Statt vnnd 
ganczen Bürgerschafft vnnd gemein getrewer vnnd fleissiger vorgeher vnnd 
Richter czw sein Ihre ehr, würde, notturft vnnd gemeinen nucz ieder czeit 
czw befwrderrn, czwbetrachten vnd mit wisszen nÿmmer versaumen oder 
liegen czw lassen Vnnd wasz ich weyßs vnnd vorstehe oder mÿr fwrkommpt, 
doran ichts gelegenn ÿst, im Rath fürderlichenn anbringenn. Vnnd was mir 
vonn der obrÿkeitt, oder ÿm Rott befolen oder beschlossenn wirth in der sthill 
vnnd geheim verhaltenn, auch drann sein das solchs ann allenn vorczug vnd 
vngeenderth vollen czogen werde. Des Ratts vnnd gemeÿner Sthatt löbliche 
fraÿheÿtenn, alte gutt herkhommene gewonheÿten, Statutenn, Saczungen, 
ordnung, friedt, Recht vnnd gerechtigkeit, vnnd gemeÿnlich alles anders, das 
eÿnem getrewenn Vorgeher vnnd Richter, noch altem löblichem herkhom-
men vnnd gebrauch czw thun gebürth, nach meÿnem besten verstandtt, ver-
mügen vnnd fleÿss handlenn, auszrichten vvnd handthabenn, Darÿnne nitt 
ansehenn ÿemannds freyndtschaftt, feÿndtschaftt, weder mit gabe oder ge- 
schenck drumb nemenn in keine weÿßs noch wege, Getrewlich vnnd vngefer-
lich alls mÿhr Gott helff vnnd seÿn heÿliges worth, AMEN

Der Newen Rath heren Eÿdt.
Ich N. gelwbe vnnd schwere Gott. Vt Supra.

Gemeinen purgern eidt
Ich N. Gelob vnnd schwere Gott vnnd dem heiligenn Ewangelio, Das ich dem 
dwrchleuchtigsten Herren khwnig Ferdinando. Rö(mischen) hunger(ischen) 
Behmischen khwnig, als dem Rechten erbherren, auch dem Ersamen Nam-
hafftigenn weysßen herren Richter, vnnd dem Ersamen N. Wohlweisen Rat 
dieser khuniglichen freiStatt Lewtsch will getrew, gewertig, vnnd gehorsamn 
seÿn, ire gesecz, beuelch, gepott, verbot vnnd ordnungen haldten, iren fro-
menn, Ere vnnd nuczes fwrdern, vnnd Schadenn warnenn vnnd wendenn 
nach meÿnem bestenn vermügen, vnnd ob ich irgent sachenn erfüre, Douon 
dem Herrenn Richter oder dem Ersamenn weÿszen Ratt oder gemeiner Statt 
Leutsch, vnheil oder schaden entstehenn möchte, Solches Ihnen nach gestalt 
der sachenn fürderlich anczupringen, vnnd will sonst alles halden, thuen, 
vnnd lassen was ein getrewer Burger gegenn seÿner oberkheit vonn gewon-
heit vnnd rechts wegen schwldig ist, getrewlich vnnd vngeuerlich, Also helff 
mÿr Gott vnnd seÿn heÿliges wort. AMEN

Des Weinschencks Eÿdt
Ich N. Gelwb vnnd schwere Gott vnnd dem heiligen Ewangelio, daz ich dem 
Erszamen W(ohlweisen) herrenn Richter vnnd dem Erszammenn Weÿszenn 
Ratt dieser khwniglichen Stat Lewtsch will getrew, gewertig vnnd gehorsam 
sein, vnnd gemeiner Stadt gutt welches mier vertraut ist worden, mit aller 
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getrewet czwsamen halden, dasselwig bewarenn mit allem fleis, Allen scha-
denn verhüettenn, warnen vnnd wenden, vnnd denn gemeÿnenn nutzs schaf-
fen noch meinemm besten Vermuegenn, khain wbels im weÿnhausz, auch 
khain spiel vmb gelt, auch khain auffrur noch hadder noch sonst etwas vn- 
ehrlichs, vnnd was einem Ersamen weÿszen Ratt sampt der Erbarn gemein 
verpitten werd oder verpoten hott, iemandten gestatten, auch des Ersamen 
weÿszen Rates Heiligkeit verschweigenn vnnd niemandt offenbaren, sun-
dernn irenn gepothen alleczeit gehorchenn vnnd folgen vnnd sie in ehrenn 
haldenn, item rechte mas idermeiniglich gebenn vmb ir geldt, vnnd ob ich ir-
gent sachen erfwre douon dem herrenn Richter oder dem Ersamenn weÿszen 
Ratt oder gemeÿner Stat Lewtsch vnheÿl oder schaden entstehenn möchte, 
solches ÿnen noch gestalt der sachenn fwrderlich anczwpringen, Allszo hilff 
mÿr Gott vnnnd sein Heiliges wort, AMEN.

Der flaischer Schechmeisther Eidt.
Ich N. gelüb vnnd schwere Gott vnnd dem heiligen Ewangelio, Das ich die-
sem meinem ampt, welches ich vor Gott vonn einem Erszamen weÿszen Rat 
ieczt angenomenn hab, getrewlich vnd mit allem fleis nachkwmen, vnnd 
das ehrlich vnnd auffrichtig auszwarthen will, vnnd will all dem ienigenn, 
wasz mier ein Erszam Rat, sampt der Erbaren gemain dieszer khwniglichenn 
Statt Lewtsch, zw gutt, nucze, vnnd fürderung der ganczen gemain auffer-
legen wirtt, dyesem meinen Eidt, fleÿssig nachkhumenn, vnnd verhuetten, 
auch werenn das khain Maister vnserer czechen khein vnczeitiges Schelmigs, 
kranckes vnnd süchtiges oder pfinigs viech schlachte, auch kein gestorbens 
abczihe, vnnd dieselbige weder in flaischbencken, weder auszwendig feel 
habe noch vorkauffe, Vnnd wil auch khain falsch gewicht halden, noch peÿ 
iemandth leiden, Sunder eÿnem iederm, er seÿ Reich oder armm, vmb seÿnn 
gelt zwgleich daz flaisch rechtschaffen mit rechten gewicht wegen vnnd ge-
ben lassen, nimandth wberseczenn, noch khainem vnnrecht noch gewalt 
gescheen vnnd widerfarenn lassenn, auch frome erbare leutt mit grassenn 
pöszenn aber vngebuerlichenn wortenn anfaren noch anczwfaren iemandth 
gestatten. Ich wil auch noch meinem höchsten fleis vnd vermögen die Stadt 
mit flaisch alszo versorgenn das pei meinen ampt, ein got wol, khain abbruch 
oder mangel geschehenn soll, sunder die Erbar gemein allczeit noch not vnd 
noch alter löblicher gewonheit versargt seÿ, In dieszem fall ausz lieb, gunst, 
feindschaffth, freuntschafft, hass vnnd neÿd, gar nit handeln noch vnderlas-
senn will,  will auch dem allenn getrwelichenn nachkumen, das vnszern fort- 
forenn fortforenn vergunt und mitgeben ist worden, also helf mir Gott vnnd 
seÿn heiliges worth.

Der Tuchmacher Eid
Ich N. Gelueb vnd schwere Gott, vnnd dem heiligen Euangelio das ich meÿ-
nem ampt, welches ich vor Gott, vonn einem Ersammen Weÿszenn Radt, die-
ser khwniglichen Stat Leutsch dise Stundt angenomen hab, vnnd allem denie-
nighn was vnserer Erbaren czechen vnnd vnseren fartfaren sampt vnns, von 
altens her vergunt, verlihen, vnnd mitgegeben ist worden, noch aufweisung 
vnnd erforderung der artickel vnserer gedachten czechenn, die in schrieffte 
verfasset sein, getrewlichenn vorstenn vnnd dasselwig mit allem fleis aus-
zwartenn will, vnd czwszehen, das ein ieder Maister vnsers handtwercks se-
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ine Ticher vonn rechtschaffener wol werig vnnd recht mache, noch der bret 
vnnd leng, wie solches dieser khüniglichen Stat alter löblicher brauch, vnnd 
vnszer ere vnd handtwerck erfordert vnnd auszweist, Der Stat vnnd vnns 
zw ehren, auch czw nutts vnnd fwrderung gemeiner Stadt Lewtsch, vnnd 
aller fromen leutte, Vnnd das kheiner kain falsch tuch machenn, noch feel 
habenn, noch ausschneiden, noch iemandth damit betriegen oder in vorfiren 
auch nit mit gefelschter woll arbeiten soll, vnnd wil die mönich tuch auch 
fleißig beschawenn off denn remenn wberal, waz tuglich oder vntuglich ist, 
niedernis bemelter Stadt zw vermeiden, will auch stets czwsehenn daz ein 
iederer maister der sein tuch inn oder auswendig der Stat elen weis ausz- 
schneidt, rechte elen gebe einem iedem reichen als dem armenn vmb sein 
geldt, vnnd niemandth wider Gott vnnd recht vnnd wieder sein gewissen 
vnrecht tue oder kurzse, vnnd will solches weder aus freuntschaft weder aus 
lieb oder feindschaft weder sonst aus irgent einer sachenn halben vnderlassen,  
also helf mir gott vnnd sein heiliges wort.

Deutsch. Der Dorffrichter Eidt
Ich. N. Richter, thue heut Gott ein eide fwr Reich vnd armm, vor witwenn 
vnnd weÿszen, vor frembde vnd einwoner, vnnd ÿederm, ein rechtes recht zw 
thuen, die ware vnnd lauttere gerechtigkeit noch Gott, vnnd noch erkentnus 
meines gewissens, szo war als mir meÿner Selenn seligkeit lip ist, mit zwthai- 
len, an ansehung aller perschonen, geschennck, vnnd gaben, aus erkanter 
warhait, der vngerechtigkeit widerczwstreben vnnd niemandth weder gunst, 
weder lieb, weder freuntschafft, weder veindtschafft, weder geschennck oder 
gabenn oder sonst einicherleÿ vrsachen halben das recht zw buegen, vnnd 
iemandth vnrecht thwn alszo helff mier Gott vnnd sein heiliges wortt.

Ich N Schwere Got vnnd dem heiligen Euangelio, Das ich dem Ersamen 
Namhafftigen Weißen Herren Richter, vnnd dem ganczen Radt gehorsam, 
getrew, vorschwigen vnd vnderton wiell sein. Ir ehr vnnd nuczes noch mei-
nem ampt verteidingen, vnnd alles was dorwieder wer auffs trewlichst vnnd 
ehest anzeigenn, fur meine Herrenn czw iederzeit mitt rechter vnnd grundt- 
licher warheit khwmen, niemandt mitt vnrecht oder vnwarheit, aus Hasz, 
Neÿdt vnnd gramschafft eingeben noch verlangen, Die gefangenen meÿner 
Hwt beuolhen trewlich verwarenn, auch gebwrlich noch der HERREN be-
felch haldten, vnnd in allenn sachenn trewlich vnnd vffsichtig handeln, nicht 
angeseen gunst, Gabenn, Geschenck, mein eigen mutwillen oder einige vrsa-
chen dergleichen. Szo wor mir Gott helff. AMENN.

Drabanten deutscher Eid.
Ich. N. gelobe vnd schwere Gott vnd dem heiligen Euangelio, das ich will 
pflichtigen vnd gehorsamen dem herren Richter vnd Ratt dieser stat Leut-
scha, trewlich vnd fleissig sein auff der Wach an dem Thor vnd auff der 
Mawer, vnd da ich von ihnen verschiket die sach zum fueglichsten – auffs 
ehest vnd vngefehrlich auszrichten. So war helff mihr Gott vnd sein heiliges 
Euangelium. AMEN.

Der Wagherren Jurament.
Ich. N. gelob vnd schwere zum Gott das ich in meinem aufgetragenen wag vnd 
Saltzampt will getreu vnd gewärtig sein, einem ieden das seine, was zur wag 
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gebracht wirdt. Recht abwegen vnd kainen falsch darbey vorgehen lassen. 
Gemeiner stadt einkommen in ein schaffung vnd Vorkauffung des salzes mit 
höchstem fleiß will helffen Vormehren. Durch das saltzgeld, wag vnd schrot-
geld, sampt dem Markspfenning treülich von Schrötern einnehmen. Vnd in 
gehöriger ortt hinnlegen, fleissig zusammen halten vnd hernach einem ehrsa-
men Rhat ordentlich vorrechnen vnd abgeben. So wahr mier Gott helff.

Stadtchreiber Eid mit dem gemeinen Burgereidt verfasset.
Ich N. gelub vnd schwere zu Gott vnd dem heiligen Euangelio, das ich auch 
ausser meinen Wagen den ambt, dem durchleichtigistn Kheiser vnd Khönig 
Rodolpho als unser Khönig und Naturlichen Erb vnd Herrn, auch dem Ersam-
men wolweisen Herrn Richter vnd Ersamen weisen Rath dieser Khoniglichen: 
stadt Lewtsch will, standhafftige trew, vnbeweglichen glauben, vnd vnuer-
brechlichen gehorsam leisten; ihren fromben, ehr vnd nutz vermehren vnd 
erweitern, schaden verhütten vnd wenden; ihre statuten vnd ordnung halten; 
erfarne sachen vnd daraus dem Ersammen wolweysen Herrn Richter, oder 
einen Ersamen weisen Rath, oder dieser Khöniglichen Stadt Lewtsch unheil 
oder schaden entspriessen möchte; ihnen fürderlich anzeigen; vnd sunst alles 
halten, thuen vnd lassen, das im getrewen Burger rechts wegen geburrt vnd 
wol anstehet. Beneben auch den dienst der Stadt vnd dem stadtchreiberambt, 
welches ich von Ersammen wolweisen Herrn Richter vnd einem Ersammen 
weisen Rath dieser Khöniglichen Stadt Leutsch ordenlicher weis entfangen 
mit schreiben, lesen vnd andern so mihr notwendig behueten wirt vngespart, 
vnterthenig vnd nach meinen besten verstendnis mit sundern ernst vnd eif-
fer vorzusein. Die Contract so aus bewilligung eines Ersammen wolweisen 
Rath beschehn vormerken, beschreiben vnd an ihrer Substantz on wissen 
der partheyen nits endern.Die geheim vnd Ratschlag so ich im gericht vnd 
Räthen vernehmen nit anzeigen ehr dieselben ins werck gebracht worden. 
Khein abschriefft noch andere Brieff one der obrickheit erlaubnis mir ieman-
den folgen lassen. Vnd gemeiniglich alles anders das einem stadtschreiber 
alhie von gewonheit wegen gebüret, so viel in meinem vermugen zu handeln 
thuen vnd lassen. Darum nit ansehen freundschafft oder feindschafft oder 
geschenkh, sondern mihr an gewönlichen Stipendio nach gelegenheit der 
zeit vnd rechtmessigen schreiberlohn benugen lassen. Dieses alles getrewlich 
vnnd vngefehrlich. Also helff mihr Gott vnd sein heiliges Wort. Amen.

Marktrichter Eidt
Ich N. schwere Gott vnd dem Heiligen Euangelio das ich neben meinem zuvor 
gethanen Bürgerlichen Eidt, disem meinen Markrichterambt, so nun Namhaft 
wolweiser Rath vnd Erbare Gemein, mihr ordenlichen weis aufferlegt, will 
trewlich vnd fleissig vorstehen, nimand beschweren, noch vberschätzen, auch 
nimant mitt vngerundt dem Gericht eingeben, sondern meiner Instruction 
gemäß leben, nit angesehen gunst oder vngunst, in allen Puncten also nach-
khommen, damit es der ganzen Bürgerschafft zu sonderlichen nutz vnd ehren 
genüegen soll. Also.

Der waldforschter Eidt.
Ich .N. gelüb vnd schwere zu Gott vnd dem heÿligen Euangelio, das ich den 
Namhafft wolweisen Herrn Richter vnd ganzen Ersamen Wohlweisen Rath 
dieser Stat vnd Gemein, treu sein, Ihre waldt, gehölz, wisen vnd hatter, mitt 
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vlais huetten vnd bewaren will, das darin khain schaden, weder von einha-
mischen noch frembden geschehen, Ichs auch weder heimlich noch offentlich 
gestatten, noch füer mich selbs thuen, bewilligen oder zulassen soll. Sonder-
lich aber, das ich one vorwissen vnd erlaubnis meiner herrn, khain schädli-
chen haw thuen, khainen grünnen baum abhauen, noch der stat oder ehrlich 
Leutt geschautt holz wegfüren lassen. Item bey den gankwisen, bey der Stadt 
unterthanen, in allerley Statarbeitt oder  waldtpau,treulich vnd vleissig sein, 
do ich auch vrisch aus gemainer Stat oder ander fromber lett schaden eintreib, 
dasselbe mit ehe herauslassen, sie haben sich dan ehe vmb den schach vergli-
chen. Zu diesen allen nit ansehen gunst oder neidt, geschenk oder eingierlay 
genies, nutz oder vrsachen, wie die erdacht werden mögen. Als mir Gott helff 
vnd sein heiliges wort.

Amen

Juramentum der Kirchenväter.
Ich N.N. schwere zu Gott vnd sein heiliges wort daz ich in diesem mit von 
E(inem) E(rsamen) R(at) alhir angetragenem Ampte der Kirchen vnd Schulen 
vnd wesen hierzue gehörig maßen erfordert wird, mit allem trewen fleiße 
vorstehen wil, die Einkommen, vnd waß sonsten von guttherzigen Christen, 
zur befürderung des öffentlichen gottdienstes attestiert, legiert vnd geschenkt 
werden wird, fleißig aufzeichnen, daßelbe zu rate halten, die Kirch– vnd 
Schulen gebäwde, waß sooft der nottwendigkeit, vnd mir von E(inem) E(-
samen) R(at) anbefohlen werden wirdt, oder ich etwas bawfälliges ausfüren 
sollte, solche E(inem) E(samen) R(at) forderlich anbring, vnd nach verord-
nung deßelben vnverzüglich were verstiglich mit wirklicher bawstendigkeit 
machen, darüber Georgy järlich richtige rathung thun nichts in meinen oder 
der meinigen nutz werden sondern alles vnd jedes alß dergaben soo zu aus-
bereitung der Ehr Gottes gereichern treulich versorgen, also helf mir Gott vnd 
sein H(eiliges) Wortt.

Der Becker Eydt.
Ich N. N. gelobe vnd schwere zu Gott vnd seinem H(eiligen) wort, das ich 
diß mein Ampt, so mier von E(inem) E(rsamen) Rath ordenlicher weiß auf-
getragen worden, getreulich vnd mit allem fleiß verrichten, vnd daßelb ehr-
lich vnd aufrichtig außwarten will, vnd keinen falsch dabey vorgehen lassen. 
Auch zusehen, das ein jeder Meister unseres Handwerks sein brot in richti-
ger maß vnd gewicht backe vnd verkaufe, vnd kein dumpfisches mehl darzu 
gebrauche.Ich will auch noch meinem höchsten vleiß vnd vermögen die Stad 
mit brod also versorgen, das in meinem wehrenden Ampt kein abbruch noch 
mangel an brod vorfalle, sondern darob bedacht sein, das die ganze burger-
schaft allzeit der genüge nach, mit brot soll versorgt werden, nicht auf grundt 
jemands freundschaft, feindschaft, gunst vnd ungunst, will mich auch in mei-
nem Ampt also verhalten, das es der ganzen Stadt zu sonderbahrn Ehren vnd 
ruhm gereichen sol, alles ganz treulich vnd sonder gefährde. Also helf mir 
Gott vnd sein heiliges wortt.
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4. Zusammenfassung

Nach dem verheerenden Stadtbrand Levoča/Leutschau im Jahre 1550 mussten 
die rechtlichen und administrativen Grundlagen für die weitere Entwicklung 
der Stadt neu geschaffen werden. Die Stadtbrände waren in den vergange-
nen Jahrhunderten nichts Ungewöhnliches; Bauten mussten errichtet wer-
den, der Handel auf Märkten musste rasch aufgenommen werden, um eine 
finanzielle Basis für die Beseitigung materieller Schäden zu erstellen. In der 
ganzen Zips galt das Zipser Recht; auch die meisten Stadtrechte gingen auf 
das sächsisch-magdeburgische Recht zurück (Chalupecký 2011; Števík 2003). 
Da somit die Rechtstexte und die einzelnen Dekreten und Ordnungen in me-
hreren Städten aufgezeichnet waren, konnte für Levoča/Leutschau bald nach 
dem großen Stadtbrand eine funktionierende Verwaltung aufgebaut werden. 
Das Eidbüchlin von 1552 und seine Bedeutung sind von diesem Hintergrund 
her zu beurteilen. Für einzelne Amtsträger (u.a. für Richter, Ratsmitglieder, 
Stadtschreiber) und für die wichtigsten Zünfte (Tuchmacher, Fleischer, Bäc-
ker) wurden Eidformeln übernommen; somit lag eine wichtige Grundlage für 
den Wiederaufbau der Stadt Levoča/Leutschau und deren Verwaltung nach 
dem großen Stadtbrand vor.

Ähnliche Eidsammlungen liegen auch aus anderen Zipser Städten vor. 
Im Staatsarchiv Levoča/Leutschau wird im Fonds des „Magistrats der Stadt 
Göllnitz/Gelnica (MMG)“ ein Prothocollum Juramenta continens ad Anno 1786 
aufbewahrt; in dieser Handschrift werden auf 25 Seiten ähnliche Eidformeln 
wie in der Leutschauer Quelle aufgezeichnet. In der sprachlichen Form gibt 
es sowohl graphemisch als auch lexikalisch Unterschiede: in der Göllnitzer 
Handschrift ist die Schreibform einheitlicher, dem neuhochdeutschen Usus 
näher als in dem Leutschauer Eidbüchlin – es liegen ja auch über 200 Jahre 
zwischen dem Entstehen der beiden Handschriften vor. In der Göllnitzer 
Quelle werden zu einem großen Teil die gleichen Bestimmungen für die ein-
zelnen Amtsträger wie in Levoča/Leutschau angeführt; im Wortschatz gibt 
es Varianten (Leutschau: Der waldforschter Eid – Göllnitz: Wald-Inspector Eyd). 
Die beiden Handschriften haben neben den deutschsprachigen Texten auch 
Eintragungen in einer slawischen Sprache. Diese Texte bieten sowohl für Ger-
manisten als auch für Slawisten, vielleicht auch für Rechtshistoriker,  Material 
für weitere Studien.
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Resumé

Prísažná knižočka z roku 1552  
v Štátnom archíve v Levoči
Ilpo Tapani Piirainen

Po katastrofálnom požiari v meste Levoča v roku 1550 museli byť právne  
a administratívne základy pre ďalší vývoj mesta vytvorené nanovo. Požiare  
v mestách neboli v uplynulých storočiach ničím mimoriadnym. Keďže bu-
dovy mesta museli byť opäť vystavané, musel byť znova obnovený obchod  
na trhoviskách, aby mohol byť vytvorený nový finančný základ na odstráne-
nie materiálnych škôd. Na celom Spiši platilo spišské právo a aj väčšina mest-
ských práv bola odvodená zo sasko-magdeburského práva. Keďže sa takýmto 
spôsobom právne texty a jednotlivé dekréty uchovali na viacerých miestach, 
dala sa po veľkom požiari v Levoči v danom meste fungujúca správa vytvo-
riť veľmi rýchlo. Prísažnú knižočku z roku 1552 a jej význam treba hodnotiť  
v tomto kontexte. Pre jednotlivých hodnostárov (o. i. aj pre sudcov, členov 
rady a mestských pisateľov) a pre najdôležitejšie remeslá (výrobcov súkna, 
mäsiarov, pekárov) boli prísahy prevzaté, čím bola vytvorená dôležitá zák-
ladňa pre znovuvybudovanie mesta Levoča a jej správu po veľkom požiari. 

Podobné zbierky prísah existujú aj z iných spišských miest. V Štátnom 
archíve v Levoči sa uchováva vo fonde „Magistrát mesta Gelnica (MMG)“ 
Prothocollum Juramenta continens ad Anno 1786. V tomto rukopise sú na 25 
stranách ručne zapísané podobné prísažné formy ako v levočskom prameni.  
V rečovej podobe existujú grafemické ako aj lexikálne odlišnosti. V gelnickom 
rukopise je písomná forma jednotnejšia, bližšia modernej spisovnej nemčine 
viac ako v levočskej prísažnej knižočke – veď nakoniec je medzi vznikom 
oboch rukopisov viac než 200 rokov. V gelnickom prameni sú jednak uve-
dené podobné nariadenia pre jednotlivých hodnostárov ako v Levoči; avšak 
v slovnej zásobe sú odlišnosti. (Levoča: Der waldforschter Eid – Gelnica: Wald–
Inspector Eyd). Oba rukopisy obsahujú popri nemeckých textoch aj prípisy  
v slovanskej reči. Tieto texty ponúkajú aj pre germanistov ako aj pre slavistov, 
ale možno i pre historikov práva, materiál pre ďalšie štúdie.

Preklad: Filip Fetko
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Predlohy pre sgrafitá fričovského kaštieľa
Zuzana Janošíková

I.

Hlavný dôvod, pre ktorý bol renesančný kaštieľ vo Fričovciach (okres Prešov) 
takým častým predmetom záujmu bádateľov už od 19. storočia, je jeho pô-
sobivá architektonická štítová atika a rozsahom jedinečný súbor figurálnych 
sgrafít, ktoré na území Slovenska nemajú obdobu. Táto pozornosť bola sku-
točne na mieste, navyše ak zohľadníme ďalšiu skutočnosť. Priamo na stavbe 
sa zachovali mená objednávateľa architektonickej prestavby a sgrafitovej  
výzdoby (majiteľa), ako aj stavebného majstra a majstra, ktorý viedol práce  
na sgrafitovej výzdobe. Podľa latinských nápisov, umiestnených na južnej 
a severnej fasáde vieme, kedy a kým bola prestavba započatá: „G(ENERO-
SUS) D(OMINUS) VALENT BERTHOLTI F(IERI) F(ECIT) ANNO 1623“.1 Dup-
licitne je uvedený dátum dokončenia kaštieľa aj s menom donátora, šľachtica 
Valentína Bertótiho (Berthóty) raz v ostení vstupného portálu: „HOC OPUS 
EXT(R)UXIT VALENTINUS BERTHOTI ANNO 1630“,2 druhýkrát na južnej 
fasáde po stranách erbu v podobe iniciál.3 Tretíkrát je dátum dostavby vyrytý 
pod menom stavebného majstra vo vnútri kartuše, umiestnenej pod korun-
nou rímsou južnej fasády: „MICHAEL SORGER AEDIFICAVIT. 1630“.4 Da-
tované sú aj sgrafitá za menom ich autora, konkrétne na strednom atikovom 
štítku východnej veže: „MARTINVS / VAXMAN PINXIT / 1630“.5 

Kaštieľ vznikol medzi rokmi 1623 – 1630, najskôr prestavbou staršieho ob-
jektu. Rod Bertóti vlastnil Fričovce od 15. storočia a preto predpokladáme, 
že tu mali od tohto obdobia panské sídlo. Keďže kaštieľ prestavovali v ro-
koch uhorsko-tureckých vojen a v čase protihabsburských povstaní, archi-
tektúra dostala podobu opevneného sídla s dvoma predstavanými vežami 

1  Nápis je vytesaný v ostení okna na severnej fasáde. V preklade: „Urodzený pán Valent Bertholti 
nechal postaviť v roku 1623.“ Správnej interpretácii nápisu sa autorka venovala na inom mieste: 
JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Sgrafitová výzdoba kaštieľa vo Fričovciach. In: Sgrafito 16. – 20. století. 
Výzkum a restaurování. Litomyšl 2009, s. 35, 41. Pri prepisoch nápisov boli v tejto štúdii 
použité pomocné znaky, zaužívané v epigrafickej odbornej literatúre: (abc) – rozpísanie skratky, 
napríklad F(IERI) F(ECIT); [...] – približný počet nečitateľných písmen nahrádzajú bodky; [- - -] 
– počet nečitateľných písmen sa nedá zistiť alebo chýba celá časť textu; [ABC] – nečitateľný text 
možno na základe kontextu doplniť, napríklad DO[MI]NVS; / – koniec riadku; // – prechod 
na iné nápisové pole; AB – nexus literarum (ligatúra) – spojenie dvoch či viacerých písmen.; 
= – rozdeľovacie znamienko slov, hlavne na konci riadkov.

2  Nápis je vytesaný v ostení vstupného portálu na južnom priečelí. V preklade: „Toto dielo dal 
postaviť Valentín Berthoti v roku 1630.“ Ibidem, s. 41.

3  Nápis ešte bližšie uvedieme.
4  V sgrafite vyhotovený nápis v preklade znamená: „Michael Sorger postavil v roku 1630.“ Ibidem, 

s. 35, 41. 
5  Majster Martin Vaxman umiestnil svoje meno na štítok veže kaštieľa, konkrétne na jej južnú 

najexponovanejšiu stranu. V preklade: „Martin Vaxman namaľoval (vyzdobil) v roku 1630.“ 
Ibidem, s. 36, 41. S autorským signovaním sgrafitovej výzdoby, konkrétne s uvedením celého 
mena jej pôvodcu, sa nikde inde na Slovensku nestretneme.
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a vysokou atikou so strieľňami pre jeho lepšiu obranu.6 Pravouhlý pôdorys 
objektu a jeho trojtraktová dispozícia v strede so vstupnou sieňou patrili 
v tom čase k najrozšírenejším prvkom pri výstavbe kaštieľov.7 Samotným 
sgrafitám sa, napriek ich nespornému prvenstvu čo do rozsahu figurálneho 
súboru, väčšia pozornosť venovala až v posledných rokoch,8 pričom na ich 
výnimočnosť poukázali bádatelia už koncom predminulého storočia.9 Ešte 
donedávna boli jedinými prácami, ktoré sa sgrafitami o niečo komplexnej-
šie zaoberali, štúdie z pera Viktora Miškovského (Myskovszky) z prelomu  
19. a 20. storočia.10 Z Miškovského následne čerpali ďalší autori.11 

Na pôvodnej exkluzivite stratil objekt či už po menších alebo zásadnejších 
stavebných úpravách (najmä v roku 1840), ako aj po početných „reštaurátor-
ských záchranných obnovách“ tunajších sgrafít, pri ktorých renesančné omietky 
a jednotlivé sgrafitové vrstvy výrazne stratili na svojej autentickosti, ak si ešte 

6  Objekt pôvodne obkolesovala ešte aj vodná priekopa a opevnenie s padacím mostom. Tie 
podľahli adaptácii v roku 1840. KRIŽANOVÁ, Eva: Kaštieľ vo Fričovciach. Program pamiatkovej 
úpravy. Bratislava 1978. Rukopis, Archív PÚ SR, Bratislava. inv. č. T 1241/A-B; REŠOVSKÝ, 
Jaroslav – GOTTLIEBOVÁ, Eva: Kaštieľ vo Fričovciach. Reštaurovanie sgrafitovej výzdoby. 
Oblastný reštaurátorský ateliér Košice, 1989. Rukopis, KPÚ, stredisko Prešov. inv. č. R 131/92; 
Ku kaštieľu najnovšie, avšak s viacerými nepresnosťami a chybami, pozri: URBANOVÁ, 
Norma: Kaštieľ Fričovce. In: Rusina, Ivan (zost.): Renesancia. Dejiny slovenského výtvarného 
umenia. Bratislava 2009, s. 700.

7  Objekty kaštieľov boli dopĺňané buď o jednu, štyri alebo dve veže (vežové rizality), čo použili 
aj vo Fričovciach. Architektúre kaštieľa sa podrobnejšie venovať nebudeme. K tomu pozri: 
JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Renesančná sgrafitová výzdoba na Spiši a Šariši. Diplomová práca. KDU 
FiF UK v Bratislave. Bratislava 2008, s. 84 – 85 (s podrobnou bibliografiou).

8  Ibidem, s. 84 – 120 (s prílohou); Táže (cit. v pozn. 1), s. 33 – 48; SMOLÁKOVÁ, Mária: Fričovce, 
kaštieľ, sgrafitová výzdoba. In: Rusina, Ivan (cit. v pozn. 6), s. 805 – 806. Posledne menovaná však 
priamo vychádza zo zistení autorky tohto príspevku.

9  MYSKOVSZKY, Viktor: Felsövidéki müemlékek. Archaeologiai Értesítő VIII. roč., 1888, s. 415; 
ÉBER, László: Divald Kornél. A felsömagyarországi renaissance építészet. Recenzia, Archaeologiai 
Értesítő XIX. roč., 1899, s. 421.

10  MYSKOVSZKY, Viktor: A fritsi várkastély. Vasárnapi Ujság, XIV. roč., 1867, s. 529 – 530; 
Tenže, Viktor: Bártfa középkori műemlékei. A városház s a város erődítményeinek műrégészeti 
leírása. Budapest 1880, s. 37 – 38; Tenže (cit. v pozn. 9), s. 413 – 415; Tenže: A fricsi várkastély 
sgrafittói. Archaeologiai Értesitő XI. roč., 1891, s. 38 – 41. Väčšinu sgrafít V. Miškovský dokonca 
zakreslil, no pri porovnaní s realitou vidíme isté odchýlky. V. Miškovský aj tentokrát vychádzal  
z vlastných idealizovaných predstáv. Originály kresieb sú umiestnené v archíve Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) v Budapešti. 

11  Z 1. polovice 20. storočia to sú najmä: DIVALD, Kornél: A felsömagyarországi renaissance építészet. 
Budapest 1900, s. 18 – 20; TÓTH, Sándor: Sáros Vármegye Monográfiája. III. Budapest 1912, s. 702 
– 703; LECHNER, Jenő: Tanulmányok a lengyelországi és felsőmagyarországi reneszánsz építésről. 
Budapest 1913, s. 25 – 27. VARJÚ, Elmér: Magyar várak. Budapest 1932, s. 52 – 53; WAGNER, 
Vladimír: Dejiny výtvarného umenia na Slovensku. Trnava 1930, s. 143; SCHÜRER, Oskar – WIESE, 
Erich: Deutsche Kunst in der Zips. Brünn – Wien – Leipzig 1938, s. 53, 175, 177. Od polovice  
20. storočia až po začiatok 21. storočia sa so zmienkami o kaštieli (už menej o jeho sgrafitovej 
výzdobe) stretávame pravidelne v prehľadových publikáciách o hradoch a kaštieľoch  
na Slovensku, v ktorých sa zistenia doslova opakujú, viac-menej bez nového kritického 
pohľadu na staršiu literatúru, z ktorej vychádzajú. Jediný monotematický článok, ktorý  
o kaštieli vyšiel, no opäť sgrafitá bližšie nepribližuje, je: HABĚTÍN, Josef – BEISETZER, A.: 
Štátny kaštieľ vo Fričovciach. Pamiatky a múzeá, IV. roč., 1955, č. 1, s. 131 – 133; Tiež v českej 
mutácii, doplnený o komentár: HABĚTÍN, Josef – MEČÍŘ, Václav: Kaštiel ve Fričovcích. 
Architektura ČSR, XV. roč., 1956, č. 1 – 2, s. 245 – 247. Ďalšie zmienky o sgrafite nájdeme už len 
v správach od pamiatkarov.



131

Zuzana Janošíková: Predlohy pre sgrafitá Fričovského kaštieľa

nejakú ponechali.12 Negatívne zásahy a vplyvy, či už vedomé alebo nie, naj-
markantnejšie zasiahli do štýlu, výrazu a plasticity postáv, do modelácie ich 
drapérií, čiže do celkového umeleckého stvárnenia sgrafitových figúr. Roz-
pačito pôsobí aj farebný odtieň vrstvy, do ktorej bola dekorácia preškraba-
ná.13 Predpoklad pre tieto deformácie vytvára iste aj samotná technika, ktorá 
si vyžaduje trpezlivý prístup ľudí dobre znalých jej problematiky. Navyše, 
sgrafito ma bližšie skôr ku grafickým ako k maliarskym postupom a práca  
s ním si vyžaduje istú prax. Nekvalitne namiešané a nahodené vrstvy omietky 
pre preškrabanie dekorácie po čase od muriva samé opadávajú. Nelogicky až 
bizarne pospájané prvky, groteskné tváre a pôvodne nezobrazené atribúty 
alebo predmety dostali figúry aj z dôvodu neznalosti grafických predlôh, 
ktoré boli autorovi pri ich vytváraní vzorom. 

Dnešné sgrafitá sa z väčšej časti javia ako výsledok „umeleckej tvorby“ 
reštaurátorov či tých, ktorí sa o ich záchranu pokúšali. Pri pohľade na mnohé 
z nich máme zdanie priam až insitného štýlu, ktorý skresľuje pôvodné, mini-
málne priemerné umelecké kvality celej výzdoby. Negatívom početných ob-
nôv je aj strata časti dekorácie, najmä z oblasti atikového hrebeňa. Počas po-
sledného reštaurovania nabielili murované štítky vrstvou vápennej omietky 
a z niekdajšieho bohatého repertoáru ponechali iba zlomok (okrídlená hlava 
putti a meno autora výzdoby).14 Prvky ornamentálnej rastlinnej a geometric-
kej výzdoby môžeme sledovať na oddeľujúcich pilastroch arkády, v cvikloch, 
okolo strieľní, pod rímsami a na nárožiach, kde však reštaurátori nepochopili 
formu iluzívnej bosáže. Viaceré motívy sú namiesto ich preškrabania nama-
ľované do suchej omietky (napríklad slnečné hodiny). V akej technike boli 
tie-ktoré prvky pôvodne vykonané dnes už spoľahlivo určiť nevieme.

Najlepšie sa zachovali sgrafitové figúry, umiestnené na východnej a južnej 
fasáde, ako aj na oboch vežiach. Umiestnili ich do plytkých edikúl, tvoria-
cich súvislú slepú arkádu z vonkajšej strany atiky, prebiehajúcu pod štítkami. 

12  Autori, ktorí sa kaštieľu venovali, sa zvyknú bez uvedenia zdroja zmieňovať aj o pôvodnej 
výzdobe južného priečelia sgrafitami, ktoré vraj nimi bolo celé pokryté a dnešný stav je len 
torzom z pôvodne omnoho rozsiahlejšieho celku. Ako hlavný výzdobný motív spomínajú 
bohaté renesančno-manieristické rozviliny okolo erbu v strednej osi priečelia. Pozri napríklad 
pamiatkové správy: BODNÁROVÁ, Jana – VARGA, Rolland: Kaštieľ Fričovce. Zámer 
pamiatkovej úpravy. Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava, 
1976. Rukopis, archív PÚ SR, stredisko Prešov. inv. č. 83/92, s. 9; BODNÁROVÁ, Jana: Kaštieľ 
Fričovce. Zámer obnovy výzdoby fasád. 1983. Rukopis, Archív PÚ SR, Bratislava. inv. č. R 2925,  
s. 3. Okrem toho píšu, že rozviliny „sú momentálne viditeľné iba fragmentárne pod neskoršou 
omietkou“, no dnes tu nenájdeme už ani len fragmenty.

13  Najintaktnejšie zachovaná dnes pôsobí východná fasáda. Kamenárske prvky a články ostali 
oproti iným častiam na kaštieli pomerne dobre zachované. Táto časť objektu nebola pri 
poslednom reštaurovaní (po roku 2000, keď sa dostal do súkromného vlastníctva) obnovená, 
no vďaka tomu môžeme vnímať azda pôvodný(?) tón prifarbovanej omietky. Predpokladáme, 
že ide ešte o stav z 50. rokov 20. storočia.

14  Na starších fotografiách kaštieľa od K. Divalda (koniec 19. a začiatok 20. storočia), ako aj 
na kresbách od V. Miškovského (90. roky 19. storočia; KÖH, Budapešť) vidíme, akú bohatú 
výzdobu mali práve atikové štítky. Najväčšie zastúpenie mali anjelské hlavy a tiež široké 
spektrum zvieracích a rastlinných motívov. Miškovský výzdobu štítkov aj stručne opísal: 
„Štítky a piliere zdobia krásne motívy, akantové listy, ovocné festóny, bežiace zvieratá, jelene, papagáje 
a iné vtáctvo...“ MYSKOVSZKY, Viktor (cit. v pozn. 9), s. 413, no najmä zakreslil.
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Atiku so slepou arkatúrou, avšak už bez štítkov, ponechali aj na západnej 
strane, no tu sa zachoval len zlomok výzdoby. Fragmenty kamenných článkov, 
na prestavbami najviac poznačenej severnej fasáde (stopy po korunnej rímse 
a edikulách), istotne pochádzajú z dnes nezachovanej atiky, iste pôvodne po-
krytej ďalšími sgrafitami. V sgrafite je realizovaná aj väčšina nápisov. Tie ur-
čujú väčšinu postáv a tiež hlavných majstrov stavby a jej výzdoby.15 Okrem 
nich bol do omietky južného priečelia preškrabaný bertótiovský erb s iniciá- 
lami mena stavebníka: „16 / 30 // V(ALENTINUS) B(ERTHOTI)“, umiestnený  
do vavrínového venca, ktorý držia dve levie figúry v pozícii nosičov. Po stra-
nách erbu je osobné motto staviteľa: „VNICA DIVITIAS DOMINI BENEDIC-
TIO DONAT / SIS PIVS ET VICTVS COPIA LARGA FLUET“.16

Ako sme už uviedli, Valentín Bertóti si na prestavbu a výzdobu rodového 
sídla pozval dvoch majstrov, Michala Sorgera a Martina Vaxmana, done-
dávna bližšie neznáme osoby. Jednoznačne vedúce postavenie pri realizácii 
fričovského kaštieľa podporuje umiestnenie ich mien na najexponovanejšiu 
južnú fasádu.17 Jediné, čo sa o nich v staršej aj v najnovšej literatúre dozvieme, 
sú miesta ich pôvodu: „Michal Sorger z Košíc...“18 a „...Martin Vaxman z Prešo-
va“.19 Dnes vieme, že Fričovce nie sú jedinou známou realizáciou, na ktorej sa 
M. Vaxman podieľal a tiež to, že do Fričoviec prišiel z Kežmarku, kde vlastnil 
dom a ďalšie majetky. 

15  Podľa Miškovského kresby bola kedysi na jednom zo štítkov východnej strany východnej veže 
v sgrafite vykonaná majstrovská značka, ktorú doposiaľ žiadna literatúra neuvádza. Zreteľne 
ide o monogram staviteľa, keďže tu rozoznávame iniciály „S“ a „M“. Z litery „M“ vychádza tzv. 
Merkúrova palica, častý prvok na monogramoch. Kresba: papier, hnedý atrament, lavírovanie, 
487 x 644 mm, sign. K 80/3 (2334), KÖH v Budapešti.

16  V preklade: „Jedinečné dobrorečenie Pána dáva (túto) nádheru. Buď zbožný a v živote sa ti dostane 
štedrého bohatstva. 1630, Valentinus Berthodi.“ Správnu interpretáciu doposiaľ komoleného 
nápisu, ako aj nesprávnych prekladov už autorka opravila. Pozri: JANOŠÍKOVÁ, Zuzana 
(cit. v pozn. 1), s. 41, pozn. 26. Pri tvorbe prvej vety, preškrabanej do horného riadku, sa jej 
autor inšpiroval veršom zo starozákonnej Knihy prísloví kap. 10, v. 22. Druhá časť vychádza 
z veršov Joachima Beusta (1522 – 1597), významného protestantského učenca. Joachim von 
BEUST: Christiados Libellus. Wittembergae 1574, s. 134 (vo vydaní z 1603 na s. 138). Podobne 
môžeme preložiť sentenciu, ktorá vypĺňa kladie vstupného portálu tzv. Bethlenovho domu 
v Banskej Bystrici: „BENEDICTIO DOMINI DIV(I)TES FACIT ANNO D(OMINI) 1610“, kde 
bol za uhorského kráľa 20. augusta 1620 zvolený vodca stavovského povstania Gabriel 
Betlen (Bethlen). Uvedený nápis nájdeme v Banskej Bystrici aj na jednom z domov na Hornej 
Striebornej ulici. 

17  Predpokladáme, že ide o vedúce osobnosti zatiaľ bližšie neznámej stavebnej a maliarskej 
dielne, ktoré sa na tomto projekte podieľali.

18  Zo starších autorov uvádzame napríklad lexikón: THIEME, Ulrich – BECKER, Felix (eds.): 
Sorger Mihály (Michael). In: Allgemeines lexikon der bildenden Künstler, vol. XXXI. Leipzig 
1937, s. 294; Najnovšie: URBANOVÁ, Norma (cit. v pozn. 6), s. 700.

19  Zo starších autorov uvádzame napríklad: VARJÚ, Elmér (cit. v pozn. 11), s. 112 – 114. Novšie 
správne iba: SMOLÁKOVÁ, Mária (cit. v pozn. 8), s. 806, avšak podľa našej prvotnej zmienky: 
JANOŠÍKOVÁ, Zuzana (cit. v pozn. 7), s. 95. O oboch autoroch už máme podrobnejšie 
informácie, ktoré však uvedieme na inom mieste. 
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II.

Väčšinu z predlôh, ktoré sa stali Martinovi Vaxmanovi a jeho spolupracov-
níkom inšpiráciou, sa podarilo identifikovať a sú súčasťou nasledujúcej ob-
razovej prílohy. Ako sme už naznačili, tie boli pri tvorbe fričovských sgrafít 
určujúce. Ich publikovanie by malo prispieť k pochopeniu práce renesanč-
ných umelcov a ich dielní, a tiež by sa mali stať praktickými pomocníkmi pri 
budúcich reštaurátorských zásahoch na obnove sgrafitových figúr. Dúfame, 
že ich objavenie odstráni aspoň tie najmarkantnejšie deformácie.20

Grafiky, ktoré inšpirovali fričovské sgrafitá, vznikli v dvoch rôznych kultúr-
nych okruhoch a v širokom časovom rozpätí. Najstaršie predstavené grafiky 
pochádzajú ešte z prvej polovice 16. storočia, no ako predlohy mohli poslú-
žiť aj ich početné mladšie reprodukčné tlače. V prvej tretine 17. storočia tak 
môžeme pozorovať ešte stále pretrvávajúcu obľubu vo využívaní osvedče-
ných drevorezov, vytvorených jedným z norimberských Kleinmeisterov,  
Hansom Sebaldom Behamom, alebo sa tu stretávame s aktuálnejšími nesko-
rorenesančnými listami, ktoré ho kopírovali a varírovali. Vidíme, ako objed-
návateľ a tvorca sgrafít siahol po obľúbených a všeobecne rozšírených sériách 
známych autorov, medzi ktorými vyniká dielo grafika nemeckého pôvodu 
Virgila Solisa. Okrem nich tu využili sériu od grafika francúzskeho pôvodu 
Étienna Delauna. Okrem figurálnych sgrafít mali svoje predlohy aj levie fi-
gúry, nesúce veniec s erbom, a tiež bohatá dekoratívna, prevažne ornamen-
tálna a zoomorfná výzdoba na štítovom hrebeni.

I keď sa predstavené grafiky stali pre autora priamou inšpiráciou, ku kaž-
dej z nich pristupoval osobito, využijúc istú dávku vlastnej kreativity či pri-
hliadnuc na požiadavky objednávateľa. Tvorba Martina Vaxmana sa tak v ni-
čom nelíši od spôsobu práce a dobovej praxe ostatných domácich autorov.  
Pri konkrétnom porovnávaní predlôh a sgrafít vidíme, ako sa to uskutočňovalo. 
V predkladanej skupine sa až na pár jednotlivín nestretneme s takými, ktoré by 
boli skopírované aj s detailmi. Zdá sa, že väčšina z nich nebola zámerne nikdy 
vyškrabaná. Tvary sa zvykli zjednodušovať a detaily vypúšťať pre primárny 
pohľad z diaľky.21 Strata prvkov, ktoré však vytvorené určite boli, môže súvisieť 
s dlhodobým zvetrávaním omietok a ich následným neobnovením. Ako málo 
invenčné sa javí využitie jedného figurálneho vzoru pre viac postáv, s obme-
nou pri polohe končatín, postoja, šiat a brnenia, doplňujúcich predmetov alebo 
atribútov. Takýto prístup vidíme pri zobrazení skupiny s uhorským magná-
tom a bojovníkom Jánom Huňadym, jeho synom a uhorským kráľom Matejom  
Korvínom, jeho bratom Ladislavom Huňadym, ako aj pri štyroch starozákon-
ných postavách Šaulovi, Dávidovi, Šalamúnovi a Jonatánovi.22 Medzi najvý-
raznejšie doplnky vzhľadom k predlohe patrí zahaľovanie postáv do drapérií 

20  Za všetky môžeme uviesť postavu Fortitudo, kde by bolo možné zrekonštruovať dnes 
neidentifikovateľný predmet v pravom dolnom rohu na hlavu leva, tak ako je na grafike od 
Hansa Sebalda Beham (okolo 1539), Virginia a Asiria by mohli podobne dostať do rúk štíty. 

21  Postavy sú preškrabané skoro v životnej mierke, pričom výška jednej edikuly vrátane hornej 
rímsy je 1,85 cm.

22  K podrobnej identifikácii jednotlivých zobrazených postáv pozri: JANOŠÍKOVÁ, Zuzana (cit. 
v pozn. 1), s. 36 – 37, 42 – 46.
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(napr. Fortitudo), zámena pohlavia (z bohyne Venuše zo série planét je rím-
sky cisár Titus), ikonografická zmena oproti predlohe či celej sérii predlôh,23 či 
odobratie pôvodných a pridanie nových atribútov podľa potreby.24 

Dôležitými sprievodnými prvkami sú nápisy, konkrétne pomenovania po-
stáv, bez ktorých by ikonografia ostala úplne nejasná. Nevyhnutnosť popisu 
vidíme tam, kde jeho prítomnosť absentuje a preto aj z vyššie uvedených 
dôvodov musíme k určovaniu ikonografie pristupovať opatrne.25 Pôvodná 
sgrafitová figurálna výzdoba sa až na drobné fragmenty stratila zo západ-
nej strany kaštieľa, ale aj z už neexistujúcej atiky severnej fasády. Práve tu sa 
mohli nachádzať ďalšie postavy, spomínané ešte Miškovským (napr. antický 
boh Mars alebo hunský vodca Atila), ktorých počet určil na približne 150(!).26 
Dnes však vieme identifikovať iba sedemdesiatdva figúr v totožnom počte 
arkádových edikúl (celkovo je zachovaných osemdesiat sedem edikúl). 

Na prvý pohľad sa nám predkladá nejasný, ba priam nesúrodý ikonogra-
fický koncept. Jeho význam však musíme čítať vo viacerých rovinách. Pou-
žitie konkrétnych grafických predlôh malo len čiastočný vplyv na samotnú 
ideu. Prispôsobenie figurálnych kompozícií z grafických listov pre sgrafito, 
ich následné doplnenie o nápisy ako aj vopred určený rozvrh a zoskupenie 
postáv vychádza z dobového kontextu, no najmä z politicko-konfesionálnej 
orientácie objednávateľa výzdoby. Valentín Bertóti, podžupan Šarišskej sto-
lice,27 bol významným predstaviteľom tohto šarišského šľachtického rodu, 
ktorý sa priklonil k protestantizmu. Po tom, čo inicioval prestavbu staršieho 
objektu na nový renesančný kaštieľ, nechal ho z exteriéru dotvoriť sgrafito-
vou výzdobou, presne podľa vtedajšieho vkusu. Z jeho príbytku sa stalo mo-
derné rodové sídlo, poskytujúce pohodlný priestor pre život a požadovanú 
ochranu pred nebezpečenstvom, pričom dostalo ešte jeden rozmer. Symbo-
likou naplnené steny kaštieľa vychádzali zo stále živého neskorohumanistic-
kého záujmu o antických autorov, zaoberajúcich sa históriou či starovekou 
mytológiou; ako aj z populárnych komentárov starozákonných a novozákon-
ných biblických textov a žalmov, obsahujúcich početné alegórie a kresťanské 
cnosti. Výber postáv na východnej a južnej fasáde, ako aj na dvoch stenách 
západnej veže čerpá práve z takýchto zdrojov. 

Na západnú vežu sa dostal obľúbený súbor troch teologických a štyroch 
kardinálnych cností, tradične doplnených o Pacienciu, ktoré mali poukazovať  
na ideálne vlastnosti objednávateľa. Ako doposiaľ jedinečný a na našom území 
ojedinelý, sa ukazuje súbor ženských starozákonných postáv a významných 
žien z rímskej histórie, umiestnený na západnej veži a východnej fasáde, ktoré 

23  Napríklad pri personifikovaných Múzach, pochádzajúcich od Virgila Solisa (okolo 1560), 
vytvorili z Polyhymnie na grafike postavu Erató či z grafiky s Terpsichoré jednu z cností, Spes. 
Na túto skutočnosť už poukázal Jozef MEDVECKÝ: Grafické predlohy maliarstva na Slovensku 
v 16. a 17. storočí. In: Rusina, Ivan (cit. v pozn. 6), s. 309. 

24  Na mysli máme najmä jednotlivé figúry rímskych cisárov, ikonograficky rozdielnych od ich 
predlôh, pri ktorých sa inšpirovali len polohou tela, pričom dostali atribúty cisárskej moci.

25  Vzhľadom k tomu, že sa tu stretávame s častou zámenou ikonografie v porovnaní s predlohami, 
nemôžeme jednoznačne stotožniť predlohu Uranie s postavou bez nápisu v sgrafite (V. Solis). 
MEDVECKÝ, Jozef (cit. v pozn. 23), s. 310. 

26  MYSKOVSZKY, Viktor, 1891 (cit. v pozn. 10), s. 38. 
27  TÓTH, Sándor: Sáros vármegye monografiája. Zv. I., Budapest 1909, s. 260, 262. 
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svojou čistotou, príkladným životom či martýrskou smrťou z dôvodu zacho-
vania svojich cností, túto myšlienku dopĺňajú a obohacujú.

Programovo najdôležitejšiu skupinu, zobrazenú na južnom priečelí, pred-
stavujú rímski cisári, vladári starovekých krajín a na východnej veži starozá-
konní králi.28 Ďalšie, nemenej významné sú osobnosti uhorských dejín: mag-
nát Ján Huňady a jeho synovia kráľ Matej Korvín a Ladislav Huňady(?).29  
Tie dopĺňajú, akoby nelogicky do kontextu zasadené postavy Jána Žižku 
z Trocnova a tureckého sultána Amurata II. No práve zobrazenie týchto 
osôb dodáva ikonografii južnej fasády ďalšie významy. Amurates II. (1421  
– 1451), ako hlava Osmanskej ríše, viedol ešte v 15. storočí vojny s Uhor-
skom. V bojoch sa stretol aj s Jánom Huňadym, veliteľom protitureckých 
vojsk, ktorého postava je preškrabaná ako susedná. V tom čase v už histo-
rickej postave sultána Amurata II. nachádzame paralely k tureckému ne-
bezpečenstvu, ktoré v prvej tretine 17. storočia stále pretrvávalo. Podobne 
i v postave Jána Žižku, husitského vojvodcu z 15. storočia, ktorý bojoval  
za právo českého národa na slobodu vierovyznania, môžeme nájsť paralelu 
k súdobým uhorským stavom, usilujúcim o rovnaké práva. 

Na nároží západnej veže nachádzame ojedinelý žánrový výjav s dvojicou 
zápasiacich mužov v dobových odevoch. Tak ako pri predchádzajúcich prí-
kladoch, aj tu predpokladáme symboliku náboženského alebo stavovského 
odboja. Výzdoba kaštieľa vznikala iba pár rokov po Betlenovom povstaní,30 
pričom v použití výrazových prvkov a ikonografie môžeme v objednávate-
ľovi, tiež šľachticovi a protestantovi, hľadať jedného zo sympatizantov sta-
vovského odboja. V tomto kontexte pôsobí zaujímavo aj nápismi neoznačená 
a v podstate opäť ojedinelá skupina šiestich postáv, umiestnených na východ-
nej veži. Mužské figúry v dobových odevoch jednotlivo prezentujú predsta-
viteľov uhorských vrstiev. 

Celý súbor sgrafitovej výzdoby uzatvára niekoľko figúr obľúbených  
antických božstiev, vybrané postavy zo skupiny Siedmich slobodných umení  
a z Deviatich Apollónových múz na východnej fasáde objektu. Vzhľadom na 
to, že tu sú predstavené iba niektoré z týchto rozsiahlych grafických cyklov, 
uvažujeme o ich možnom zobrazení na západnej, prípadne severnej fasáde, 
ktorá je dnes bez výzdoby.

O Valentovi Bertótim musíme z už uvedených dôvodov uvažovať ako o vzde-
lanom a rozhľadenom objednávateľovi, ktorý mohol pre tak rozsiahly koncept 
osloviť len overeného majstra s rozbehnutou dielňou a s dostatočným zásobní-
kom grafických listov, aby z nich mohli vyberať. Výsledkom je originálny mo-
numentálny celok, pod ktorý sa Martin Vaxman sebavedome podpísal. 
28  Renesanční vladári a šľachtici sa s osobami rímskych cisárov a starovekých vladárov 

stotožňovali veľmi často. Bolo to podmienené záujmom o antický starovek a jeho históriu, 
pričom ich zvykli považovať za ideových predchodcov vlastnej suverenity a moci. S postavami 
rímskych cisárov a iných panovníkov sa na Šariši stretávame v Prešove pri výzdobe fasády 
domu č. 84 na Hlavnej ulici. 

29  Problematické určovanie postavy s nápisom LADISLAV[S] pozri v: JANOŠÍKOVÁ, Zuzana 
(cit. v pozn. 1), s. 44.

30  Objednávateľ mohol reagovať na posledné, Betlenovo povstanie, ktorý mal, ako vieme, pre 
výboje viaceré dôvody. Usiloval o oslabenie absolutistickej vlády Habsburgovcov a tiež  
o potlačenie nimi presadzovanej rekatolizácie v Uhorsku. 
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Resumé

Die Vorlagen für die Kratzmalereien im Kastel  
von Fritsch/Fričovce
Zuzana Janošíková

Der Umbau des Renaissance-Kastells in Fritsch fand zwischen den Jahren 1623 
und 1630 statt. Neben einer neuen Architektur mit giebelartiger Dachkrönung 
bekam das Objekt eine wirkungsvolle Kratzmalerei. Es handelt sich im Um-
fang um eine einmalige Zusammenstellung von figuralen Kratzmalereien, für 
die es auf dem Gebiet der Slowakei keine Vergleichbaren gibt. Direkt auf dem 
Bau sind der Name des Bestellers (des Besitzers) Valentin Bertóty und des 
Baumeisters Michael Sorger, des Malermeisters/Kratzmalers Martin Vaxman 
und die Daten des Beginns und der Fertigstellung des Baus und Ausschmü- 
ckung erhalten geblieben. Die Publizierung der grafischen Vorlagen und de-
ren Entdeckung gelang (reiches bildliches Zusatzmaterial) und sollte zum Ver-
ständnis der Arbeit von Renaissancekünstlern und deren Werkstätte beitra-
gen. Darüber hinaus sollten sie auch zu Hilfsmaterial bei künftigen Eingriffen 
der Restauratoren bei der Erneuerung der figuralen Kratzmalereien werden, 
die sich heute in einem nicht erwünschten Zustand befinden. Grafiken, die 
die Kratzmalereien inspirierten, entstanden in verschiedenen Kulturkreisen 
während eines langen zeitlichen Zeitraums. Die ältesten Vorlagen stammen 
noch aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts von einem der „Nürnberger 
Kleinmeister“, Hans Sebald Beham. Die jüngsten aus der Spätrenaissance, 
sind aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Unter den benutzen Vorlagen ragt 
das Werk von Virgil Solis heraus. Interessant ist auch die Serie von Étienn 
Delaun. Die Nutzung von konkreten graphischen Vorlagen hatte keine pri-
märe Auswirkung auf die verlangte mehrschichtige Ikonographie. Diese wird 
von der politisch-konfessionellen Orientierung des gebildeten Bestellers der 
Ausschmückung und auch aus dem zeitgenössischen Kontext (die türkische 
Bedrohung, die Gegenhabsburgischen Ständeaufstände) beeinflusst. Die brei- 
te Konzeption der figuralen Kratzmalerei im Kastell von Fritsch hat einen 
bewährten Meister mit verlässlichen Werkstatt abverlangt, welche wir nach 
dem Wohnsitz des Malermeisters in Kesmark lokalisiert haben.
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Kanonická vizitácia farnosti Veľká Franková 
roku 1832
Jozef Šimončič

Kanonickú vizitáciu 18 farností Nedeckého dekanátu, kam patrila aj Veľká 
Franková, vykonal osobne spišský biskup Dr. Jozef Bélik. Každej farnosti ve-
noval jeden – dva dni. Vizitácie začal v Reľove 25. júna 1832, skončil 11. júla 
1832 vo Veľkej Lesnej. Vo Veľkej Frankovej bol 30. júna 1832.1  

ThDr. Jozef Bélik, piaty spišský biskup, bol dôsledným vizitátorom farností 
svojej diecézy. Narodil sa v Dežericiach, okr. Bánovce 1. decembra 1757 v ze-
mianskej rodine. Otec sa volal Ondrej, matka Judita, rod. Škultétyová. Ro-
dičia ho poslali učiť sa maďarčinu do Komárna. Po maturite na gymnáziu 
v Ostrihome vstúpil do diecézneho seminára a filozofiu študoval v Trnave, 
teológiu vo viedenskom Pazmaneu. Tu ho vysvätili za kňaza a získal doktorát 
teológie. Roku 1784 sa stal prefektom seminára, profesorom morálnej teoló-
gie a roku 1787 vicerektorom Generálneho seminára v Bratislave, kde prišiel  
do kontaktu s bernolákovcami. Neskôr sa stal ostrihomským kanonikom, mo-
noštorským opátom, rektorom seminára v Pešti, biskupským vikárom, roku 
1820 námestníkom kardinála Rudnaja, roku 1823 ho vymenovali za spišského 
biskupa. Patril k tímu arcibiskupa Rudnaja, keď sa v ostrihomskej kúrii ho-
vorilo po slovensky. Bol veľmi vzdelaným a sčítaným a začal dôsledne s vizi-
táciami Spišskej diecézy. Bol obľúbený aj u evanjelikov. Podporoval chudob-
ných študentov, snahy bernolákovcov, slovenskú spisbu. Zanechal bohatú 
knižnicu. Postavil viacero nových kostolov (v Spišskom Štiavniku z kameňa 
Skaly útočišťa, posvätený 15. augusta 1836, v Lúčke, Kravanoch, Teplici, Štrbe 
a Jablonove, kde je aj pochovaný). Hamuljakov Almanach Zora objednal  
v 500 exemplároch. Pri letnom sídle v Spišskom Štiavniku nechal vybudovať 
krásny park. Zomrel v Spišskej Kapitule 90-ročný 5. marca 1847. V štiepenom 
erbe mal v pravom červenom poli rameno so šabľou, v ľavom modrom poli 
bol zlatý grif.2 

1  Visitatio canonica parochialis ecclesiae Nagy-Frankoviensis in dioecesi, archidiaconatu et comitatu 
Scepusiensi per illustrissimum ac reverendissimum dominum Josephum Bélik, miseratione Divina 
episcopum Scepusiensem diebus 30. Junii  anni 1832 peracta. Štátny archív v Levoči, Kanonické 
vizitácie: VEĽKÁ FRANKOVÁ b.č.

2  Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč 2000, s. 81; ZUBKO, Peter  
– ŠVÁRNY, Marián: Spišskí biskupi. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka 
1996, s. 25 – 26; CIĄGWA, Józef – ŠIMONČIČ, Jozef: Jurgovská farnosť roku 1832. In: Kanonické 
vizitácie po Tridentskom koncile. Studia academica historiae ecclesiae Cassoviae IX, Košice 
2007, s. 35 – 52.
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I. O cirkevných a pripojených budovách 

1. Budova farského kostola vo Veľkej Frankovej

Kostol vo Veľkej Frankovej bol kedysi filiálkou Hanušoviec i Kacvína. Sna-
hou a pričinením samých obyvateľov Veľkej Frankovej, presviedčaných pát-
rami zrušeného kamaldulského Červeného kláštora, bol postavený roku 1748 
z dreva na česť sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača, vnútorná klenba i steny 
sú vystavané vo farbe maľovaných stĺpov. V roku postavenia kostol požehnal 
prior Červeného kláštora páter Demeter. Kostol nikdy nepoužívali príslušníci 
iného náboženstva, ťažko obsiahne všetok farský ľud;3 nateraz je pomerne 
v dobrom stave. 

Odpust sa slávi 6. decembra na sviatok svätého Mikuláša, biskupa a vy-
znávača. Sú tu tri oltáre. Hlavný oltár je zasvätený sv. Mikulášovi, biskupovi 
a vyznávačovi, ktorého maľovaný obraz vyniká v strede. Ozdobený je po-
vedľa sochami svätých Petra a Pavla, svätého Štefana a Ladislava, patrónov 
Uhorska. Je zaopatrený dôstojným svätostánkom, ktorý má zámok, kľúč  
od neho sa uchováva v sakristii. Menší oltár za sakristiou je zasvätený Panne 
Márii, druhý bočný bol postavený k úcte Svätého kríža. 

Nachádza sa tu osem drevených vyrezávaných pozlátených svietnikov, 
ostatných vhodných je šesť, portatilia sú tri vo farskom kostole, štvrté je  
vo filiálnom gréckokatolíckom kostole v Osturni – z nich tri sa za tejto vizi-
tácie renovovali. Okrem toho sú na každom z oltárov tri predpísané plachty. 
Kostol je kvôli chýbajúcej dotácii bez večného svetla a relikvií. 

Kostol vo Veľkej Frankovej má udelené večné plnomocné odpustky od prvých  
vešpier Svätého Mikuláša až do západu slnka nasledujúceho dňa, o ktorých 
udeľujúce apoštolské breve z 11. októbra 1784 visí zasklené na stene. Kostol 
má aj starý svätý hrob, vytvorený z maľovaných dosiek. 

Ku kostolu je od východu pripojená sakristia tiež z dreva, je úzka a tmavá, 
dostatočne zabezpečená proti zlodejom, sú v nej skriňa a truhlica opat-
rené dobrými zámkami na uschovávanie bohoslužobných predmetov a tiež 
pokladnica kostola zabezpečená proti prepíleniu, určená na uchovávanie pe-
ňazí aj iných dokumentov kostola. Ani v kostole, ani v sakristii nie sú žiadne 
súkromné veci.

Kazateľnica je zhotovená z dreva, ozdobená maľbami viacerých svätcov, 
chór je v zadnej časti kostola, je drevený, ozdobený na čelnej strane maľbami, 
nachádza sa tu organ so 7 mutáciami, je v dobrom stave.

3  Drevený kostol sa zrútil 10. marca 1854. Nový murovaný kostol začali farníci stavať 14. júna 
1862, keď bol položený základný kameň. V mesiacoch  september - október 2000 bol podrobený 
komplexnému reštaurátorskému prieskumu. Predmetom reštaurovania bol hlavný oltár ako 
celok, t. j. všetky súčasti oltárnej architektúry, všetky sošky a sochy, ako aj dekoratívne prvky. 
Hlavný oltár v kostole  je  neskorobarokovo-rokokový, evidentne a bez pochýb starší než 
kostol. Jeho umelecko-historické charakteristiky ho začleňujú približne do obdobia 2. polovice  
18. storočia, to znamená do doby existencie bývalého dreveného kostola. (Heslo Veľká Franková, 
internet 2010). Tieto tápajúce údaje vie kanonická vizitácia z roku 1832 doplniť a spresniť.
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Krstiteľnica je pri oltári sv. Kríža situovaná pri stene, je v nej dobre zacíno-
vaná medená nádoba, naplnená krstnou vodou, vždy zamknutá na zámok, 
kľúč od neho je v sakristii pod zámkom. Voda sa obnovuje na Bielu sobotu 
a vo vigíliu Turíc. Sväté olejčeky sa čisto udržujú a zamykajú, obnovujú 
sa každoročne. V kostole nie je spovednica ani štálum pre patróna kostola. 
Spovedá sa sčasti v sakristii, sčasti v lavici v kostole. V lodi sú vpravo lavice 
pre mužov, vľavo pre ženské pokolenie. 

Sakrárium sa nachádza za oltárom, čistí sa na Bielu sobotu, staré sa spáli 
a obráti na popol. V kostole nie je nič, čo by ho zneucťovalo, alebo bolo príči-
nou poškodenia budovy.

V kostole je na dreve nápis: Ecclesia haec A. M. D. G., in honorem sancti Nicolai,  
episcopi, zelo et industria ipsorum incolarum aedificata est 1748. Benedicta anno ipso 
in festo sancti Nicolai, episcopi per A. R. Patrem Demetrium E. C. M. C. de valle 
Lechnicz, priorem, huius domus Dei eximium et zelosum promotorem. Successu vero 
temporis asseribus et anno 1766 hac, ut spectarur figura Christi, altaribus et picturis 
exornata et illuminata sub me Antonio Vírostek, parocho Nagy-Frankoviensi. (Tento 
kostol bol postavený na väčšiu slávu Božiu a na česť sv. Mikuláša, biskupa, 
horlivosťou a úsilím samých obyvateľov roku 1748. Požehnaný bol v ten 
istý rok na sviatok sv. Mikuláša, biskupa, veľadôstojným pátrom Demetrom 
z rádu ECMC z Červeného kláštora, vynikajúcim a horlivým budovateľom 
tohto Božieho domu. Postupne bol roku 1766 veľkofrankovským farárom  
Antonom Vírostkom doplnený a vyzdobený stĺpmi, oltármi a maľbami).

Kľúče od kostola sa uchovávajú vždy na fare, kostol odomyká a zamyká 
vždy učiteľ. 

Okrem drevenej vežičky pristavanej na streche nad sanktuáriom kostol má 
vlastnú drevenú vežu v dobrom stave, ale v ktorej nevisia zvony pre možné 
zrútenie, zvonica je však v priestore sakristie, v ktorej visia tri zvony, štvrtý 
najmenší je vo vežičke nad sanktuáriom – zvonica je nanovo pokrytá. 

Prvý najväčší zvon váži okolo 8 centov, ktorý po zrušení kláštora kamaldu-
lov v Červenom kláštore prisúdil  kráľ kostolu vo Veľkej Frankovej; je na ňom 
tento nápis: Omnis spiritus laudet Dominum, Deo Trino et Uno honorique s. An-
tonii, abbatis. Curarunt PP. Camaldulenses M. C. pro ecclesia suae eremi Lechnicz 
anno 1747, dier 4. Januarii. (Nech každý duch chváli Pána. Trojjedinému Bohu 
a na česť sv. Antona, opáta, dali ho uliať pátri kamalduli M. C. pre svoj kostol 
v Červenom kláštore 4. januára 1747).

Druhý menší zvon váži okolo dva centy, je na ňom tento nápis: Goss. Mich. 
Stephan Drackh in Vien. anno 1726, (dal Michal  Štefan Drackh vo Viedni roku 
1726). Tretí najmenší zvon váži okolo jedného centa, je na ňom nápis: Anno 
1735. Laudetur Jesus Chrisus, (Roku 1735. Nech je pochválený Ježiš Kristus). 
Štvrtý zvon vo vežičke nad sanktuáriom váži okolo 50 libier. Vo farských 
dokumentoch nie je údaj, či boli zvony konsekrované, kým a na česť koho. 
Zvony v gréckokatolíckej filiálke Osturňa sú spoločné pre obidva obrady  
a za súčasnú taxu sa neodopierajú veriacim latinského obradu.
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Inventár kostola:

Kostol vo Veľkej Frankovej má toto posvätné zariadenie:

1. Mosadznú pozlátenú monštranciu 1,  2. Kalich z čistého striebra, pozlá-
tený 1, 3. Strieborná pozlátená paténa 1, 4. Mosadzný pozlátený kalich s po-
zlátenou paténou 2, 5. Mosadzná pixida na donos Sviatosti chorým a slúžiaca 
aj na sväté olejčeky 1, 6. Nepoužívateľná cínová pixida na sväté olejčeky,  
7. Kotlíky z kovu  4, 8. Cínové kruhy 2, 9. Cínová tácka, 10. Drevený maľovaný 
pozlátený baldachýn 1,  11. Cengáče 4, 12. 6 zástav: a) najväčšia hodvábna čer-
vená, vyšitá bielymi kvetmi na jednej strane s obrazom sv. Mikuláša, biskupa,  
na druhej strane je maľovaný obraz Ježiša, Márie a Jozefa; b) dve malé hod-
vábne zástavy čisto červené, na jednej je sv. Florián, mučeník, a sv. Vojtech, 
biskup a mučeník, druhá je ozdobená obrazmi sv. Rozálie, panny a Panny 
Márie. c) dvoje starých ľanových zástav zelenej farby: prvá s obrazom  
sv. Martina, biskupa a vyznávača a Panny Márie, druhá sv. Matúša, apoštola a sv. 
Kataríny, panny. 13. Veľká čierna ľanová zástava, zhotovená vynikajúco, na jednej 
strane je obraz Krista Pána ako kriesi mŕtvu Jairovu dcérku, na druhej ako Marta 
beží v ústrety Kristovi Pánovi. 14. remienky na nosenie zástavy 1, 15. plechová 
visiaca lampa 1, 16. stará sklená lampa, 17. lampy na nosenie pri procesiách 2, 18. 
spoločné sklené lampy 12, 19. sklené ampulky 4, 20. klopáč 1, 21. kríž na procesie 1,  
22. kríž v strede kostola nad oblúkom, 23. kríže na oltároch 3, 24. kríž v sak-
ristii, 25. mosadzné pacifikály 2, 26. fialový biret 1, 27. socha Zmŕtvychvsta-
lého Pána 1, 28. meštek s armatúrou 1,  29. voskový paškál na veľkom dre-
venom maľovanom svietniku 1, 30. drevená trstenica 1, 31. kropenička 1, 32. 
plechové kadidlo s plechovou lodičkou, 33. stará plechová pixida na uchováva-
nie hostií 1, 34. železo na pečenie hostií, 35. forma malá a veľká na vykrajova-
nie hostií 1, 36. biely hodvábny pluviál s červenými strapcami 1, 37. hodvábny 
ornát červený, 1. triedy s príslušenstvom,  38. hodvábny ornát biely 1. triedy  
so všetkým príslušenstvom, 39. hodvábny ornát zelenkavej farby len so štólou 
a manipulom, 40. ornát čisto bielej farby so všetkým príslušenstvom, 41. biely 
starý hodvábny ornát so všetkým príslušenstvom na všedné dni, 42. fialový 
hodvábny ornát s červenými kvetmi so všetkým príslušenstvom, 43. zelený 
hodvábny ornát so všetkým príslušenstvom, 44. starý hodvábny popolavý 
ornát so štólou a oddeleným manipulom, 45. látkový viacfarebný ornát len  
so štólou a manipulom, 46. čierny hodvábny ornát so všetkým príslušenstvom, 
47. dva nepoužívané staré ornáty, 48. nepoužívané pally  2, 49. velum len 
na kalich 1, 50. nepoužívané burzy, 51. alby 11, 52. plachty 28, 53.  konopné 
plachty 2, 54. uteráky 20, 55. superpelicey 2, 56. osobitné štóly 3,  57. červené 
a žlté kamže pre miništrantov 4, 58. nákrčníky 6, 59. vélá 3, 60. pokrývka  
na tumbu 1, 61. cinguly rozličnej farby 5, 62. misály 3. 63. misály na rekviem 2,  
64. starý nepoužívaný misál 1, 65. rituál 1, 66. podušky na oltároch 4, 67. ká-
nony na hlavnom a dvoch  bočných oltároch 9, 68. korporále 7, 69. purifikatóriá 
10, 70. drevená nádoba na svätenú vodu 1, 71. kľakadlo 1, 72. 10 nástenných 
obrazov: a) veľký obraz Nanebovzatej Panny Márie, b) obraz Panny Márie Čen-
stochovskej, c) obraz Najsvätejšej Sviatosti, d) obraz Premenenia Pána, e) obraz 
sv. Mikuláša biskupa, f) obraz Panny Márie, g) obraz Zvestovania, h) ikona Po-
slednej večere, i) obraz sv. Romualda, opáta, k) obraz sv. Antona Paduánskeho, 
73. Obraz z jednej strany sv. Mikuláša a z druhej strany Panny Márie, ktorý 
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nosia dievčatá na procesiách 1, 74. Druhý podobný obraz: z jednej strany Panna 
Mária, útočište hriešnikov, z druhej strany sv. Anton Paduánsky. Všetky obrazy 
vhodne podporujú nábožnosť. 75. Pečať kostola z roku 1832 1. 

Okrem toho má veľkofrankovský kostol ako svoje vlastníctvo – a kedykoľ-
vek ho možno vrátiť – v svojom filiálnom kostole gréckokatolíckeho obradu 
jedno úplné a nepoškodené portatile, misál a tri kánonové tabuľky. 

2. Budova filiálneho kostola veľkofrankovského

V susednej gréckokatolíckej obci Osturňa, pripojenej k obci Veľká Franková 
s veriacimi latinského obradu, jestvuje gréckokatolícky farský kostol,4 kde sa 
podľa potreby a v čase nevyhnutnosti konajú bohoslužby latinského obradu 
na spoločnom oltári. 

3. Kalvárie a verejné kaplnky

Na hornom cintoríne povyše obce Veľká Franková je kaplnka postavená 
z drevených brvien, založená Michalom Jurgovským, obyvateľom veľkofran-
kovským, zasvätená Svätému Krížu. Na svoje udržovanie má dar 50 zl, ulo-
žených na 6 % úrok u veľkofrankovských obyvateľov Michala a Františka, 
potomkov Jána Pisárčika a intabulovaných u partikulárnej kongregácie pre-
slávenej Spišskej stolice  8. marca 1831.

Poniže obce Veľká Franková je murovaná kaplnka zasvätená sv. Jánovi  
Nepomuckému, postavil ju Matej Tušinský, obyvateľ veľkofrankovský, má  
10 zl ako dar na udržiavanie, uložených na 6 % úrok u obyvateľa veľkofran-
kovského Jozefa Tušku. Kaplnka je v dobrom stave. 

4. a 5. Kríže a sochy

Medzi dedinou Veľká Franková a Malá Franková popri verejnej ceste stojí 
kamenná socha Najsvätejšej Trojice postavená veľkofrankovským sedliakom 
Vojtechom Krempaským. Na svoje udržiavanie má 20 zl, uložených na 6 % 
úrok  u Jozefa Frankovského, obyvateľa veľkofrankovského a intabulovaných 
u vrchností preslávenej Spišskej stolice 8. marca 1831; udržiavaná je dobre. 

Nielen vo farnosti, ale aj vo filiálke Malá Franková sú na cholerových cinto-
rínoch roku 1831 postavené kríže, starajú sa o ne sami obyvatelia. 

6. Krypty – nie sú tu žiadne.

7. Cintoríny 

Okrem cintorína okolo kostola je na hornom konci dediny Veľká Franková cin-
torín extravilánny, kde sa pochovávajú zomrelí bez rozdielu z Veľkej i Malej  
Frankovej,  drevenú ohradu okolo cintorína nahlodal zub času. Spomenuté 
cintoríny sú požehnané a nezneuctené, prv menovaný je bez stromov, druhý 
pri samom kostole je vysadený lipami. Okrem toho vo Veľkej i Malej Franko-
vej sú cintoríny zomrelých na choleru roku 1831, sú v nich kríže, ohradené 
priekopami. Nepokrstené deti a nehodní cirkevného pohrebu sa v extravi-
láne nepochovávajú. Nie je tu kostnica, ak sa vykopú kosti mŕtvych, dajú sa  
do novo kopaného hrobu a zahrnú zemou. 

4   Murovaný, postavený roku 1796, zasvätený sv. Michalovi archanjelovi.
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8. Fara 

Fara vo Veľkej Frankovej je murovaná, farár má dve miestnosti pre seba, tretia 
je pre kaplána, jedna miestnosť pre domácich, kuchyňa, chodba, úzka komora, 
pivnica pod farou a  druhá pivnica vo farskej záhrade, ktorú nechal vybudovať 
terajší farár vlastným nákladom. K fare je pripojený dvor, na ktorom je stodola 
s dvoma časťami, drevená holohumnica. Dva rady drevených maštalí, spolu 
6, sklad pliev, poniže fary, pri verejnej ceste je drevená sýpka. Starosť o faru 
i hospodárske budovy má podľa úprav kráľovských vrchností patrón. Menšie 
trhliny a diery na fare a škole odstraňuje farár s pomocou obyvateľov z dvoch 
tretín Veľkej a jednej tretiny Malej Frankovej. Všetky budovy boli v rokoch 1827, 
1828, 1829 sčasti vynovené, sčasti opravené a sú v dobrom stave. 

9. Majere a domy patriace fare 

K veľkofrankovskej fare patria tri malé želiarske domčeky, ktoré si postavili 
sami želiari z vlastného dreva: z nich jednotlivo izbu, komoru a maštaľ sami 
si udržujú a opravujú. 

10. Škola 

Vo Veľkej Frankovej je drevená škola, ktorú postavil zemepán a všetci 
obyvatelia. Jedna izba je pre učiteľa, ktorá slúži i pre žiakov, učiteľ má ešte 
malú chodbičku a komoru, stodolu s mlatom a dve maštale – všetko z dreva,  
v skromných pomeroch. Učiteľ má nárok na 5 siah suchého, vetrom zláma-
ného i na zemi ležiaceho dreva z panských lesov, ktoré si má sám pripraviť  
a doviezť. Veľkofrankovská škola je triviálna, miešaná pre chlapcov a diev-
čatá a čisto katolícka. 

11 a 12. Rehoľný inštitút a dobročinný inštitút – sa vo farnosti nenachádza.

II. O cirkevných osobách a osobách s nimi spojených

1. Patrón kostola 

Patrónom kostola vo Veľkej Frankovej je osvietený a najdôstojnejší grécko- 
katolícky biskup v Prešove so svojou ctihodnou kapitulou a má všetky práva, 
benefíciá a úžitky, vyplývajúce z patronátneho práva. 

2. Farár 

Terajším farárom vo Veľkej Frankovej je Ján Štefáni, 38-ročný. Teológiu 
absolvoval sčasti v Generálnom seminári v Trnave, sčasti v domácom, vy-
svätený za kňaza bol roku 1817 spišským generálnym vikárom Štefanom  
Čechom, biskupom belehradským. Rok a dva mesiace bol kaplánom vo Velič-
nej, potom osem rokov sčasti administrátor, sčasti farár v Malatínach, potom 
24. januára 1827 bol kanonicky uvedený do tohto benefícia a je tu šiesty rok. 

3. Kaplán – žiaden.
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4. Učiteľ 

Učiteľom je Tomáš Horobaj, 38-ročný, ženatý, pre svoj úrad dostatočne kva-
lifikovaný, neabsolvoval žiaden inštitút preparandie, ani nemá odtiaľ žiadne 
vysvedčenie. Má usporiadaný a pokojný život, k žiakom je milý, v službe je 
horlivý, poslušný a úctivý voči farárovi. Pri nástupe do úradu zložil verejné 
vyznanie viery v kostole pred ľudom. 

Volí ho farár so súhlasom presláveného zemepána, dištriktuálneho dekana, 
prepúšťa sa so súhlasom diecézneho biskupa. Pri tejto vizitácii sa rozhodlo,  
že pri konkurze sa uprednostňujú tí, čo absolvovali preparandiu. 

5. Učitelia – žiadni tu nie sú. 

6. a 7. Kostolníci 

Kostolníci sú dvaja: Tomáš Zadziora, 45–ročný a Jakub Značek ml.,  
25-ročný; usporiadaného života, horliví  a verní v úrade; prijíma a uvoľňuje 
ich farár.

8. Kurátor dobročinného inštitútu – nejestvuje v obci taký inštitút.5

10. Babice

Vo Veľkej Frankovej sú tieto babice:  Alžbeta Mendráľová, 60-ročná, Alžbeta 
Kelionová, 52-ročná. V Malej Frankovej: Anna Soľavá, 58-ročná a Žofia  
Ľachová, 62-ročná. Všetky sú usporiadaného života, riadne poučené farárom, ako 
pokrstiť v prípade potreby, vyskúšané chirurgom, prijíma a uvoľňuje ich obec. 

11. Domácnosť farára 

V službe farára sú: 1. sluha František Penxa, želiar, ženatý, 32-ročný, v hod-
nosti hospodára, 2. Jakub Frankovský, sluha, slobodný, 20-ročný, 3. Jozef  
Libenda, pastier, slobodný, 18-ročný, 4. Vojtech Michaľák, 12-ročný, 5. Katarína  
Frankovská, slúžka, slobodná, 20-ročná, 6. Alžbeta Tallarčáková, slúžka, slo-
bodná, 28-ročná. Všetci sú usporiadaného života, v dome nepoznajú upred-
nostňovanie, a k ľuďom prichádzajúcim za farárom sú ľudskí.

III. Povinnosti cirkevných osôb a osôb s nimi spojených 

1. Patrón 

Ctihodný patronát v zmysle vyššieho dobročinného stavu sa zúčastňuje 
opravy deravých striech  na cirkevných budovách a plní si svoje povinnosti.

2. Farár 

Povinnosti farára sú nasledujúce: sústavne zostávať v benefíciu, nevzďaľo-
vať sa na dlhší čas z neho bez súhlasu biskupa. Má stále nosiť tonzúru a reve-
rendu, starať sa o kostol a jeho zariadenie, kaplnky a sochy, čistotu bohoslu-
žobných predmetov, usilovať sa o nádheru Božieho domu. V bohoslužbách 
treba zachovávať presný poriadok. V tejto farnosti je nasledujúci: v lete ako 

5   Vynechaný je § 9: Hrobári.
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aj v zime každú nedeľu a sviatok o 10. hod odslúžiť omšu, najprv kázeň, po-
tom spievaná omša, medzi kázňou a omšou opakuje sa katechizmus, aby aj 
starší prítomní v kostole si obnovili pamäť, o 3-tej popoludní bývajú litánie 
a nato je katechéza, v lete v kostole, v zime v dome, kde sa kúri. V pracovné 
dni a vo sviatky dišpenzované cirkvou býva omša v lete o 7. hodine, v zime 
o 8. Podľa pápežských úprav je farár povinný v nedeľu a vo sviatky obetovať 
svätú omšu za ľud a modlitbu za apoštolského kráľa. Dvanásť fundačných 
tichých omší za rok, určených navždy tejto farnosti: za vyslobodenie duše 
kňaza Valentína Spernakoviča je treba svedomite odslúžiť. Tabuľka visí v sa- 
kristii a deň celebrovania sa eviduje v nato určenom farskom protokole.

Farára tiež viaže odbaviť v priebehu roka spoločné cirkevné oslavy, proce-
sie a prosby v určené dni, ako sú: Obetovanie Pána, procesia na sv. Marka, 
kántrové dni, procesia na Božie Telo a cez celú oktávu, odpust. Zvláštne po-
božnosti sa nekonajú ani v matke, ani vo filiálke. Farár je povinný: oznamo-
vať ľudu z kazateľnice sviatočné dni a pôsty, hlásať sústavne slovo Božie po 
slovensky v nedele a dni sviatočné, dôsledne katechizovať v predpísané dni  
vo farnosti i vo filiálke, predovšetkým deti, ktoré prichádzajú na prvú spo-
veď poučovať náležite v pôstnej dobe, vhodne sa starať aj o Cigánov, tulákov  
a podávať im základy náboženskej viery a mravov.

Udeľovať krst vždy v kostole okrem nevyhnutných prípadov. Ľud príleži-
tostne napomínať, aby prijali sviatosť birmovania, keď je príležitosť, a pripra-
viť ich na to. Hostie  vymieňať každých pätnásť dní; vystaviť Sviatosť oltárnu 
k verejnej poklone na veľké sviatky počas omše. K chorým niesť Najsvätejšiu 
Sviatosť oblečený v superpelícii a štóle v sprievode miništranta alebo učiteľa 
so zvončekom.

Spovedať má v kostole oblečený v superpelícii a štóle v lete i v zime – ak to 
potreba nevyžaduje ináč – a žiadať od každého farníka potvrdenie o veľko-
nočnej spovedi.

Keď je volaný k chorému, nech ide bez meškania v každom čase, aj bez po-
zvania ich má navštevovať a utešovať ich duchovnými povzbudeniami, aby 
prijímali sviatosť posledného pomazania, kým ešte choroba nepokročila; nech 
im dáva pápežské rozhrešenie s plnomocnými odpustkami. 

Budúcich manželov – podľa nariadenia Tridentského koncilu – oznámiť v kos-
tole za veľkej omše troma ohláškami, informovať častejšie o prípadných prekáž-
kach a vyzývať ľud na ich oznámenie, nepripustiť manželov k sobášu bez dô-
kladného poučenia o viere, mravoch a o vážnosti manželstva a jeho záväzkoch; 
snúbencov z inej farnosti sobášiť len s písomným súhlasom tamojšieho farára 
a potvrdení o náuke a ohláškach. Podobne nesobášiť ani poddaných z iných de-
dičných zemí alebo vojenské osoby, prvých bez súhlasu ich vrchností, druhých 
bez písomného súhlasu veliteľstiev, ani Bavorákov nesobášiť bez potvrdenia  
o emigrácii, od cechových tovarišov (metallurgos) žiadať Reisezettel. 

Sobášiť má vždy v kostole, najmenej pred dvoma svedkami, nikdy nie v za-
kázanom čase – len ak v prípade nutnosti majú snúbenci dišpenz od diecéz-
neho biskupa.
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Chlapcov pred 18. a dievčatá pred 16. rokom nesobášiť priľahko, manžel-
ské nezhody dávať do poriadku osožnými napomenutiami tým, čo to nepo-
máha, oznámiť duchovnej vrchnosti; deti, ktoré prídu na svet z miešaného 
manželstva, vychovávať podľa katolíckych zákonov kráľovstva, ak by také 
boli vo farnosti. Dôsledne dbať, aby aj deti zrodené od otca latinského obradu 
náležite nasledovali obrad otca, aby niekto nezmenil svoj obrad vlastným pre-
svedčením. Školskú mládež navštevovať najmenej raz do týždňa a vyučovať 
ich katechizmus.

Práva cirkvi a farára brániť, zaobstarávať si knihy prislúchajúce stavu. Spl-
niť nariadenie diecézneho biskupa: vlastné knihy farára po jeho smrti darovať 
farskej knižnici, sám sa vzdelávať. Neprechovávať zakázané knihy, nečítať 
ich, ani ich nedávať iným čítať. Dôsledne opatrovať knihy patriace farnosti, 
ktoré sú uvedené na konci tejto vizitácie. Opatrovať farské protokoly, takisto 
protokoly kráľovských a diecéznych intimátov, matriky vedie riadne a jasne 
– pripraví koncom roka v určený čas ich odpis, odovzdá dekanovi a ten  
na biskupsky úrad. Zúčastňuje sa dištriktuálnych stretnutí a porád toľkokrát, 
koľkokrát sú zvolané, počas prednášania problémov byť prítomný so všetkou 
skromnosťou a úžitkom z nich. Ak sa mu stanú nejaké krivdy, nech ich pred-
loží príslušnému fóru, úbohým a biednym vo svojej farnosti v rámci možnosti 
má podporou a pomocou skutočne pomáhať. Patrónovi preukazovať  všetku 
úctu, so všetkými svojimi farníkmi žiť pokojne a priateľsky. Ak by sa mu stali 
nejaké krivdy a podozrenia, nech hľadá riešenie u príslušných vrchností. 

3. Povinnosti kaplána – nič.

4. Povinnosti učiteľa 

Povinnosťou učiteľa je, kedykoľvek je to potrebné: otvárať a zatvárať kostol, 
v neprítomnosti kostolníkov zapaľovať a zhasínať sviece na oltári, obliekať 
a vyzliekať kňaza, slúžiť pri bohoslužbách a v dňoch, keď nie je prítomný 
kostolník, zastupovať ho vo všetkých funkciách. Hrať na organ, predspevovať 
ľudu, častejšie učiť ľudí spievať zbožné piesne, piecť hostie pre obetu omše. 
Mimo kostola: za verejných prosieb spievať s ľudom, za procesií udržiavať 
správny poriadok, pomáhať farárovi pri katechizácii ľudí, napokon obhliadať 
mŕtvych. V škole je povinný učiť školskú mládež čítať, písať, základom poč-
tov, predovšetkým náboženstvo cez 10 mesiacov, začínajúc 1. novembrom. 
Tunajší učiteľ je aj notárom vo Veľkej a Malej Frankovej bez toho, žeby zane-
dbával úrad učiteľa. 

5. Povinnosti učiteľov – nič.

6. Povinnosti syndika – nič.

7. Povinnosti kostolníka 

Kostolníkovou povinnosťou je aspoň v nedeľu a vo sviatok zapaľovať a zha-
sínať svetlo v kostole, čo treba v kostole pripraviť, posvätný inventár udržia-
vať riadne a čisto, obchádzať kostol so zvončekom, zbierku spočítanú pred 
farárom pridať k peniazom do pokladnice kostola a opatrovať jeden kľúč od 
pokladnice kostola. 
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8. Povinnosti kurátora dobročinného inštitútu – nič.

9. Povinnosti hrobárov

Hrobár je povinný vykopať hrob mŕtvym do hĺbky na jednu siahu, cinto-
ríny mať uzavreté, odvracať odtiaľ dobytok.  

10. Povinnosti babíc

Babice sú povinné pomáhať pri pôrode chudobnejším i bohatším rodičkám, 
postarať sa o dieťa i o rodičku, novonarodené dieťa čo najskôr priniesť a spre-
vádzať na krst do kostola, v prípade potreby dieťa pokrstiť.

IV. Príjem cirkevných osôb a osôb s nimi spojených

1. Príjem farského kostola6

1. Kostol vo Veľkej Frankovej má oddávna želiarsky domček na svojom po-
zemku poniže veľkofrankovskej školy, ktorý však zub času nahlodal (injuria 
temporis colapsa est). Pozemok tohto domčeka je súvislý s pozemkom školy, 
využíva ho dnes učiteľ a podľa platného cirkevného práva, platí ročne 3 zl. 

2. Kostol má kapitál 74 zl 24 gr, ktorý kedysi zložil veľkofrankovský farár 
Anton Raiter a na ktorý je ťarcha: z ročného úroku sa vyplatí 1 zl 28 gr kaž-
doročne dvom žobrákom, ostatný úrok sa ponechá kostolu. Tento kapitál je 
uložený na 6 % úrok u Martina Graňdu, obyvateľa veľkofrankovského, inta-
bulovaný je u Spišskej stolice 8. marca 1831. 

3. Kostol vo Veľkej Frankovej má kapitál 196 zl uložený 1. januára 1811 
u veľkofrankovských obyvateľov na 6 % úrok, intabulovaným u partikulárnej 
kongregácie Spišskej stolice 8. marca 1831. Od spomínaných súm kapitálu sú 
potvrdenky uložené v pokladnici kostola.

4. Ku kapitálu kostola prináleží aj zisk zo zvončeka, ktorý je zamknutý a po-
číta sa pred kostolníkmi a farárom.

5. Prijíma peniaze aj od pohrebného zvonenia, od jednotlivého zvona 3 gr, 
od troch zvonov 9 gr.

6. Počas pohrebu za každú sviečku dostáva 9 gr.

7. Od pohrebnej pokrývky na tumbu 6 gr.

8. Od čiernej zástavy – keby si ju niekto žiadal – dostáva kostol 15 gr, tiež od 
dvoch červených zástav pri pohrebe dieťaťa 6 gr. 

Celý príjem kostola je zverený do starostlivosti farára a kostolníkov, oni 
ním manipulujú, každý občiansky rok pripravujú vyúčtovanie v spolupráci 
so zemepanským úradníkom a dedinským  richtárom a podpísané v dvoch 
exemplároch predkladajú aj s tabuľkou kapitálu biskupskému úradu. Príjem 
kostola sa uchováva v pokladnici kostola s dvojitým zámkom, jeden kľúč má 
farár, druhý kostolník. Peniaze sa používajú výlučne na potreby kostola; na 

6   V origináli zabudnutý názov 1. paragrafu.
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zvláštne výdavky presahujúce 10 zl, potrebujú súhlas diecézneho biskupa. 
Na peniaze kostola nemôže siahnuť ani farár, ani nikto iný a vyberajú sa na 
vlastné meno. Kostol sa nezaťažuje žiadnymi pasívnymi ťarchami. 

2. Príjem farára

Veľkofrankovský farár má

1. jednu starú sedliacku usadlosť, ktorá je delená na pásma (prenty):

a) Za farskou stodolou je záhrada v rozlohe 35 viedenských siah a 4 stôp; 
horný sused je Andrej Krempaský, dolný Jakub a Andrej Penxa. V dolnej časti 
záhrady stoja dva sedliacke domy s hospodárskymi stavbami a časť stodoly 
panského sedliaka Andreja Penxu. Z tejto skôr spomenutej záhrady čiarou cez 
kopec, nazývaný Hora, situovaný ponad farou, ide zóna farských polí, nazva-
ných Na Hore, ktorá nad farskou stodolou má na šírku 31 siah a 3 stopy; od 
druhého kopca  stúpajúc hore 22 viedenských siah až po okraje kacvínskych 
polí, kde aj končí ako 19 viedenských siah. Susedmi týchto polí sú: od strany 
Slotviny zóna polí Krempaských, z dolnej strany zóna polí libertínov (slobod-
níkov), ľudovo nazývaných soltys. 

b) Pole nazývané Slotviny a Pod Slotviny. Jeho hranice sú: od hanušovského 
chotára je susedné pole Jakuba a Františka Krišaňdu, tiež cesta, prechádza-
júca vrcholom kopca. Horný sused je: zóna želiarskych polí, od spodnej časti 
vrchu Hora susedia polia Penxiovcov a Žolondekových. Toto pole až do vr-
cholu kopca má dĺžku 114 viedenských siah; odtiaľto z vrcholu až po potok  
v údolí, kde končí, uzaviera akoby trojuholník. 

c) Pole, nazývané Zagorom, má tieto hranice: od vrcholu kopca je pole  
Michala, Jakuba a Vojtecha Krempaského, od hanušovského chotára želiari  
a samotná hranica hanušovského chotára, napokon z malofrankovskej strany 
je pole Lešnických a Tuškiových v rozsahu okolo 24 bratislavských meríc. 
Okrem toho aj časť poľa položená za potokom, kde susedom je Michal Krem-
paský, patrí tiež veľkofrankovskej farnosti. 

d) Pole nazývané Dolina, nad horným veľkofrankovským mlynom. Od vr-
cholu kopca je hranica chotára Hanušoviec, od neho vo vzdialenosti 6 siah 
je prvá cesta. Šírka tohto poľa je po samý vrchol kopca 79 a ½ viedenských 
siah, ono pole nad spomínaným horným mlynom až do údolia vždy stále 
užšie siaha tak, že v svojom strede pod druhou malofrankovskou cestou 
má na šírku už len 64 a ½ viedenskych siah; pri samom mlyne má 35 vie-
denských siah. Jeho hranicami sú od strany Ološčiny je pásmo polí Petráša, 
od strany Malej Frankovej je Pisarčíkove. Pri samotnom mlyne hranicou  
zo strany Veľkej Frankovej je potok a pole Kedšacha. Od spomínaného poľa 
má okrem toho veľkofrankovský farár vlastný pasienok, od pretekajúceho 
potoka až po spomínané orné polia. 

e) Pole Ološčina: od vrcholu kopca, kde je najužšie, hranicou je pole Jakuba 
Krempaského, od strany Slotvin susedmi sú polia Pisárčika a Križaňa; tu far-
ské pole priamo z vrchu až k samému potoku omývajúcemu pole kováča Jo-
zefa Radeckého v šírke 32 viedenských siah a tu aj končí. 
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f) Pole V Rovni poniže veľkofrankovského horného mlyna má tieto hra-
nice:  od mlyna tečúci potok, horným susedom je Jakub Hulaľa, dolným Jozef  
Petráš ml., šírka poľa je 27 siah a 3 vied. stopy. Spomínané pole v tejto šírke 
siaha až po kopec Ždjárik, kde sú už húštiny a pasienky, od ktorého v šírke sa 
zmenšujúcom ho stále ohraničujú polia Krempaského a Lešnického.

g) Zóna polí nazývaných Na Přečolách: začína v šírke 29 ½ viedenských siah 
od záhrady Schnitza, tiahne sa v tej istej šírke cez pretekajúci potok okolo pra-
meňa hore až po kopec Přiliosek a stále v tej šírke sa zváža dolu z kopca až po 
chotár Osturne. Z hornej strany je pásmo polí Krempaského, z dolnej Petrášove. 

h) Pásmo poľa nad farskými domčekmi sa tiahne cez kopec v šírke 30 vie-
denských siah,  potom z neho dolu kopcom až po chotár Osturne. Horným 
susedom tohto poľa je pásmo polí Lešnického, dolným sčasti potok, sčasti 
pole Lešnického. 

i) Farské pole, ležiace v Šižli sa tiahne v šírke 50 viedenských siah ako orá-
čina až po chotár Osturne, kde má farár ešte úzku lúku a pole, nazývané Glen-
kobe, v tejto oblasti sa zužuje aj končí. Bezprostredne k tomuto poľu prilieha 
pastvina Břegy v šírke 21 viedenských siah až tam, kde sa spomínané oráčiny 
viac a viac zužujú a končia pri chotári Osturne. Horným susedom polí sú po-
lia Pisárčika, od potoka osturnianski  želiari; toto pole od želiarskych polí ide 
k dolnému veľkofrankovskému mlynu.

k) Záhrada pod dedinou Veľká Franková, kde má farár kapustnisko; šírka 
tejto záhrady je 32 viedenských siah a 5 stôp. Horným susedom je Vojtech  
Penxa, dolným Jozef a Vojtech Petráš. Bezprostredne od tejto záhrady v jej 
šírke tiahne sa pásmo polí, nazývaných Vyšnie Zdlužiny, ale ďalej sa zužuje, 
potom zostupuje až po chotár Kacvína, kde končí. Od spomínaného kapust-
niska za cestou je fliačik farského poľa, široký 5 siah a 1 stopu, dlhý 33 siah  
a 4 stopy. Susedmi sú verejná cesta a od potoka Martin Krempaský. 

l) Pásmo poľa nazývaného Strednie Zdlužiny, tiahne sa v šírke 30 vieden-
ských siah, horným susedom je pásmo polí Petráška, dolným Krempaského, 
tiahne sa až po chotár Kacvína, kde končí v zúženej šírke. Popri tomto poli 
za cestou je farské pole, nazývané Klin, široké 29 siah a 4 stopy; susedmi sú 
verejná cesta z jednej a pretekajúci potok z druhej stany, horným susedom je 
Jozef Petráš. 

m) Nižnie Zdlužiny, pole široké 26 viedenských siah a 3 stopy, zhora sú 
polia Lešnického, zdola Pisárčika tiahne sa v zúženej šírke až po chotár  
Kacvína, kde končí. 

n) Pole nazývané Poľanka je akoby ostrovček obmývaný tečúcim potokom 
v rozlohe asi 14 bratislavských meríc, susedom je Jozef Petráš ml. a potok.

o) Pole a lúka Poľana i Zapoľanom v šírke 32 viedenských siah a 3 stopy. Susedmi 
sú: zhora Michal Leščinský, zdola Michal Zagorský; toto pásmo začína od potoka 
zvažujúc sa popri dolnom mlyne. Od tohto poľa a lúky tiahne sa cez kopec farský 
pozemok v šírke 30 siah a 2 stopy až k húštinám, kde sú pastviny, potom cez 
kopec a v tej istej šírke je pole nazývané Zapoľanom, ktoré končí pri kacvínskom 
chotári; susedom zhora je Michal Leščinský, zdola Michal Zagorský. 
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Všetko, čo je na týchto menovaných farských pozemkoch, poliach, húšti-
nách, lúkach, pasienkoch a lesoch a čo aj následne môže byť (successive esse 
potest), patrí veľkofrankovskej fare.

p) Záhrada smerom ku veľkofrankovskej škole, ohraničená školou, tečúcim 
potokom a cestou k farským domčekom.

q) Okrem toho ešte dve malé farské záhradky pod oknami fary k farskému 
dvoru, tiež za cestou, kde je pivnica a sýpka.

2°  Od troch želiarov dostáva farár ročne poplatok 1 zl a zdarma 18 dní 
ručnej práce.

3° Veľkofrankovský farár má od farníkov vo farnosti Veľká Franková 20 dní 
ručnej práce, kedykoľvek to potrebuje.

4°  Vo farnosti Veľká Franková dostáva každoročne farár na sviatok sv. Jozefa,  
ženícha Panny Márie, 80 bratislavských meríc pšenice, 80 bratislavských me-
ríc jačmeňa a 36 meríc ovsa. 

5°  Od obce Veľká Franková dostáva ročne 9 kurčiat.

6°  Tiež od tej istej obce v hotovosti 4 zl 30 gr. 

7°  Má právo voľného pasenia so stádom obce, okrem toho právo pásť dva 
kone na stráženom poli (hájnica).

8°  V chotári Veľkej Frankovej môže s vlastnými ovcami košiarovať a hnojiť 
svoje polia. 

9°  Má právo slobodného lovu v slobodnom kraji, rybolovu a lovu vtákov 
pre vlastnú potrebu kdekoľvek v chotári Veľkej Frankovej.

10° Z fundácie 100 zl kňaza Valentína Spernakoviča z 10. júla 1799 na zá-
dušné omše a uložených u Martina Šimkoviča, obyvateľa veľkofrankovského 
na 6% úrok a intabulovaných u Spišskej stolice 8. marca 1831 dostáva farár  
6 zl titulom úroku za 12 tichých omší.

11° V dôsledku úpravy Uhorského miestodržiteľstva zo 14. mája 1822  
č. 11779 dostáva farár štvrťročne podporu z pokladnice presláveného Lech-
nického panstva 124 zl a 1 gr. 

12° Dostáva 30 siah palivového dreva zo zemepanských lesov, ktoré majú 
farníci z 2/3 veľkofrankovskí a z 1/3 malofrankovskí vyrúbať a do 1. novem-
bra priviezť do fary. Okrem toho má farár právo kedykoľvek vyrubovať su-
cháre a zbierať drevo ležiace na zemi.

Z Malej Frankovej dostáva farár nasledujúci príjem: a) 7 bratislavských me-
ríc  jačmeňa, b) 7 ovsa, c) 15 kurčiat, d) v hotovosti 1 zl 45 gr. 

13° Má nasledujúcu štólu: od pohrebu starca 1 zl, od pohrebu dieťaťa 36 
gr, od sobáša 1 zl 36 gr, od spievanej omše 1 zl, od tichej 30 gr, od výročných 
modlitieb za zomrelého 2 zl, od vádzky rodičky a nevesty 12 gr, od Libera me 
30 gr, od zádušnej omše 1 zl 30 gr.

14° Ročne má príjem zo štyroch zbierok, tretinu z nich dostáva učiteľ.
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Z filiálky Osturňa: Veľkofrankovský farár od veriacich latinského obradu, 
patriacich k nemu ako filiálka, doteraz nemal žiaden fixný príjem okrem štóly; 
táto vizitácia ponechala tento zvyk s prídavkom, žeby osturniansky farár 
gréckeho obradu nebral tiež nič okrem štóly od svojich farníkov medzi far-
níkmi latinského obradu.

3. Príjem kaplána – nič.

4. Príjem učiteľa

1° Veľkofrankovský učiteľ v dedine Veľká Franková má dve malé záhradky 
hneď pri škole, jedna je vysadená stromami, druhá je na zeleninu. 

2° Má záhradu na seno za cintorínom pri kostole o rozlohe 22 viedenských 
siah, ktorú ohraničuje tečúci potok, cesta, idúca poza kostol a z hornej strany 
záhrada Michala Zagorského a Martina Šimkoviča. 

3° Má oráčinu v poli nazývanom Šišla o šírke 36 viedenských siah; zhora 
má polia Petráš, zdola Pisárčik; toto pole začína od polí želiarov a končí pri 
obecných pozemkoch, teraz tiež želiarskych. 

4° Má pole, nazvané Mostkové, teraz zničené povodňou, ktoré sa ďalej nedá 
orať, zarastá krovím a využíva sa ako pasienok, kedysi sa na ňom dalo vysiať 
8 bratislavských meríc. Susedia sú: Michal Žolondek a Peter Krišaňda. 

5° Od Veľkej Frankovej dostáva 10 bratislavských meríc jačmeňa, 10 ovsa; 
od Malej Frankovej 3 ½ bratislavskej merice jačmeňa a tiež 3 ½ ovsa. V hoto-
vosti dostáva v Malej Frankovej 53 gr. 

6° Vo Veľkej Frankovej má právo voľného pasenia s obecným stádom. 

7° Za rok má 4 kantácie (spevy).

8° Dostáva tretinu zo štyroch ročných ofier. 

9° Dostáva nasledujúcu štólu: od každého pohrebného zvonenia má 9 gr 
a od pohrebu starca 30 gr, od pohrebu dieťaťa 18 gr, od napísania ohlášok 12 
gr, zo spievaného obradu pri pohrebe starca 24 gr, pri pohrebe dieťaťa 12 gr, 
od hrania na organ pri spievanej omši 12 gr, od Libera me 9 gr, od hodiniek 
za mŕtvych 30 gr. 

10° Dostáva z panských lesov 6 siah palivového dreva, ktoré si musí sám 
vyrúbať i priviezť; môže voľne rúbať suché stromy, zbierať vetrom zlámané 
a na zemi ležiace konáre.

5. Príjem učiteľov – nič.

6. Príjem syndika  – nič.

7. Príjem kostolníkov

Každý kostolník dostáva z pokladnice kostola ročne 2 zl.

8. Príjem kurátora dobročinného ústavu – nič.

9. Odmena hrobárov

Hrobár dostáva od hrobu v zime 1 zl 15 gr, v lete 1 zl. 
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10. Odmena babíc

Je tu zvyk, že je na zvážení a možnostiach rodičky vynahradiť vynaložené úsilie.

11. Ľud farnosti a jeho povinnosti

Ľud vo Veľkej i Malej Frankovej podlieha zemepanským právom gréckokato-
líckemu biskupovi a jeho kapitule v Prešove. Filiálka Osturňa patrí zemepánovi 
slobodnému barónovi Ferdinandovi Horvátovi z Plavča. Všetci sú katolíci. 

Všetok ľud hovorí po slovensky a je katolíckeho náboženstva. Spolu je 1005 
duší, vo farnosti katolíci 509, dospelí 384, deti 125, gréckokatolíci 2. V Malej 
Frankovej spolu katolíkov 348, z toho dospelí 273, deti 75. Vo filiálke Osturňa 
katolíci latinského obradu 126, z toho dospelí 103, deti 23. Židov spolu je 30. 
Nie je tu žiadne miešané manželstvo. 

Ľud farnosti je v podstate zbožný, úcta k Bohu chvályhodná, jeho morálny 
charakter správny. Ľud riadne svätí nedele a sviatky, rád sa zúčastňuje omší 
i kázní, dodržiava cirkevné pôsty a zdržanlivosť. Všetci si odbavujú veľko-
nočnú spoveď, dostávajú o tom potvrdenia, mnohí chodia na spoveď a na 
sväté prijímanie aj častejšie cez rok.

K farárovi zachováva ľud potrebnú dôveru a sprevádza ho úctou. Mládež 
farnosti sa nevenuje nočným stretnutiam a podozrivým schôdzkam, je slušná 
doma, vonku a predovšetkým v kostole, chlapci sú na chóre, dievčatá pred 
sanktuáriom. 

Vo farnosti niet verejných pohoršení, cudzoložníkov a rozlúčených manžel-
stiev; jedine vo filiálke Ostrurňa je jeden prípad, ktorý je predložený biskup-
skému úradu. 

Ľud farnosti nepodlieha zvodom pútí a cestovania. Vo filiálke Osturňa 
v protive nariadeniam kráľovských vrchností mnohí dospelí i deti, ktorí majú 
otca gréckokatolíckeho obradu, nasledujú ho v obrade a po čase stávajú sa 
gréckokatolíkmi; vizitátor toto ponecháva v doterajšom stave, v budúcnosti 
má farár dávať pozor, aby sa nik bez súhlasu biskupského úradu neodvažoval 
meniť obrad. 

VI: O miestach vzdialených od centra farského kostola

Okrem dedín Malá Franková a Osturňa patria k farnosti Veľká Franková dva 
mlyny vo Veľkej Frankovej, horný a dolný, pri dolnom je pekáreň a panská krčma.

Také miesta, ktoré by sa mali vyčleniť alebo pričleniť do farnosti, nejestvujú. 

Úpravy farárovi

Pozemky a majetok kostola, farský a školský, ako sa tu opisujú, treba zacho-
vať v ich úplnosti bez akéhokoľvek prenájmu, výmeny a akýchkoľvek tran-
sakcií, ktoré sú bez súhlasu biskupa beztak nulitné ako dnes, tak aj v budúc-
nosti, ak by sa až tak ďaleko odvážil zájsť.
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V prítomnosti podpísaných, menovite predstaviteľa patronátu, menova-
ného osobitne k tomuto aktu, ako potvrdenie tejto kanonickej vizitácie dá-
vame svoj podpis a pečať a schvaľujeme ju. Vo Veľkej Frankovej 30. júla 1832.7

Jozef Bélik 
spišský biskup v. r.  
L. S.

Caspar Nemessányi de Eadem v. r. 
spišský kanonik L. S.

Xaverius Ujfalussi i m. p.  panský fiškál   L. S.

Pred nami ako svedkami:

František Lányi, spišský podžupan v. r., L.S.

Anton Juraj Sponer, prísažný Spišskej stolice v. r., L.S.

A) Knihy patriace k majetku fary:
1.  Methodus recte gubernandi parochiam ex editione 1803    2 zv
2.  S. Concilium Tridentinum    1 zv
3.  Moralis theologia e fuso opere Mauri Schenkel in compendium redacta   1
4.  Compendium christianae moralis philosophiae sive aethicae   1
5.  Dissertationes succinctae peculiarium quaestionum ad religiositatem et  
     moralitatem christianam spectantium. 1806    1
6.  Moralis philosophiae christianae de virtutibus et vitiis tractatus     1
7.  Compendium institutionis pastoralis. Editio altera anni 1805    1
8.  Selectae meditationes pro usu clericorum et sacerdotum Tyrnaviae 1801    1
9.  Theologia moralis universa R. P. Gabrielis Antoine     6
10. Viator christianus recta et regia via in coelum tendens a Thoma a Kempis    1
11. Theologia moralis, sacramentalis et decalogi a Benjamino Elbel   2
12. Sermones catecheticae doctrinales pro dominicis per annum applicati    1
13. Offina nova Diecesis Scepusiensis    1
14. Sensa moralia ac religiosa virorum saec. XVI.    1
15. Tractatus de sanctorum et praecipue Beatissimae V. Mariae cultu    1
16. R. P. Gazda conciones     5
17. R. P. Mariani ab Angelis Examen theologico morales    1
18. Nagy: Theologiae moralis tractatus practicus    1
19. Symbolum fidei complectens regulas et dogmata fidei catholicae universa     2
20.  Extractus in objectis politico ecclesiasticis editarum b. resolutionum 

regium   1

7  Vizitácia sa skutočne konala 30. júna 1832.
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21. Sermones funebres concinati per Patrem Seraphinum Missionarium     1
22. Casus conscientiae Prosperi Lambertini     2
23. Christianus animarum excitator opera Ignatii Clausen     1
24. Supellex concionatoria in festa Deiparae Virginis et Angelorum a Joanne
      Fridvalsky    1
25. Manuale sacrarum ceremoniarum juxta ritum s. Romanae ecclesia auctore
      Michaele Bauldry     1
26. Joannis Osorii e Societate Jesu conciones     1 
27. Officia sanctorum, qua in antiquioribus breviariis non reperiuntur     1
28. Libelli pro praeparandia     2
29. Kniha o nasledovaní Pána Krista     1
30. Učení múdrosti krestianskej      5
31. Vyučovaní dítek o svatostech    1
32. Rímsky katolícky katechizmus     1
33. Kameň probujíci rozepre víry authore Joanne Gontherio Taurinensi     1
34. Kazanie na nedziele calego roku Dieza Carola Fabianiego     1
35. Kazanie przygodne X. Kaspra Bolsama SJ    1
36. Kazanie Tomasza Perkowicza     1
37. Verbesserte und erleichterte griechische Grammatik. Halle 1801    1

Protocolla
Matrika najstaršia od roku 1750     1
Matrika iná od roku 1781 – chybná     1
Matrika pokrstených, sobášených a zomrelých od roku  1820     1
Matrika birmovaných a zoznam posvätných fundácií 1
Matrika miešaných manželstiev      1
Matrika vojenských osôb      1
Matrika konvertitov a odpadlíkov od viery     1
Protokol kráľovských a diecéznych úprav od roku 1782     1
Iný protokol z rokov 1809 – 1818         1
Stará kniha účtov kostola     1
Kniha kostolných účtov od roku 1825/26     1
Protokol súpisu duší     1
Historia domus – dejiny farnosti     1

Preklad: Jozef Šimončič

Apretácia prekladu: Katarína Karabová
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Resumé

Kanonische Visitation der Pfarre in Veľká 
Franková aus dem Jahr 1832
Jozef Šimončič

Die Übersetzung der kanonischen Visitation der Pfarre in Veľká Franková im 
Jahr 1832 im vorliegenden Schema: 1. Kirchliche Gebäude (Kirche, Kappe- 
llen, Statuen, Krypten, Friedhöfe, Pfarre, Schule), 2. Personen: Pfarrer, Kaplan, 
Lehrer, Kirchner, Totengräber, Hebamme, 3. Pflichten von Pfarrer, Lehrer, 
Kirchner, Totengräber, 4. Einnahmen dieser Personen, 5. Das Volk der Pfarre 
– Charakteristik. Am Ende stehen eine Liste von Amtsbüchern (Taufbücher) 
und eine Liste der Pfarrenbibliothek sowie die Unterschriften der Anwesen-
den für die Gespanschaft und den Herrenhof.

Die Protokolle der kanonischen Visitationen in der Zipser Diözese aus dem 
Jahr 1832 sind die letzten in ihrer klassischen Komplexität und stellen die 
Angaben der letzten Visitationen richtig. Demnach beinhalten sie eine große 
Menge Informationen für Regionalhistoriker, Denkmalschutz und Linguisten 
(Slowakisten) – in diesem Fall auch für die Geschichte des Roten Klosters. 
Einzigartig sind auch die Angaben über die Glocken für einen Campanolo-
gen. Man kann auch nicht die Situation der damaligen Schulen und der Leh-
rer umgehen. Die Liste der Pfarrenbibliothek vervollständigt die Informatio-
nen darüber, bis wohin der Radius der Druckerei der Universität in Trnava/
Tyrnau gereicht hat.

Preklad: Filip Fetko
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Začiatky chlapčenskej meštianskej školy  
v Kežmarku
Nora Baráthová

Meštianske školy na území Uhorska začali vznikať až v poslednej tretine  
19. stor. Avšak podľa vzoru Nemecka, kde vznikli ako prvé v Európe už  
v 30. rokoch 19. stor., vznikla v školskom roku 1843/18441 pri Evanjelickej 
ľudovej škole v Kežmarku tzv. reálna trieda pre chlapcov, považovaná ne-
skôr za predchodcu budúcej meštianskej školy. Jej vyučujúcim sa stal Hugo  
Payer.2 „Škola“ úspešne pokračovala – následkom maďarskej revolúcie bola 
jej činnosť v školskom roku 1849 – 1850 prerušená, no potom sa opäť obnovila. 
Reálna trieda existovala do roku 1855, za ten čas vychovala 263 žiakov.3 Príči-
nou jej zániku bola finančná neschopnosť cirkvi. 

Na základe nariadenia uhorskej vlády o školskej dochádzke z roku 1868 podľa 
38. zákonného článku § 59 a § 67 – 78 boli mestá a dediny s najmenej 5000 oby-
vateľmi povinné zriadiť vyššiu ľudovú školu a tie, ktoré by to finančne zvládli, 
aj meštiansku školu. Školy sa mali financovať výlučne z obecných rozpočtov. 

Zriadenie meštianskych škôl však obyvateľov miest neoslovilo, dokonca ešte 
ani v 90. rokoch 19. stor. mnohé mestá – hlavne v tzv. Dolnej zemi (dnešné Ma-
ďarsko), školy nezriadili. Na príčine boli hlavne finančné dôvody. Meštianska 
škola mohla byť štvortriedna alebo šesťtriedna. Po ukončení štyroch tried mohli 
ísť žiaci študovať napr. do obchodnej akadémie, učiteľského ústavu, na nejakú 
priemyselnú školu (tých bolo v tom čase veľmi málo). Ak skončili šesť tried, 
mohli ísť na pedagogický ústav, do lesníckej akadémie, do strednej hospodár-
skej školy, mohli pracovať vo zverolekárskom ústave a pod. Mnohým sa však 
zdali roky strávené na meštianke ako zbytočné. Nezáujem bol aj v samotnom 
meste Kežmarku a v blízkom okolí, hoci sa propagovalo heslo: gymnázium pri-
pravuje žiakov na vedeckú dráhu, meštianska škola pre praktický život.

Mesto Kežmarok malo v tomto období okolo 4 500 obyvateľov, ktorí sa 
zaoberali prevažne remeslom, obchodom a v menšej miere poľnohospodár-
stvom. V meste bola v tom čase evanjelická, katolícka i židovská ľudová škola, 
tkáčska škola – prvá svojho druhu v Uhorsku, učňovská škola a gymnázium, 
zvané lýceum. Tunajší chlapci šli alebo na remeslo alebo na niektorú zo škôl  
– po ich ukončení mali v rukách hotové zamestnanie.

1  Uvádza sa aj rok 1845 (BRUCKNER Győző – BRUCKNER Károly: Késmárki kalauz. Késmárk : 
Sauter, 1912, s. 68).

2  Hugo Payer (1823 Matejovce pri Poprade – 1898 Kežmarok) študoval teológiu, filozofiu, 
pedagogiku a prírodné vedy. Ako pedagóg bol aj predsedom Spišského spolku učiteľov, 
napokon sa stal riaditeľom Kežmarskej banky, kde pracoval od roku 1872 až do smrti. Roku 
1873 patril medzi spoluzakladateľov Uhorského karpatského spolku – prvého ochranárskeho 
spolku v Uhorsku a ôsmeho svojho druhu na svete. Veľa publikoval v ročenkách spolku, roku 
1880 vydal v Spišskej Novej Vsi samostatné dielo Bibliotheca Carpathica. 

3  KLEIN, Ede (zost.): A késmárki városi polgári fiúiskola első értesítője az 1887 – 88 és 1888 – 89-iki 
tanévről. Késmárk : Sauter, 1889, s. 10.
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Trvalo takmer 20 rokov, kým sa meštianska škola založila aj v Kežmarku.  
O zriadenie meštianskej školy so štyrmi triedami pre chlapcov sa snažili viacerí 
členovia mestského zastupiteľstva – predovšetkým Samuel Kottlár4 a s ním aj 
Karol Kostenský.5 Napokon zastupiteľstvo dňa 5. novembra 1886 schválilo za-
loženie školy s tým, aby od septembra 1887 začalo v nej vyučovanie.6 

Mnoho vecí však ostalo nedomyslených: v prvom rade to, či mesto sku-
točne dokáže finančne zabezpečiť a udržať školu, ďalším problémom bolo 
umiestnenie školy, pretože osobitná budova pre ňu nebola a na novú finan-
cie mesto nemalo a napokon to najhlavnejšie: či bude dostatok záujemcov 
o toto štúdium. Pritom viac než otázna bola aj pomoc štátu, ktorý jasne dal 
na vedomie, že tieto školy majú prevádzkovať mestá vo svojej vlastnej réžii.  
Na druhej strane sa však domnievame, že aj zriadenie týchto škôl bolo jed-
ným z prostriedkov maďarizácie predovšetkým mladého obyvateľstva, pre-
tože vyučovacím jazykom všetkých predmetov bola maďarčina, a to nemec-
kým obyvateľom na Spiši nebolo veľmi po vôli.   

Prijímacie pohovory pre školský rok 1887/1888 sa konali v byte učiteľa 
Eduarda Kleina (bol zatiaľ jediným zvoleným učiteľom budúcej školy), a to 
v dome na dnešnom Hradnom námestí číslo 12. Prihlásiť sa mohli chlapci 
od 10 rokov, ktorí skončili 4 triedy ľudovej školy a ktorí sa – podľa oznamu 
v miestnom týždenníku Karpathen-Post – mali v škole pripravovať na prie-
mysel, remeslo a poľnohospodárstvo.7

Správcovstvo nad založenou školou bolo trojstupňové. V prvom stupni 
meštianka spadala pod Ministerstvo náboženstva a školstva v Budapešti, 
v druhom stupni pod Spišskú župu – pod škôldozorcu Dr. Jozefa Hajnócziho 
a posledný, avšak priamy „dozor“ vykonával výbor, nazývaný aj „školskou sto-
licou“, zložený z popredných mešťanov Kežmarku. Na jeho čele stál predseda 
a mestský lekár Dr. Gregor Tátray mladší.8 Podpredsedom bol advokát Pavol  
Kéler, správcom Karol Kostenský, zapisovateľom Dr. Vojtech Alexander.9  
Ďalšími členmi výboru boli náboženskí predstavitelia mesta – za evanjelikov 
farár Štefan Linberger, za katolíkov farár Ladislav Babura a za početnú židov-
skú komunitu rabín Abrahám Grünburg. Okrem spomínaných boli vo vý-

4  Samuel Kottlár (1837 Kežmarok ? – 1918 Kežmarok) bol remeselníkom – klobučníkom, neskôr 
pokladníkom miestneho Kežmarského svojpomocného spolku, členom direktória Kežmarskej 
elektrifikačnej spoločnosti, podporovateľom priemyslu.

5  Karol Kostenský (? – 1896? Kežmarok)  pochádzal z garbiarskej rodiny, to remeslo aj sám 
vykonával, pričom sa venoval aj poľnohospodárstvu. 

6  BELÓCZY, Sándor (zost.): A késmárki állami polgári fiú- és felső kereskedelmi iskola értesítője az 1907 
– 1908-iki tanévről. Késmárk : Sauter, 1908, s. 1.

7  Knabenbürgerschule in Kesmark. In: Karpathen-Post, roč. 8, 1887, č. 37, s. 1.
8  Gregor Tátray mladší (1833 Kežmarok – 1913 Kežmarok) bol mestským lekárom. Venoval sa 

hlavne pediatrii. Bol jedným z iniciátorov založenia Spolku spišských lekárov a lekárnikov 
(1867), najprv bol jeho tajomníkom a v rokoch 1886 – 1907 predsedom. Vedúcim školskej stolice 
bol do konca roku 1907 – funkcie sa vzdal pre vysoký vek. 

9  Vojtech Alexander (1857 Kežmarok – 1916 Budapešť) sa stal priekopníkom röntgenológie 
v Uhorsku a univerzitným profesorom. Lekársku prax vykonával v Kežmarku, zapájal sa 
do rôznych mestských aktivít – z jeho iniciatívy vznikla nemocnica, mestská kanalizácia, 
zalesnilo sa okolie Kežmarku, elektrifikovalo mesto atď. Vyučoval zdravovedu na viacerých 
kežmarských školách.
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bore aj profesor Alexander Belóczy, ktorý pribudol do meštianky ako druhý 
vyučujúci, prvý učiteľ Eduard Klein, veľkoobchodník Albert Demiány, maji-
teľ pivovaru Vincent Meese, živnostník Samuel Kottlár, lekár Herman Klein 
a penzionovaný major Jozef Horrak. 

Prvá trieda meštianskej chlapčenskej školy sa otvorila 11. septembra 1887 
v budove Evanjelickej ľudovej školy (dnes staršia časť Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera), ktorá dovolila novej škole – hoci nebola cirkevná – používať 
aj svoj zbierkový inventár. Oficiálny názov školy v slovenskom preklade znel: 
Chlapčenská meštianska škola mesta Kežmarku.10 

Otvorenie bolo pompézne, prišli aj zástupcovia Spišskej župy. Dr. Tátray  
vo svojej reči okrem iného povedal: „Táto škola bude dosahovať najpožehna-
nejšie ovocie tým, že tu vychovaní mladíci sa časom stanú čestnými, vzdela-
nými vlastencami, usilovnými, pracovitými a snaživými poľnohospodármi, 
remeselníkmi a obchodníkmi podporujúc a šíriac všeobecnú vzdelanosť a bla-
hobyt obyvateľov našej domoviny.“11 

Do prvého ročníka sa prihlásilo len 13 žiakov vo veku 10 – 12 rokov, po-
chádzali prevažne z Kežmarku a blízkej Ľubice. Z toho 12 žiakov bolo  
nemeckého pôvodu a 1 bol Maďar.12 Po náboženskej stránke bolo 11 evanjeli-
kov a 2 rímskokatolíci. Podľa zamestnania rodičov bol 1 z radov inteligencie, 
2 poľnohospodári a 10 remeselníkov a obchodníkov (napr. Roth – zámočníc-
tvo, Schmidt – tlačiar, Schnell – stolárstvo, Gulden – obuvníctvo atď.) Učite-
ľom bol  spomínaný Eduard Klein, ktorý vyučoval všetky predmety okrem 
evanjelického náboženstva – to učil miestny farár Štefan Linberger a okrem 
telesnej výchovy, ktorú učil Rudolf Topperczer z ľudovej školy. Bol to zrejme 
jediný kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy v Kežmarku, pretože tento pred-
met vyučoval dokonca aj na gymnáziu a r. 1893 založil Kežmarský telocvičný 
spolok a stal sa aj jeho predsedom.13

V prvom ročníku sa vyučovali tieto predmety: náboženstvo, jazyk ma-
ďarský, jazyk nemecký, matematika, geometria, prírodopis (botanika a mi-
neralógia), zemepis, kreslenie, rysovanie, krasopis, spev, telesná výchova. 
Kuriozitou bolo, že v zemepise malo svoje zastúpenie regionálne učivo o Kež-
marku a o Spiši. Medzi predmetmi chýbal prekvapujúco dejepis. Maďarčina 
ako štátny jazyk sa vyučovala až 5 hodín týždenne, nemčina len 2 hodiny.  
Po 3 hodiny týždenne sa učila matematika, prírodopis a kreslenie, po 2 hodi-
nách sa okrem nemčiny vyučovala aj geometria, zemepis a rysovanie, pre os-
tatné predmety bola vyhradená 1 hodina týždenne. Na konci školského roka 
sa robili záverečné skúšky. 

Okrem každého vyučovacieho predmetu sa známkovalo aj chovanie, usi-
lovnosť a vzhľad písomných prác. Prospechové známkovanie malo 4 stupne: 

10  V maďarskom origináli: A késmárki városi polgári fiúiskola. 
11  BELÓCZY, Sándor (zost.): A késmárki állami polgári fiú- és felső kereskedelmi iskola értesítője az 1907 

– 1908-iki tanévről, s. 2.
12  KLEIN, Ede (zost.): A késmárki városi polgári fiúiskola első értesítője az 1887 – 88 és 1888 – 89-iki 

tanévről, s. 53 – 54.
13  BARÁTHOVÁ, Nora (zost.) a kolektív: Osobnosti Kežmarku. Kežmarok : Jadro, 2009.
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1 = výborný, 2 = dobrý, 3 = dostatočný, 4 = nedostatočný. Chovanie bolo chvá-
lyhodné, dobré, riadne, zlé. Usilovnosť sa klasifikovala ako neúnavná, chvá-
lyhodná, premenlivá a nedbanlivá – lenivá. Vzhľad prác mal zo začiatku len 
tri stupne hodnotenia: úhľadný, riadny a neporiadny. 

Žiaci však podľa koncoročného hodnotenia patrili skôr k priemeru než 
k výbornej klasifikácii. Najviac jednotiek bolo z nemčiny, ani jedna jednotka 
nebola z náboženstva, kreslenia a telocviku. Štvorky – najhoršie známky boli 
z maďarčiny, geometrie, prírodopisu a zemepisu. 

Vyučovacím jazykom bola maďarčina a v tomto jazyku boli aj všetky učeb-
nice – dokonca čiastočne aj pre jazyk nemecký! Stávalo sa však, že bolo treba 
žiakom mnohé veci prekladať z maďarčiny do nemčiny, pretože v Kežmarku 
sa používal nemecký jazyk.   

Škola existovala aj zo súkromných darov – každý člen výboru sa snažil pri-
spieť financiami alebo vecnými darmi – patrili k nim knihy do vznikajúcej 
knižnice, obrazy, učebné pomôcky atď. Dr. Alexander, ale aj obchodník s kni-
hami F. J. Wiesner alebo Agnesa Koromzay pomáhali finančne trom žiakom. 
Takáto pomoc sa praktizovala aj v ďalších rokoch, neskôr boli chudobní žiaci 
oslobodení od školských poplatkov.

Zariadenie školy bolo pomerne úbohé: 10 ks drevených lavíc pre 2 osoby, 
10 ks lavíc pre 3 osoby, 2 stoly, 3 stoličky, 3 školské vešiaky, 2 dvojdverové 
skrine, 3 tabule, 4 pravítka, 1 trojuholník, 4 rôzne mapy atď. K telocvičnému 
náradiu patrili 2 ks stojanov na skok do výšky, 1 ks dosky na odrážanie sa pri 
skoku do diaľky, 1 ks žinenky, 13 ks krátkych závesných lán a 1 dlhé lano.14 

Napriek pomoci Kežmarského svojpomocného spolku, evanjelickej cirkvi 
i viacerých jednotlivcov sa už pri udržiavaní prvého ročníka objavili finančné 
problémy a obavy, ako udržať nastávajúci druhý ročník. Financie mesta sa 
totiž obrátili iným, podľa mnohých správnejším smerom: na výstavbu želez-
ničnej trate, ktorá mala spojiť Kežmarok s Popradom – križovatkou košicko- 
-bohumínskej železnice. Mesto sa prostredníctvom Dr. Tátrayho obrátilo 
do Budapešti na Ministerstvo náboženstva a školstva so žiadosťou o štátnu 
podporu. To napokon prisľúbilo platiť jedného vyučujúceho za podmienky,  
že mesto zriadi až 6-triednu meštiansku školu. Vedenie Kežmarku si však 
uvedomovalo nemožnosť požiadavky – veď problémy malo už s jednou trie-
dou – a podmienku s finančnou pomocou odmietlo. 

Napriek tomu v školskom roku 1888/1889 vznikla aj druhá trieda, a to  
na dvoch miestach. 1. trieda ostala v ľudovej škole a 2. trieda prešla do nápro-
tivného domu oproti evanjelickej ľudovej škole na dnešnú Ulicu Dr. Alexandra,  
pravdepodobne na číslo 30. Do 1. triedy sa prihlásilo 12 žiakov, skončilo ich 
však len 10, v 2. triede ostalo už len 7 žiakov. V 1. ročníku boli žiaci od 10  
do 14 rokov, pochádzali z Kežmarku, Ľubice a Huncoviec, v 2. ročníku boli 
12 – 14-roční. Okrem jedného Maďara a jedného Slováka boli všetci žiaci  
1. a 2. ročníka Nemci,15 takže učitelia sa znova stali „tlmočníkmi“. Keďže z cel-
14  KLEIN, Ede (zost.): A késmárki városi polgári fiúiskola első értesítője az 1887 – 88 és 1888 – 89-iki 

tanévről, s. 56.
15  Tamže, s. 53 – 54.
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kového počtu žiakov bolo už 6 katolíkov, začalo sa vyučovať aj katolícke ná-
boženstvo. Za učiteľa 1. triedy bol zvolený Alexander Belóczy,16 2. triedu učil 
ďalej Eduard Klein. K predchádzajúcim vyučujúcim pribudol učiteľ katolíc-
keho náboženstva kaplán František Spiritza. 

Nad nízkym počtom žiakov sa zarazili aj členovia „školskej stolice“  
– videli, že z 2. ročníka odišla polovica žiakov, a to do učenia na remeslo. Kde 
bola príčina? Vyučovanie v cudzom jazyku ako bola maďarčina? Prípadne 
nenáročnosť vyučovacích predmetov? A tak dala návrh učiteľom, aby vypra-
covali taký učebný plán, kde by sa niektoré predmety, ktoré predpisovalo mi-
nisterstvo, skĺbili s ďalšími, ktoré ministerstvo nepredpisovalo: napr. v rámci 
maďarčiny sa žiaci oboznámia so slávnymi kapitolami maďarskej histórie, 
v rámci zemepisu budú preberať základy uhorskej ústavy, v rámci matema-
tiky zase základy účtovníctva.17 Samozrejmosťou bolo, že takéto učivo sa ne-
dalo zvládnuť len v rámci dvoch rokov. 

V snahe viac spropagovať meštiansku školu vyšli o nej články v Karpathen–
Post. V náklade 200 ks sa pre Spiš vydala brožúrka Inštitúcia meštianskej 
školy v službe poľnohospodárstva, remesla a obchodu.18 Začali sa vydávať aj 
výročné školské správy.

V školskom roku 1889/1890 niesla škola názov: Kežmarská obecná meš-
tianska chlapčenská škola.19 Keďže mesto nemalo peniaze na jej zveľadenie,  
3. trieda sa otvoriť nemohla, existovala len 1. trieda s 22 žiakmi a 2. trieda  
s 9 žiakmi. Prvý ročník sa zaplnil vďaka židovským chlapcom – z 22 žiakov 
ich bolo 8 a boli prvými židmi v histórii tejto školy. K vyučovacím predmetom 
tak pribudlo vyučovanie židovského náboženstva, ktoré učil Simon Kornhau-
ser, učiteľ miestnej ľudovej židovskej školy. Okrem toho bolo v 1. ročníku  
10 evanjelikov a 4 rímskokatolíci, po národnostnej stránke 18 Nemcov, 3 Ma-
ďari a 1 Slovák; v 2. triede bolo z 9 žiakov 6 evanjelikov, 1 kalvín a 2 rímsko-
katolíci, z toho 7 Nemcov, 1 Maďar a 1 Slovák. 16 žiakov pochádzalo z Kež-
marku, 11 z okolia – zo Spišskej župy a 4 z iných žúp.20

Zostavil sa aj riadny učiteľský zbor. Riaditeľom školy sa stal Alexander Belóczy, 
ktorý učil 1. triedu, Klein 2. triedu. Belóczy ostal riaditeľom školy až do rozpadu 
Rakúsko-Uhorska (október 1918). K vyučujúcim sa zaradili Klein, Kornhauser, 
Linberger, Spiritza a Topperczer. Školská stolica ostala v starom zložení, vypadol 
len učiteľ Klein, keďže zástupcom školy sa stal riaditeľ Belóczy. 

16  Alexander Belóczy (1861 Banská Bystrica – 1931 Budapešť) študoval na učiteľských ústavoch 
v Lučenci a Budapešti, roku 1882 prišiel učiť do Kežmarku. Pôsobil na meštianskej škole, kde 
sa roku 1889 stal riaditeľom, od roku 1892 bol aj riaditeľom Vyššej obchodnej školy. Roku 
1896 vydal v Kežmarku po maďarsky krátku históriu oboch škôl. V rokoch 1923 – 1927 bol 
mešťanostom Kežmarku.

17  KLEIN, Ede (zost.): A késmárki városi polgári fiúiskola első értesítője az 1887 – 88 és 1888 – 89-iki 
tanévről, s. 44 – 45.

18  A polgáriskolai intézmény a földmivelés, az ipar és a kereskedelem szolgálatában.
19  A Késmárki községi polgári fiúiskola.
20  BELÓCZY, Sándor (zost.): A késmárki községi polgári fiúiskola második értesítője az 1889 – 90-iki 

iskolai évről, s. 30 – 31.
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Začala aj činnosť mimo školy – pre žiakov sa robili výlety do okolia a zú-
častnili sa aj na tradičných majálesoch pri horárni, kde sa schádzali žiaci a štu-
denti všetkých kežmarských škôl. 

Školský rok 1890/1891 hrozil možným uzavretím školy. Na príhovor  
Dr. Hajnóczyho zo Spišskej župy zareagoval minister náboženstva a školstva 
gróf Csáky s tým, že ak mesto bude znášať polovicu školských nákladov, mi-
nisterstvo bude hradiť druhú polovicu. Mesto tentoraz súhlasilo (železničná 
trať sa dala do prevádzky r. 1889), od 1. januára 1890 bola vytvorená zákla-
dina na udržiavanie meštianky, do ktorej sa vložilo 7000 forintov. Minister pre 
školský rok 1890/91 poslal do meštianky na trovy ministerstva dvoch učiteľov  
– Augustína Glünkla a Štefana Úrhegyiho, ktorý však Kežmarok opustil bez toho, 
aby do školy nastúpil. Z dôvodov pomoci od štátu sa zmenil aj názov školy na: 
Kežmarská štátom podporovaná obecná meštianska chlapčenská škola.21 

Tak sa mohol v školskom roku 1890/91 otvoriť aj 3. ročník. Do 1. ročníka 
nastúpilo 28 žiakov, do 2. ročníka 15 a do 3. ročníka 11 žiakov. Z toho bolo 
46 Nemcov, 7 Maďarov a 1 Slovák, po náboženskej stránke 27 evanjelikov,  
12 židov, 11 rímskokatolíkov a 4 kalvíni. Čo však bolo zarážajúce, z celkového 
počtu 54 žiakov prepadlo až 9 – z toho 8 prvákov – najviac z nemčiny, maďar-
činy a matematiky.22  

Počet predmetov sa nezmenil – iba pre žiakov tretieho ročníka pribudla 
francúzština. Hoci telesná výchova sa učila len jednu hodinu týždenne, roz-
šíril sa jej sortiment na športové hry s loptou (nie je presne určené, aké), cvi-
čenie gymnastické i o atletiku (skok do výšky, do diaľky) – v zime bolo aj 
korčuľovanie. Nezmenil sa ani učiteľský zbor, len v školskej stolici nahradil 
majora Horraka major Anton Döller, veľký podporovať miestneho priemyslu, 
kultúry, spoločenského života, školstva a turistiky. 

V školskom roku 1891/1892 pribudol 4. ročník. Najväčším problémom bola 
skutočnosť, že každá trieda bola v inej budove – 1. trieda v ľudovej škole,  
2. trieda oproti, 3. trieda vo vedľajšom dome a 4. trieda bola tiež v ľudo-
vej škole v byte školníka. Podarilo sa však prenajať väčší meštiansky dom 
(Hradné námestie 4 – dom patril mešťanostovi Dr. Aladárovi Schwartzovi), 
kde sa napokon presťahovali všetky triedy. Zariadenie do nich poskytla evan-
jelická ľudová škola a lýceum.  

Počet žiakov neuveriteľne vzrástol. Do školy nastúpilo 108 žiakov, z toho 
bolo 44 prvákov, 34 druhákov, 16 tretiakov a 14 štvrtákov. Z toho bolo  
85 Nemcov, 17 Maďarov a 6 Slovákov. Po náboženskej stránke dominovali 
evanjelici – bolo ich 43, židov bolo 32, katolíkov 22 a kalvínov 11. Vysoké číslo 
tvorili aj prepadajúci – bolo ich až 23.23

Profesorský zbor teraz tvorili riaditeľ Belóczy, učitelia Štefan Gaal, Eduard  
Klein, Štefan Rátskay a Koloman Végh. Učitelia náboženstva boli traja  
– Linberger, Kornhauser a Spiritza, ktorého vystriedal kaplán Ján Rovder. 

21  A késmárki államilag segélyezett községi polgári fiúiskola.
22  BELÓCZY, Sándor (zost): A késmárki államilag segélyezett községi polgári fiúiskola harmadik értesítője 

az 1890 – 91-iki iskolai évről. Késmárk : Sauter, 1891, s. 38 – 39.
23  BELÓCZY, Sándor (zost): A késmárki államilag segélyezett községi polgári fiúiskola negyedik értesítője 

az 1891 – 92-iki iskolai évről. Késmárk : Sauter, 1892, s. 50 – 51.
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Sortiment predmetov ostal ten istý, len žiakom 3. a 4. ročníka pribudol de-
jepis. Francúzsky jazyk sa stal výberovým predmetom.

Bolo isté, že meštianska škola – i keď už mala hodne žiakov – môže časom 
predsa len zaniknúť. To si uvedomovali aj profesori, aj mesto. Preto mini- 
sterstvu podalo návrh, aby sa pri meštianke založila stredná obchodná škola. 
Súhlas bol daný 12. augusta 1892. Prijímacie pohovory sa urýchlene urobili 
koncom augusta – do 1. triedy sa hlásilo 22 žiakov.

Názov školy sa zmenil  v školskom roku 1892/93 na Kežmarská štátom pod-
porovaná obecná meštianska škola a stredná obchodná škola.24 Riaditeľom 
oboch škôl sa stal Belóczy. 

Obe školy stále existovali v prenajatej budove, ktorá bola síce dvojdomom, 
ale po čase už nestačil. Preto mesto požiadalo uhorské ministerstvo nábožen-
stva a školstva o povolenie postaviť novú budovu. 

Minister Dr. Július Wlassics dal Kežmarku povolenie na výstavbu školy 
dňa 20. januára 1896. Ministerstvo bolo ochotné hradiť náklady na výstavbu  
vo výške 105 249 zlatých a 19 grajciarov, čo bola na tú dobu obrovská suma. Za 
to však mala škola prejsť od 1. januára 1897 do správy štátu, čo sa aj stalo. Mesto 
sa zaviazalo dať zdarma pozemok pri hrade, prispieť k stavebným nákladom  
a po výstavbe prispievať na udržiavanie školy ďalšou ročnou dávkou 1 000 forintov. 

Na jar 1896 začala výstavba školy (o čom hovorí aj letopočet nad vchodom 
do budovy). Projektantom bol Karol Nagy z Budapešti, stavebný dozor mal 
Ing. Bittsanszky. Vysviacka ukončenej stavby sa konala už 12. júna 1898! 
Škola bola dvojposchodová s telocvičňou, rôznymi odbornými kabinetmi, 
knižnicou, kresliarňou, auditóriom, triedami, bytom pre školníka – patrila 
k najkrajším a najmodernejším v celej krajine. 

Do budovy sa nasťahovali obe školy. Stále sa však rozširoval počet tried, 
prišiel čas na prístavbu, kde sa mala od školského roku 1914/1915 umiest-
niť meštianska škola. K tomu však nedošlo – vypukla prvá svetová vojna  
a do prístavku sa umiestnil lazaret. Obe školy sa uspokojili so starou budo-
vou. Tu boli až do rozpadu Rakúsko-Uhorska.

24  A Késmárki államilag segélyzett községi polgári fiúiskola és a középkereskedelmi iskola.
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Resumé

Anfänge der Bürgerlichen Schule  
für Knaben in Kežmarok
Nora Baráthová

Obwohl in Ungarn bürgerliche Schulen erst nach 1868 gegründet worden 
waren, werden die Anfänge der Schule in Kežmarok/Käsmark um 1843/1844 
datiert – ihre Existenz dauerte allerdings nur bis 1855 an. Zur Erneuerung der 
Schule ist es wegen schwachen Interesses erst 1887 gekommen, als der erste 
Jahrgang der geplanten vierjährigen Schule eröffnet wurde. Die kompletten 
Jahrgänge wurden 1891/92 eröffnet. Jede Klasse befand sich in einem anderen 
Gebäude. 1892 wurde bei der Bürgerlichen Schule der erste Jahrgang der mitt-
leren Handelsschule eröffnet – dieser schulischen Einrichtung wurde mehr  
Interesse zuteil. In den Jahren 1896-1898 wurde für die beiden Schulen ein neu- 
es Repräsentativgebäude errichtet; 1914 kam ein weiterer Zubau dazu. Nach 
dem Zusammenbruch der Monarchie wurde die Schule auf eine slowakische 
und eine deutsche Schule aufgeteilt. 

Preklad: Filip Fetko
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Židovskí právnici na Spiši
Jozef Sulaček

Od polovice 19. storočia právnici predstavovali významnú profesijnú sku-
pinu židovskej komunity, plnili dôležité úlohy na mnohých úsekoch hospo-
dárskeho, politického a spoločenského života, výrazne sa podieľali na prezen-
tácii židovského obyvateľstva vo verejnom živote, boli poprednými činiteľmi 
židovských náboženských obcí a kultúrnych i politických združení, patrili  
k úspešným podnikateľom, obchodným i finančným odborníkom a postupne 
zaujali význačné pozície aj v justičných službách. Z ich radov vychádzali re-
nomovaní sudcovia a predovšetkým advokáti, uznávaní teoretici juristiky, 
vysokoškolskí pedagógovia, vplyvní novinári a predstavitelia modernej po-
litiky. Prevažne patrili k mestským zámožnejším stredným vrstvám, mnohí 
nadobudli značný majetok a spoločenskú prestíž, získali si všeobecný rešpekt 
a vplyv. Ich rýchly ekonomicko-sociálny vzostup často vzbudzoval zvýšenú 
pozornosť, ostrý konkurenčný zápas, intoleranciu, rivalitu a závistlivé reak-
cie. Postupne sa stávali terčom kritiky, ozývali sa hlasy proti ich neúmerne 
vysokému podielu v slobodných povolaniach, obzvlášť medzi advokátmi.  
V počiatočnom štádiu Slovenskej republiky prerástli tieto tendencie do vul-
gárnej antisemitskej kampane, ktorá ich paušálne označovala za najväčších 
vykorisťovateľov,  úžerníkov a nepriateľov národa. Patrili medzi prvých, 
ktorých ľudácky režim z rasových dôvodov vyradil z právnickej praxe  
a postupne pripravil o zdroje obživy, okrádal ich o majetok a pozbavoval zá- 
kladných politických, občianskych i ľudských práv. Pre mnohých stupňujúce 
perzekúcie vyvrcholili deportáciami a násilnou smrťou v nacistických vy-
hladzovacích táboroch. Do právnickej praxe po oslobodení sa vrátilo sotva  
20 percent z  predvojnového stavu.

Židovská komunita bola oddávna integrálnou súčasťou obyvateľstva Slo-
venska. Prechádzala neobyčajne zložitým historickým vývojom. Od raného 
stredoveku sa usadzovali menšie skupinky Židov v mestských sídlach, alebo 
v ich bezprostrednom okolí. Striedali sa etapy relatívnej tolerancie a pokoj-
ného spolunažívania s obdobiami, keď neboli považovaní za plnohodnotných 
obyvateľov, uplatňovali sa voči nim rozličné diskriminačné opatrenia, viac-
krát museli opustiť niektoré mestá i oblasti, znášať ťaživé tortúry prenasledo-
vania, ponižovania, sociálneho obmedzovania a vnútornej izolácie. Často boli 
vytláčaní na okraj spoločnosti, kde mali vyhradené sídla, povolania a zdroje 
živobytia. Najčastejšie sa zaoberali drobným a podomovým obchodom, prie-
kupníctvom a úverovaním peňazí.

 Panovník Jozef II. patentmi v osemdesiatych rokoch 18. storočia kodifikoval 
princípy náboženskej tolerancie, zmiernil postoj aj voči Židom, odstránil via-
ceré obmedzenia a zákazy, ktoré im bránili v hospodárskom a spoločenskom 
vzostupe a umožňovali zakladať sekulárne školstvo. Slobodnejší prístup  
k vzdelaniu vytváral širší priestor pre spoločenské uplatnenie,  rozširovala sa 
škála pracovných aktivít. Panovník povolil Židom študovať právo i medicínu 
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na domácich univerzitách. Na pražskej univerzite prvým graduovaným dok-
torom práv bol Rafael Joel z Volyne v roku 1790 (tri roky pred ním promoval 
prvý doktor medicíny). 

Dôležitým predelom v postavení Židov v Uhorsku boli liberalizujúce zá-
kony, ktoré im poskytovali právo slobodne sa usadzovať na celom území kra-
jiny, predovšetkým v mestách, mohli vykonávať základné živnosti a remeslá, 
zakladať fabriky, prenajímať a  kupovať poľnohospodársku pôdu, vlastniť pá-
lenice, krčmy a obchody, nadobúdať nehnuteľný majetok, navštevovať školy 
a venovať sa slobodným povolaniam, vedeckým i umeleckým činnostiam. 
Akceptácia ďalších zákonov v druhej polovici 19. storočia vytvárala právne 
istoty občianskeho zrovnoprávnenia v politickom, náboženskom i spoločen-
skom živote, širší priestor pre ekonomické aktivity a priaznivejšie podmienky 
pre voľnú migráciu i sociálnu mobilitu. Prehlbovala sa sociálna diferenciácia 
židovského obyvateľstva, jeho štruktúra bola relatívne divergentnejšia než 
štruktúra ostatného obyvateľstva. Približne polovica hospodársky činného 
obyvateľstva sa živila obchodom, početnejšie zastúpenie získalo aj v slobod-
ných povolaniach. V roku 1910 v  Uhorsku Židia tvorili takmer polovicu práv-
nikov a lekárov, viac než 40 percent novinárov, tretinu inžinierov a štvrtinu 
umelcov a spisovateľov. Kontrolovali významnú časť finančného, obchod-
ného i  priemyselného podnikania.1

Sociálno-ekonomický rozvoj akceleroval podmienky pre širšie uplatnenie 
nových funkcií štátnej moci a spoločenských i ekonomických korporácií, mo-
dernizoval právny systém, jeho štruktúry a právne inštitúcie, z ktorých naj-
dôležitejšiu úlohu zohrávala sústava nezávislých súdov, potom prokuratúra 
(štátne zastupiteľstvo), advokácia, notárstvo a polícia. Predpokladom obsade-
nia vedúcich postov v týchto kategóriách bolo právnické vzdelanie. Najatrak-
tívnejším povolaním bola advokácia, ktorá poskytovala právne rady a pomoc 
spisovaním listín, zastupovaním občanov, orgánov a organizácií v kona-
niach pred súdmi a orgánmi štátnej správy. Mohla sa vykonávať po splnení 
kvalifikačných podmienok (vysokoškolské vzdelanie a praktická skúška)  
a po akceptácii do advokátskej komory. Spočívala na súkromnopodnikateľ-
skom základe, bola slobodným povolaním v záujme osôb hľadajúcich právnu 
pomoc. Advokácia poskytovala širší priestor slobodnejšieho prejavu, rela-
tívnu nezávislosť od štátnej moci i zdroje pomerne vyšších príjmov a  v mno-
hých prípadoch bola tiež štartom k politickej a novinárskej agilite. 

V Uhorsku postavenie a pôsobnosť advokátov reguloval advokátsky poria-
dok z  roku 1852 a jeho novelizácie v nasledujúcich rokoch, na území Slovenska 
v podstate platil až do roku 1948. Spočiatku ministerstvo pravosúdia židovským 
právnikom iba výnimočne povoľovalo advokátsku skúšku. Medzi  prvými 
advokátmi sa spomínajú v roku 1858 Juris Hermann Knöplich v Košiciach  
a Bodanszky v Nitre. Známejším bol liptovskomikulášsky rodák Simon  
Goldstein (1830 – 1908), ktorý sa stal 20. januára 1859 prvým diplomovaným 
advokátom židovského vierovyznania a členom Advokátskej komory v Buda- 
pešti. V roku 1864 účinkovalo v Uhorsku desať židovských advokátov. Po-
stupne mohli zaujať funkcie aj v ostatných justičných službách. V  roku 1900 

1  LENDVAI, Paul: Tisíc let maďarského národa. Praha : Academia, 2002, s. 266.
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z 2557 sudcov bolo 3,2 % Židov, advokátov bolo vtedy 4507, z toho 1538,  
t. j. 34,12 %, sa hlásilo k židovskému náboženstvu.2 Podľa oficiálnych výsledkov 
sčítania ľudu z roku 1910 v Spišskej župe bolo 37 sudcov a štátnych zástup-
cov, všetci udávali za svoj materinský jazyk maďarčinu, ani jeden sa neprihlásil  
k židovskému vierovyznaniu. Zo 63 advokátov ôsmi udávali za materinský ja-
zyk nemčinu, ostatní maďarský jazyk, 35 bolo židovského náboženstva (55,5%). 
Z 27 advokátskych koncipientov 22 udávali za materinský jazyk maďarčinu, 
štyria nemčinu a jeden slovenčinu, 16 bolo židovského náboženstva (72,7%).3 
Židovskí advokáti sa usadili v každom meste, kde sídlil okresný súd. Medzi 
najznámejších patrili v Spišskej Novej Vsi Adolf Lorber (1863 – 1936), Alfréd 
Singer (1876 – 1944) a  Izidor Schwartz (1882 – 1954), v Levoči Jozef Ábrányi 
(+1928), Maximilián Lederer, Ferdinand Färber (+1931) a Móric Fried (1875  
– 1959), v Poprade Alfréd Löw (1885 – 1942), v Kežmarku Ignác Szántó (1880 
– 1944) a jeho brat Marek Szántó (1870 – 1930), v Starej Ľubovni Vojtech Klein 
a Emil Schick (1878 – 1944) a v Spišskej Starej Vsi Ignác Klein (+1932).

Novovytvorená Československá republika recipovala rakúske právo  
v českých krajinách a uhorské právo na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Boli 
prevzaté aj justičné orgány. Už v prvých prevratových dňoch Ministerstvo  
s plnou mocou pre správu Slovenska vyzvalo súdy všetkých stupňov a štátne 
zastupiteľstvá, aby neprerušili svoje účinkovanie. Oveľa zložitejšou otázkou 
bolo personálne obsadenie justičných služieb.

Rozhodujúcu úlohu zohrali právnici, ktorých prevrat zastihol na Sloven-
sku. Mnohí už v predprevratovom období hrali významnú úlohu v národ-
nom, politickom a kultúrnom živote. Pre týchto bolo samozrejmé, že už  
od zrodu novej republiky vstúpili do verejného života s neobyčajným elá-
nom, boli najbližšími spolupracovníkmi ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska MUDr. Vavra Šrobára, stali sa prvými županmi a slúžnymi, pi-
liermi novej správnej administratívy, viacerí prešli z advokátskej praxe do 
sudcovských služieb, kde nedostatok kvalifikovaného personálu bol priam 
katastrofálny. Referent pravosúdia Šrobárovho ministerstva JUDr. Ivan Dérer 
sa obrátil osobnou výzvou na viacerých slovenských právnikov, aby vstúpili  
do sudcovských služieb a prijali „voľaktoré sédrialné predsedníctvo na Slovensku“. 4 

Akceptácia právnikov z iných etnických a jazykových skupín bola oveľa 
zložitejšia. Ovplyvnili to viaceré okolnosti, medziiným aj povinná služobná 
prísaha, ktorú viacerí, najmä maďarskí a „bremenom jazykového pomaďarčenia 
zaťažení právnici“ odmietli zložiť, ďalší nemali na území Slovenska domov-
skú príslušnosť a nezískali štátne občianstvo ČSR, alebo nespĺňali požiadavku 
ústneho či písomného zvládnutia úradného jazyka. Známym sa stal prípad  
zo Sedriálneho súdu v Levoči, kde novému predsedovi JUDr. Gejzovi Okályimu  
iba jediný zriadenec a  jeden sudca (nálepkovský rodák nemeckej národ-
nosti JUDr. L. Hritz) 28. januára 1919 prisľúbili vstúpiť do služieb čs. justície.  

2  LEVÁRSKY (vlastným menom Anton Štefánek): Židovská otázka v Uhorsku. In: Slovenský 
obzor, roč. 1, 1907, č. 9 – 12, s. 632 – 636. 

3  A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. 4. zv. Budapesť, 1915, s. 730 – 738. 
4  Slovenský národný archív Bratislava (ďalej SNAB), fond (f.) Ministerstvo s plnou mocou pre 

správu Slovenska (MsP), č. 20/18 ref. práv. Tamže, kart. č. 280, č. 1036/19. 
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Viacerí právnici odišli do Maďarska, iní sa postupne vyrovnali s reálnym sta-
vom, zložili sľub vernosti republike, preukázali rečovú zdatnosť v úradnom 
jazyku a prihlásili sa do celoslovenskej Advokátskej komory v Martine.

V prvých poprevratových rokoch poklesol počet advokátov. V roku 1921 
v spišských okresoch ich bolo 32, z toho k židovskému náboženstvu sa hlá-
silo 19 (59,3 %). Do konca roka 1938 počet vzrástol na 56, z toho židovských 
bolo 30 (53,7%), advokátskych koncipientov bolo 15, z toho za Židov sa hlá-
silo osem (55,5%).

 Advokátska agenda bola neobyčajne široká. Zasahovala temer do všetkých 
oblastí hospodárskeho a spoločenského života. Prevažná časť advokátov sa za-
meriavala na občianske záležitosti, rozsiahla bola trestná agenda, aktuálne boli 
tiež záležitosti vyhostenia, nadobudnutie štátneho občianstva a domovskej prí-
slušnosti. Advokáti zohrali významnú úlohu pri realizácii povojnovej pozem-
kovej reformy. Zaslúžili sa o zaknihovanie nových pozemkovoprávnych vzťa-
hov. Poskytovali právne poradenstvo a zastupovanie spolkov a urbárskych 
spoločenstiev. Zastupovali verejné korporácie, orgány, organizácie, firmy, veľ-
kostatkárske usadlosti a široké občianske kruhy. Boli právnymi poradcami  
firiem pri ich zakladaní, registrácii a likvidácii. Dôležitými boli aj tlačové spory, 
urážka na cti, vymáhanie dlžôb, exekúcie a majetkovoprávne záležitosti, de-
dičské a susedské spory, násilie proti orgánom vrchnosti, časté boli útoky proti 
exekútorom, žandárom, richtárom a pod. Viacerí obhajovali pred súdmi po-
litických delikventov bez ohľadu straníckej a politickej príslušnosti. V štatú-
toch viacerých miest boli zakotvené funkcie, kompetencie a zloženie právnych 
komisií. Na ich čele bol zastupiteľstvom volený právny zástupca mesta. Me-
dzi nimi nachádzame viacerých židovských advokátov. V starobylej Levoči až  
do roku 1939 sa vystriedali vo funkcii právneho zástupcu mesta Móric Fried, 
Jozef Abrányi a Július Munk. Mnohí sa stali právnymi poradcami spolkov, 
družstiev a politických strán. Boli v správnych radách priemyselných podni-
kov, družstiev, poisťovní a peňažných ústavov. Viacerí advokáti boli čelnými 
funkcionármi Židovskej strany, činiteľmi náboženských obcí a spolkov.

Od prvých volieb do miestnych samosprávnych orgánov v septembri 1923 
hrali významné úlohy v komunálnej politike. Plnili dôležité funkcie v za-
stupiteľstvách a radách, mali významný podiel na rozvoji mnohých miest 
a obcí. Už v období uhorského štátu viacerí sa stali členmi miestnych pred-
stavenstiev. Richtárom Starej Ľubovne v rokoch pred prvou svetovou voj-
nou bol advokát Vojtech Klein. Spišskonovoveský rodák Izidor Schwartz bol  
od 20. apríla 1914 do 13. októbra 1922 starostom Krompách a do 12. júna 1925 čle-
nom obecnej rady. Levočský advokát Móric Fried v neobyčajne zložitom období  
od 16. apríla 1916 do 7. novembra 1918 stál na čele mesta. Významnými členmi 
mestskej samosprávy boli Alfréd Löw v Poprade, Adolf Lorber, Albín Littmann  
a Alfréd Singer v Spišskej Novej Vsi, v Kežmarku Edmund Glücksmann a Mikuláš  
Moškovič, v Levoči Július Munk a Artúr Höfflich, v Gelnici Engel Nathan,  
v Spišskej Starej Vsi Žigmund Bottenstein a Viliam Herz v Plavnici. 

Už krátko po vyhlásení samostatného Slovenského štátu sa akceptovali a re-
alizovali desiatky reštriktívnych predpisov, príkazov a nariadení s mocou zá-
kona, ktoré vyčleňovali židovské obyvateľstvo ako rasove zvláštnu skupinu 



178

Pocta Ivanovi Chalupeckému

a systematicky ho vyraďovali z hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho 
života, hrubo zasahovali do jeho hmotného a právneho postavenia, do konšti-
tutívnych politických a občianskych slobôd a napokon ho pozbavili elemen-
tárnych občianskych a existenčných podmienok, dôstojnosti i ľudských práv. 
Sprievodným javom týchto zásahov bola bezohľadná antisemitská kampaň, 
do ktorej sa aktívne zapojili politickí predstavitelia, režimistické organizácie 
a prostriedky masovej propagandy. V prvom rade sa prikročilo k vylučova-
niu Židov zo slobodných povolaní, hlavne z justičných služieb a verejných 
funkcií. Ministerstvo pravosúdia a vnútra vydali 26. apríla spoločnú vyhlášku 
č. 102, kde boli rozpracované vykonávacie pokyny vládneho nariadenia  
č. 63/1939 Sl. z., ktoré rozhodujúcim spôsobom zasiahlo do štruktúry slobod-
ných povolaní na Slovensku, predovšetkým kodifikovalo drastickú reduk-
ciu židovských advokátov a  advokátskych osnovníkov systémom „numerus 
clausus“. Úplne odstránilo z činnosti verejných notárov a novinárov židov-
ského pôvodu. Počet advokátov nesmel prekročiť štyri percentá zo zapísa-
ných členov oboch advokátskych komôr v Martine a Bratislave k  20. aprílu 
1939. „Prebytočných“ advokátov a osnovníkov výbor vyškrtol (v dobovej ter-
minológii vymazal) zo zoznamu, čím fakticky stratili možnosť vykonávať ad-
vokátsku prax. O zákaze advokátskej praxe s konečnou platnosťou rozhodlo 
Ministerstvo pravosúdia.5

V obvode Krajského súdu Levoča (9 súdnych okresov) k 1. júlu 1940 malo 
povolenú prax 25 advokátov, z toho boli traja slovenskej, šiesti nemeckej  
a dvanásti maďarskej národnosti, ďalej štyria židovskí advokáti dostali do-
časnú výnimku pre židovskú klientelu a tridsiati boli vyškrtnutí. Museli 
ukončiť advokátsku činnosť, zostali bez zárobku a práce, niektorí sa pokúšali 
hľadať náhradné zamestnanie, mladší boli zaradení do pracovnej povinnosti.6 
Advokáti s povolenou praxou museli opatriť svoje kancelárie a razítka na čel-
nom mieste  označením „Žid“.7 

Miesta po vyradených advokátoch a osnovníkoch zaujali domáci advokáti, 
čerství absolventi advokátskych a sudcovských skúšok a absolventi právnic-
kých fakúlt, ktorí nespadali pod dobové právne vymedzenie pojmu Žida.  
Obdobne tomu bolo aj v sudcovských službách. V advokátskom prostredí sa 
ojedinele objavili súhlasné stanoviská s vyradením židovských advokátov. 
Šesť advokátov zo Spišskej Novej Vsi 10. júla 1939 tlmočilo Advokátskej ko-
more v Martine súhlas so zákazom praxe židovským advokátom, počet „árij-
ských“ advokátov vraj úplne postačuje pre potreby mesta i okresu, „v dôsledku 
toho nie je žiaduce a potreba ponechať Žida v Spišskej Novej Vsi“.8 

Právnikov postihlo aj ďalšie vládne nariadenie č. 74/39 Sl. z. o vylúčení  
Židov z verejných služieb, ktoré vyšlo 24. apríla 1939. Podľa neho Žid nesmel 
byť zamestnaný štátom, samosprávnymi korporáciami, verejnými ustanoviz-

5  Úradné noviny, roč. 21, 29. 4. 1939, č. 27, s. 257 – 260. KERECMAN, Peter: Kapitoly z dejín 
advokácie. Košice : Panelopa, 2005, s. 249 – 251.

6  Slovák, 6. 7. 1940, s. 2. Tatranské hlasy, 6. 7. 1940, s. 2. Advokáti v Levoči. Združený inventár. Zost.  
I. Chalupecký. Levoča : Štátny oblastný archív v Levoči, 1961, s. 1 – 24.

7  SNAB, f. Ministerstvo vnútra SR (ďalej MV SR) 1938 – 45, kart. č. 142, č. 216 – 173 – 34.
8  SNAB, f. MsP, kart. č. 73, č. 122.
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ňami, vo verejnoprávnom poistení a sprostredkovateľniach práce alebo aj štá-
tom spravovanými a dotovanými ústavmi, podnikmi, fondmi a zriadeniami. 
Výnimkou boli židovské kultové, kultúrne a sociálno-zdravotné ustanovizne. 
V ďalšom paragrafe nariadenie striktne stanovilo: „Žid nesmie byť ustanovený 
za znalca, odhadcu, tlmočníka, sudcu-laika, alebo funkcionára akýchkoľvek verej-
noprávnych korporácií, základín a ústavov, počítajúc do toho aj živnostenské spo-
ločenstvá a obchodné grémia.“ Vylúčení boli všetci židovskí prísediaci súdov 
mládeže a poisťovacích súdov, ďalej boli vyškrtnutí všetci židovskí prísažní 
znalci, ustanovení pre odhad väčších majetkov s poľným a lesným hospodár-
stvom, banských a  priemyselných podnikov, ďalej boli z rasových dôvodov 
vyradení súdni tlmočníci, kde vzhľadom na jazykové dipozície zastúpenie 
Židov bolo pomerne vysoké. Všetci židovskí zamestnanci mali byť prepustení  
do 1. januára 1940. V Spišskej Novej Vsi bol penzionovaný Alexander  
Friedmann, ktorý bol administratívnym referentom mestského úradu od roku  
1920. Boli odstránení z volených samosprávnych orgánov, správnych rád 
podnikov a finančných ústavov.9 

Radikálne zmeny v počte členov oboch advokátskych komôr prebiehali už 
od roku 1938, keď v dôsledku obsadenia južného a juhovýchodného Sloven-
ska poklesol počet členov približne o 360 advokátov, ktorí zostali na oku-
povanom území a najmenej 70 odišlo do zahraničia. V roku 1939 prebiehala 
najrozsiahlejšia vlna zákazu praxe židovských advokátov a zrušenie členstva 
v advokátskych komorách. Výnimku k 1. novembru 1939 malo 86 advokátov 
a 7 advokátskych osnovníkov. Zákazy sa obnovili v roku 1940, keď Minis-
terstvo pravosúdia zbavilo praxe 42 advokátov.10 Ďalšia etapa rušenia výni-
miek prebiehala po schválení „židovského kódexu“ v septembri 1941. Na celom 
území Slovenska malo ponechanú prax 13 advokátov a ďalší štyria dostali 
ministerskú výnimku. K nim pribudli držitelia prezidentskej výnimky, me-
dzi nimi boli tiež právnici, ktorí nevykonávali advokátsku prax. Zoznamy 
oboch advokátskych komôr k 31. decembru 1943 registrovali 22 advokátov  
a šiestich advokátskych osnovníkov, ktorí mohli vykonávať obmedzenú prax. 
Poväčšine išlo o výnimkárov, ktorí získali charakter nežida, včas konvertovali 
na kresťanské denominácie, alebo žili v zmiešanom manželstve. Až na malé 
výnimky vykonávali prax v neatraktívnych oblastiach východného Slovenska 
a Oravy. V Spišskej Starej Vsi to boli Vojtech Arje a Vojtech Rosemberg.11 

Vláda zriadila nariadením č. 234/40 Sl. z. z 26. septembra 1940 pre celé úze-
mie Slovenska verejnoprávnu záujmovú korporáciu Ústredňu Židov. Stala 
sa jedinou organizáciou, ktorá mohla prezentovať záujmy Židov. Podliehala 
Ústrednému hospodárskemu úradu. Jej členmi sa museli povinne stať všetci 
Židia a zvláštne oddelenie vzniklo aj pre konvertitov. Začiatkom roku 1941 
mala 58 okresných pobočiek a 9 miestnych pobočiek.12

9  SNAB, f. Hlavný súd Bratislava (HSB), kart. č. 104, č. 5/39.
10  ŠA Nitra, f. Krajský súd Nitra (KSN), č. 12/1/39.
11  Soznam členov advokátskych komôr na Slovensku. Bratislava 1944, s. 5 – 27. 
12  SNAB, f. MV SR 1938 – 45, kart. č. 214, č. 1/42. Slovák, 1. 10. 1940, s. 2.
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Po rozpustení židovských spolkov 28. septembra 1940 Ústredňa Židov pre-
vzala do správy ich majetok.13 Mnohým vylúčeným právnikom poskytovala 
sociálnu výpomoc, niektorým sprostredkovala zamestnanie. Centrálnym  
a regionálnym orgánom predložila zoznam svojich funkcionárov a dôverníkov  
s požiadavkou, aby boli uvoľnení z pracovného nasadenia a mohli pred úradmi 
zastupovať záujmy Židov. Začiatkom roku 1942 v ústrednom aparáte praco-
valo 285 zamestnancov, z toho bolo 45 promovaných právnikov (JUDr.) a šesť 
absolventov práv. Väčšina zastávala dôležité miesta a patrila k najaktívnejším. 
Vo vedení vidieckych odbočiek pracovalo ďalších 14 promovaných právnikov 
a šesť absolventov práv. V Levoči bol predsedom odbočky Artúr Höfflich a ta-
jomníkom Aladár Czipper, v Spišskej Novej Vsi predsedom bol Alfréd Singer 
a tajomníkom Izidor Schwartz, v Poprade bol tajomníkom Alfréd Löw.14 

Arizačný proces sa bytostne dotýkal aj židovských právnikov. Niektorí 
vlastnili poľnohospodársku pôdu, ktorá im bola na základe zákona o po-
zemkovej reforme z 28. februára 1940 konfiškovaná. Ďalej boli pozbavení ak-
cií,  príjmov z podielov a členstva v akciových spoločnostiach. Najväčší zásah 
do vlastníctva právnikov bola likvidácia domového majetku a bytového i kan-
celárskeho zariadenia. Domy sa v októbri 1940 dostali pod nútenú dočasnú 
správu, 1. septembra 1941 boli zoštátnené. Všetok majetok na základe zákona 
č. 151 Sl. z. zo 7. februára 1942 spravovalo Ministerstvo financií. Najväčší zá-
ujem bol o advokátske domy, kancelársky nábytok a písacie stroje. Právnici 
poväčšine zostali bez zamestnania a živobytia, mnohí stratili dovtedajšie prí-
bytky, stali sa súčasťou pauperizovanej skupiny židovskej komunity. Sociál-
nym postihom bolo aj vládne nariadenie č. 193 Sl. z. z  21. augusta 1939 o ob-
medzení uplatnenia alebo vymáhania požiadaviek advokátov – Židov. Nariadenie 
upravovalo spôsob uplatňovania advokátskej odmeny židovského advokáta 
proti nežidovskému dlžníkovi aj so spiatočnou platnosťou. Súd mohol odlo-
žiť splnenie advokátskej požiadavky. Podmienkou bola žiadosť dlžníka alebo 
ohrozenie jeho majetku či živobytia. Nariadenie vylučovalo možnosť podania 
opravného prostriedku alebo odvolania. Ministerstvo financií sa k otázke vrá-
tilo vo vyhláške č. 205 z 1. júla 1943. 

Po vydaní vládneho nariadenia č. 198/41 Sl. z. všetci židovskí právnici, 
ktorí vlastnili dovtedy výnimky a pracovné povolenia, mali byť ihneď pre-
pustení. Viacerí sa obracali na Kanceláriu prezidenta republiky so žiadosťou  
o výnimku. Okrem iných dokladov v žiadosti prikladali aj obsiahly životopis, 
v ktorom hodnotili svoju prax.15 

V rokoch 1941 – 1944 prezident udelil približne sedemdesiatim právnikom 
výnimky. Patrili k nim Vojtech Bottenstein a Žigmud Bottenstein zo Spišskej 
Starej Vsi. Okrem menovaných prezident udelil výnimku ešte niekoľkým 
právnikom, ktorí mali manželky židovského pôvodu. Medzi inými to boli  
Vladimír Rojkovič a Zdenek Zakrejs z Levoče.16 

13  SNAB, f. MV SR 1938 – 45, kart. č. 1. Tamže, f. Policajné riaditeľstvo Bratislava (PRB), kart. č. 2241.
14  ŠA Prešov, f. Šarišsko-zemplínska župa (ŠZŽ), č. 260/41 prez. 
15  SNAB, f. Kancelária prezidenta republiky (KPR), č. 4210/42.
16  SNAB, f. MsP, kart. č. 77, č. 122; č. 10158/42. Tamže, f. MV SR 1938 – 45, kart. č. 406, č. 99. ŠA 

Prešov, f. ŠZŽ, č. 1676/42 prez.
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Právnici boli zo všetkých kategórií slobodných povolaní medzi prvými 
a najdôslednejšie vyraďovaní z pracovného procesu, stratili zdroje obživy  
a dostávali sa do mimoriadne ťažkej existenčnej situácie. Len v ojedinelých 
prípadoch im Ústredný hospodársky úrad poskytoval pracovné povolenie, 
najčastejšie v súkromných firmách a v štruktúrach Ústredne Židov. Ďalších 
zaraďovali okresné úrady do pracovných útvarov pri nárazových prácach. 
Spolu so svojimi rodinami boli vystavení všeobecnej pauperizácii, biede a veľ-
kej sociálnej i existenčnej neistote. Mnohí boli odkázaní na podporu Ústredne 
Židov. Väčšina sa stala súčasťou masy nezamestnaného a ubiedeného židov-
ského obyvateľstva. 

Mnoho právnikov sa od marca 1942 ocitlo v deportačných zoznamoch 
a boli eskortovaní do určených sústreďovacích stredísk, odkiaľ väčšina bola 
zadeľovaná do transportov. Už v prvom transporte slobodných dievčat 
a bezdetných žien, ktorý odchádzal v podvečer 25. marca 1942 z popradskej 
železničnej stanice, bola aj mladá právnička Klára Lukassová (1910 – 1942) 
z Levoče. Ďalší odchádzali so svojimi rodičmi, manželkami a deťmi ponaj-
viac v rodinných transportoch v máji a júni 1942 do táborov v Auschwitzi  
a v dištrikte Lublin. Po prísnych selekciách na táborových rampách boli mnohí, 
ktorí sa nepozdávali dostatočne fyzicky zdatní, odkomandovaní priamo  
do plynových komôr a práceschopných rozmiestnili do barakov. Museli tvrdo 
pracovať s ostatnými spoluväzňami, postupne zomierali v dôsledku častých 
epidémií a vyčerpávajúcej driny, trpeli podvýživou a hladom, systematicky 
boli masovo vraždení v plynových komorách a spaľovaní v krematóriách. 
Na základe zachovaných dokumentov sme identifikovali 28 právnikov, ktorí 
boli deportovaní od marca do októbra 1942 do koncentračných táborov, kde 
všetci zahynuli: Alexander Beck zo Spišskej Novej Vsi, Alexej Berger z Levoče, 
Aladár Czipper z Levoče, Arpád Czipper z Levoče, Emil Elszász z Levoče, 
Nathan Engel z Gelnice, Vojtech Engel z Kežmarku, Mikuláš Friedländer  
zo Spišskej Novej Vsi, Armín Frisch zo Starej Ľubovne, Alexander Fröhlich 
zo Spišskej Novej Vsi, Dezider Hegyi zo Spišskej Novej Vsi, Arpád Kardoš  
zo Spišskej Novej Vsi, Dezider Laufer z Levoče, Alfréd Löw z Popradu, Klára 
Lukassová z Levoče, Ladislav Lukass z Levoče, Július Munk z Levoče, Ľudo-
vít Reimann z Popradu, Artúr Ignác Révesz zo Starej Ľubovne, Ľudovít Schick  
zo Starej Ľubovne, Vojtech Schwartz z Levoče, Zoltán Singer z Popradu,  
Leopold Springer z Kežmarku, Jozef Steinitz zo Spišského Hrhova, Artúr Szántó  
z Popradu, Bartolomej Szitta z Popradu, Edmund Teichner z Kežmarku  
a Dezider Wildfeuer z Levoče.17 

V lete 1944 antifašistický odboj zintenzívnil prípravy ozbrojeného po-
vstania. Jeho organizáciu prevzalo Vojenské ústredie na čele s pplk. Jánom  
Golianom, ktoré pod tlakom udalostí muselo ešte pred dokončením príprav 
a dojednaním koordinácie so sovietskymi vojenskými a politickými orgánmi 
29. augusta vydať rozkaz k ozbrojenému odporu proti nemeckým okupantom 
a ich domácim pomáhačom. Do konca októbra povstalcom sa darilo odolávať 
nepriateľským útokom a uchrániť súvislé slobodné územie. 

17  Súdny ústredný oznamovateľ 1945 – 49. Úradný vestník 1945 – 51. SNAB, f. MV SR 1938 – 45, kart. 
č. 2544-2558. ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo Levoča (ŠTZL), č. Nšt V/1946 – 48. Sterbebücher 
aus Auschwitz. G. K. Saur. 2. a 3. zv. München – New Providence – London – Paris 1995. 
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 Na povstaleckom území prevzala politickú právomoc SNR, ktorá svojou 
deklaráciou z 1. septembra 1944 o vykonávaní zákonodarnej, vládnej a vý-
konnej moci, prihlásila sa k obnove Československej republiky, kategoricky 
odsúdila „protidemokratické a násilnícke výčiny a názory ľudáckeho režimu u nás“. 
V nariadení č. 1 zrušila všetky zákony, nariadenia a opatrenia totalitnej moci 
slovenského štátu, ktoré odporovali „republikánsko-demokratickému duchu“. 
Stratili platnosť všetky rasistické a antisemitské zákony a nariadenia, boli roz-
pustené pracovné tábory a strediská, na povstaleckom území boli oslobodení 
politickí väzni. Židia sa začleňovali do spoločnosti ako slobodní a plnoprávni 
občania.18 Zapojili sa do národnooslobodzovacieho zápasu. V prvom rade to 
bola priama účasť v partizánskych a vojenských jednotkách na frontových 
úsekoch, v tylových útvaroch, predovšetkým vo vojenskej justícií a v rozlič-
ných verejných službách v zázemí. Podľa zistenia historika L. Lipschera sa 
SNP zúčastnilo 1566 Židov, z toho 266 padlo v boji. Na povstaleckom území 
našli útočisko aj mnohí utečenci z okupovaného územia, medzi nimi boli 
aj ženy, starci a deti. Vznikli ľudové kuchyne a ubytovne, usporadúvali sa 
zbierky šatstva a obuvi.19 

Cenné služby pre dokumentáciu povstaleckých udalostí preukázal niek- 
dajší kežmarský advokát a amatérsky umelecký fotograf Anton Székely,  
od 25. apríla 1942 bol internovaný v pracovnom tábore v Novákoch, kde pra-
coval ako kancelárska sila a v tlačiarni, mnohostranne bol činným v táborovej 
Židovskej rade, J. Špitzer napísal o ňom, že „vykonával funkciu akéhosi ministra 
zahraničných vecí“. Po prepustení žil v Bratislave, odkiaľ 29. augusta 1944 po-
sledným rýchlikom pricestoval do Banskej Bystrice, dobrovoľne sa prihlásil 
na veliteľstve 1. čs. armády. Pracoval na politicko-propagačnom oddelení ako 
vojenský fotoreportér. Urobil asi 1000 snímok z bojových akcií a dôležitých 
povstaleckých udalostí. Po ústupe do hôr v okolí Tureckej (okr. Banská Bys-
trica) fotografický materiál zakopal do lesnej skrýše, v lete 1945 ho našiel ne-
porušený a odvtedy predstavuje dôležité autentické dokumentačné svedec-
tvo SNP. Advokátsky osnovník z Levoče Gustáv Földi bojoval v Osobitnej 
partizánskej brigáde K. Gottwalda od 16. septembra 1944 do 1. februára 1945 
v Levočských vrchoch, Nízkych Tatrách a na Horehroní. Fridrich Schwartz  
zo Spišskej Novej Vsi bojoval v Partizánskej brigáde J. V. Stalina v oddiele 
Za pobiedu. V partizánskych oddieloch bojovali Emerich Glücksmann z Kež-
marku a Vojtech Bottenstein zo Spišskej Starej Vsi. 

Nemecké okupačné jednotky obsadili v prvých septembrových dňoch Po-
važie, Bratislavu, západné i východné Slovensko, z viacerých smerov sa usi-
lovali urýchlene likvidovať povstalecké územie. Okupáciu obsadeného úze-
mia zabezpečovali nemecké policajno-bezpečnostné jednotky, zložky gestapa  
a zvláštne komandá (Einsatzkomando) bezpečnostnej polície (SIPO) a bez-
pečnostnej služby (SD), na čele ktorých bol SS-obersturmbannführer Joseph  
Witiska v Bratislave. Komandá zakladali svoje úradovne a „služobne“ na zá-
padnom a postupne aj na strednom Slovensku. Východné Slovensko ako sú-
časť operačného pásma skupiny armád Severná Ukrajina patrilo pod ústredňu 

18  RÁKOŠ, Elo (ed.): Slovenské národné orgány. Bratislava : Archívna správa MV SSR, 1977, s. 196 – 198. 
19  SNAB, f. Povereníctvo spravodlivosti (PS), kart. č. 4., č. 336/44.
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SIPO a SD v Krakove. Represívne akcie vykonávalo päť kománd s 35 opor-
nými bodmi a dve špeciálne protipartizánske jednotky. Nedá sa presne iden-
tifikovať počet a osudy židovských právnikov, ktorí na rôznych miestach boli 
zatknutí a deportovaní do koncentračných táborov, kde sa stali v posledných 
mesiacoch vojny obeťou holokaustu. Útrapy vyhladzovacích táborov a ná-
silnú smrť podstúpili aj príslušníci ich rodín, najmä rodičia, manželky a deti. 
Zo Spiša sa nám podarilo identifikovať: Viliama Blumenthala z Dolného Smo-
kovca, Alexandra Friedmanna zo Spišskej Novej Vsi, Ladislava Hegyiho z Le-
voče, Ľudovíta Heimanna zo Spišskej Novej Vsi, Viliama Hercza z Plavnice, 
Pavla Kornhausera z Kežmarku, Eugena Maibauma z Kežmarku, Mikuláša 
Mórica Moškoviča z Kežmarku, Rudolfa Silbersteina z Popradu, Alfréda  
Singera zo Spišskej Novej Vsi,  Ignáca Szántóa z Kežmarku, Imricha Melchiora 
Szántóa z Kežmarku a Ottu Eugena Trnku z Kežmarku.20 

Peklo koncentráku sa podarilo prežiť Móricovi Friedovi a Zoltánovi  
Grassgrünovi z Levoče a Izidorovi Schwartzovi zo Spišskej Novej Vsi. Perma-
nentné razie postihli aj mnohých právnikov, ktorí mali výnimky, ale nestačili 
odísť na povstalecké územie alebo sa dôkladnejšie ukryť v okruhu svojho pôso-
benia. Niektorým sa podarilo odísť na vidiek, kde za pomoci civilného obyva-
teľstva sa dočkali oslobodenia, alebo si našli cestu k partizánskym skupinám.21

V podhorskej obci Oľšavica (okr. Levoča) pričinením miestneho grécko-
katolíckeho farára Michala Mišleja obyvatelia poskytli cennú pomoc 54 ži-
dovským rodinám, medzi nimi boli aj právnici, hlavne príslušníci  rodiny  
Szántóovcov, ktorým sa podarilo uniknúť pred zatýkaním začiatkom sep-
tembra v Žehre-Hodkovciach, kde z poverenia Fondu poľnohospodárskych 
majetkov spravovali rodinný veľkostatok. Keď aj v Oľšavici hrozilo nebezpe-
čenstvo, stiahli sa do horských bunkrov v pohorí Branisko.22

Začiatkom septembra 1944 hliadky nemeckých poľných žandárov, Ges-
tapa a miestnych oddielov Heimatschutzu zatýkali Židov na celom Spiši. Už  
5. septembra 1944 bol v Spišskej Starej Vsi zatknutý niekdajší predseda Okres-
ného súdu a dlhoročný advokát Jozef Rázsó, v Levoči Ladislav Hegyi a Zoltán 
Grassgrün, v Spišskej Novej Vsi Alexander Friedmann. Dňa 15. septembra za-
istili vo Veľkej 6-člennú skupinu skrývajúcich sa Židov, obvinili ich z obsluhy 
tajnej vysielačky, ktorou vraj nadviazali spojenie s Červenou armádou. Od-
vliekli ich do stodoly na okraji Spišskej Teplice a o dva dni surovo zavraždili 
v neďalekom rašelinisku. Medzi zavraždenými spolu s manželkou Alžbetou 
bol aj levočský rodák, uznávaný komerčný právnik Eugen Klein (1910 – 1944), 
ktorý spočiatku sa dal na advokátsku dráhu, ale po zákaze praxe dostal 14. 
apríla 1942 pracovné povolenie a žltú legitimáciu od Ministerstva vnútra, bol 
účtovníkom v obchodnej a stavebnej spoločnosti VAP v Poprade.23 

20  Zo správ o vyhlasovaní za mŕtvych publikovaných v úradných novinách Súdny ústredný 
oznamovateľ v rokoch 1945 – 1949.

21  SNAB, f. PRB, č. MAT 293.
22  ŠA Levoča, f. OĽS St. Ľubovňa, č. Tľud 5/46.
23  ŠA Levoča, pob. Poprad, f. ONV Poprad, č. 710/46 prez. ŠA Levoča, f. OĽS Poprad, č. Tľud 

15/44. Tamže, f. ŠTZL, č. St 126/46.
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Židovská komunita zaplatila vysokú daň krutej vojnovej kataklizme, jej sú-
časťou boli aj tragické osudy židovských právnikov. Mnohí zahynuli v nacis-
tických vyhladzovacích táboroch. Hrôzy koncentráku prežilo len torzo, vrátili 
sa duševne i fyzicky podlomení, stratili najbližších, manželky, deti, príbuz-
ných, priateľov a spolupracovníkov. Ďalší prichádzali z úkrytov, zo zajatec-
kých táborov, z armádnych i partizánskych jednotiek a z ostatných oblastí 
vnútrozemia i zahraničia, kde sa im podarilo prežiť pohromu holokaustu. Zá-
kladnou otázkou sa stalo riešenie elementárnych existenčných potrieb.

Významnou súčasťou povojnovej justície bolo mimoriadne retribučné 
súdnictvo. Povereníctvo spravodlivosti udeľovalo možnosť obhajoby pred 
Národným súdom a okresnými ľudovými súdmi. Advokátska komora 
obežníkom z 27. marca 1946 predostrela súdom všetkých stupňov zoznam 
advokátov so sídlom kancelárie, ktorí boli oprávnení obhajovať klientov 
pred Národným súdom a okresnými ľudovými súdmi. V spišských okresoch 
povojnovú prax obnovilo 16 advokátov, z toho bolo 10 židovského pôvodu  
(40%). Mnohí advokáti vybavovali majetkovoprávne kauzy v rámci reš-
titučných nariadení a zákonov a záležitosti postihnutých, ktorí sa nevrátili 
z koncentrákov alebo sa v povojnových rokoch vysťahovali do zahraničia. 
Zastupovali príbuzných obetí, ktorí požiadali súdne orgány o vyhlásenie  
za mŕtvych a vybavovali zložité dedičské záležitosti. Ďalší právnici nastú-
pili do justičných služieb, pracovali ako sudcovia, obžalobcovia a prokurátori 
na všetkých justičných stupňoch, iní využili možnosti zamestnania v štátnej 
i verejnej službe a najmä  v národných podnikoch pri  zriaďovaní právnych 
oddelení, na ktoré boli prednostne prijímaní advokáti.24

 Hrozná trauma z prežitých represálií, otrasné skúsenosti a nespočetné obete 
blízkych hlboko zasiahli myslenie, vzťahy i konanie židovského obyvateľstva, 
determinovali riešenie ďalších životných rozhodnutí a postojov. Aj právnici 
sa stali súčasťou vysťahovaleckých vĺn do zahraničia. Iní sa postupne včlenili 
do sústavy právnych inštitúcií a právneho systému. Viacerých v neskorších 
rokoch neobišli dôsledky porušovania demokratických princípov, právnych 
noriem a rozpútanie kampane a boja proti sionizmu. Nová vysťahovalecká 
vlna kulminovala po násilnom potlačení pražskej jari v auguste 1968 vojskami 
Varšavskej zmluvy. 

24  ŠA Bratislava, f. KSB, č. 1268/46 prez. 
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Resumé

Jüdische Anwälte in der Zips
Jozef Sulaček

Jüdische Anwälte haben seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ihre Standes- 
pflichten erfüllt, sie spielten eine besondere Rolle im öffentlichen Leben, 
erfüllten wichtige Positionen in den Justizdienstleistungen und besaßen 
führende Positionen im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. Die 
größte Vertretung hatten sie im Advokatswesen, dessen Wirken in jeder gese-
llschaftlichen Situation widersprüchlich und kritisch gewertet wird. Deshalb 
war auch die Skala der Wertung deren Wirken sehr bunt und hatte, motiviert 
durch den Erfolg des jeweiligen Anwalts in der konkreten Rechtssache, einen 
besonders individuellen Charakter. Im vollen Maße betraf das auch die Bezie-
hungen zu jüdischen Anwälten. Mehrere von ihnen wurden von einer breiten 
Klientel aufgesucht und sie genossen allgemeines Vertrauen. Ihr professionel-
les Können, Durchdringungsvermögen und Eifer um die Verbesserung ihres 
Lebensstandards erzeugten nicht nur Bewunderung, sondern auch Neid und 
Rivalität. Im Jahr 1921 gab es in den Bezirken der Zips 32 Anwälte, von denen 
sich 19 zur jüdischen Religion bekannten. Bis 1938 stieg ihre Anzahl auf 56, 
von denen 30 Juden waren. Es gab 15 Rechtskonzipienten, von denen sich 8 
zu Juden gemeldet hatten.

In den ersten Jahren der Existenz der Slowakischen Republik wurde den 
jüdischen Anwälten ihre Praxis, der Lebensunterhalt sowie Besitztum entzo-
gen. Im Bezirk des Landgerichts von Leutschau  (9 Gerichtsbezirke) hatte zum  
1. Juli 1940 eine erlaubte Praxis 25 Anwälte. Davon handelte es sich um drei 
mit slowakischer, sechs mit deutscher und zwölf mit ungarischer Nationalität, 
vier jüdische Anwälte bekamen eine zeitweilige Ausnahme für das jüdische 
Klientel, dreißig von ihnen wurde die Praxis verboten. Sie mussten ihr Wirken 
als Anwälte beenden. Sie blieben ohne Verdienst und Arbeit. Manche versuch- 
ten, neue Stellen zu finden, die jüngeren unter ihnen wurden zu Zwangsar-
beit verpflichtet. Schon im Jahr 1942 starben in den Konzentrationslagern 27 
Anwälte aus der Zips, andere erhielten sog. Ausnahmen und mussten in Ar-
beitslagern und Zentren arbeiten. Manche hatten sich aktiv dem Slowakischen 
Nationalen Aufstand angeschlossen. Nach dem Niederschlag des Aufstandes 
erlebten sie eine sehr unbarmherzige Periode von Repressalien. In den letzten 
Monaten des Krieges starben weitere 13 Anwälte. Den Holocaust überlebten 
nur wenige. Sie versuchten, sich am Aufbau eines gerechten und demokra-
tischen Systems zu beteiligen. In den Bezirken der Zips erneuerte ihre Praxis 
16 Anwälte, von denen 10 jüdische Herkunft waren. Ein bedeutender Anteil 
an Anwälten zog ins Ausland, andere wirkten weiter an verschiedenen Zwei-
gen des wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Lebens.
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Tatry – prvé slovenské noviny na Spiši
Peter Zmátlo

Slovenský týždenník Tatry bol určitým fenoménom práve na Spiši, ktorý bol 
multinacionálny s bohatou tradíciou nemeckej a maďarskej tlače. Slovenské 
noviny tu nevychádzali do vzniku Československa, výnimkou boli len viac-
jazyčné noviny Szepesi értesítö – Zipser Anzeiger – Spišský oznamovateľ, ktoré 
viackrát menili názov a do roku 1919 vychádzali pod názvom Szepesi hírnök. 
Slovenčina sa v nich síce používala aj do roku 1918, ale len v menšej miere po-
pri nemčine a maďarčine. Prvé čisto slovenské noviny boli Tatry, ktoré začali 
vychádzať až po vzniku prvej Československej republiky (ČSR). 

Toto slovenské periodikum, ktoré bolo týždenníkom, dnešní Spišiaci už ne-
poznajú, väčšina z nich ani netuší, že takéto noviny vôbec na Spiši niekedy 
vychádzali. V ich povedomí sú zafixované len Spišské hlasy, ktoré vychádzali 
donedávna. Spišské hlasy boli pritom v poradí až (už) piatym slovenským týž-
denníkom (začali vychádzať až 3. februára 1934), ktorý vychádzal na Spiši  
po roku 1918, teda po vzniku československého (čs.) štátu.1

Noviny Tatry boli typickým poprevratovým týždenníkom odrážajúcim 
vtedajšie ťažké povojnové pomery v novej tvoriacej sa prvej ČSR, konkrétne 
na vtedajšom Spiši. Sú odrazom doby z pohľadu miestnej slovenskej a českej 
inteligencie, pre ktorú sa stali dôležitou platformou pre uverejňovanie jej ná-
zorov v prostredí mnohonárodnostného Spiša. Pre historikov je toto periodi- 
kum významným dobovým prameňom popri ďalších archívnych prame-
ňoch v príslušných archívoch. V spišských archívoch sa však Tatry nezacho-
vali okrem pár čísel, kompletne zachované sú len v bratislavskej Univerzit-
nej knižnici a takmer úplné zachované ročníky sú tiež v Slovenskej národnej 
knižnici v Martine.

Tatry začali vychádzať v revolučnej poprevratovej dobe dňa 8. februára 1919 
v Spišskej Novej Vsi. V tomto spišskom meste vládol v tomto období ešte ma-
ďarský, presnejšie maďarónsky duch, v úradoch i na verejnosti používala in-
teligencia prevažne maďarčinu, prípadne nemčinu, po slovensky hovorili 
len nižšie sociálne vrstvy a pár uvedomelých Slovákov na čele s bratmi uči-
teľmi Vollayovcami (Elemírom a Neitusom). Slovenskej národne uvedome-
lej inteligencie (i v dôsledku silnej maďarizácie) tu bolo málo, podobne ako  
na celom Spiši i Slovensku. Prvým vydavateľom novín Tatry bol revolučný 
orgán novej československej (čs.) moci Národný výbor Spišskej župy, pričom 
Tatry sa stali jeho úradným časopisom. O nestálosti revolučného poprevrato-
vého obdobia svedčí i fakt, že tento prvý slovenský spišský týždenník menil 
často svojho vydavateľa. Súviselo to prirodzene najmä s nedostatkom financií, 
takže týždenník prechádzal od jedného vydavateľa k druhému: od 23. augusta 
1  Keď berieme do úvahy aj Republikán, resp. od roku 1923 Republikán župy Podtatranskej, týždenník 

agrárnikov vychádzajúci od novembra 1919, ale v Liptove (Liptovskom Svätom Mikuláši). 
Tento agrárny týždenník bol však zameraný na podtatranský kraj, teda okrem Liptova a Oravy 
i na Spiš, t. j. na vtedajšiu Podtatranskú župu (existovala v rokoch 1923 – 1928).



187

Peter Zmátlo: Tatry – prvé slovenské noviny na Spiši

1919 (23. číslo, 1. ročník) sa stal úradným časopisom Spišskej učiteľskej jednoty2 
a Spišského demokratického klubu, od 12. novembra 1920 (46. číslo, 2. ročník) 
vychádzal ako „Neodvislý týždenník spišských Slovákov a miestneho odboru 
Matice slovenskej“. Dňa 10. júna 1921 ho začal vydávať Zväz miest na Sloven-
sku (stal sa jeho úradným časopisom) a súčasne naďalej bol „neodvislým týž-
denníkom spišských Slovákov a miestneho odboru Matice slovenskej“.3

Z hľadiska personálneho stál pri zrode novín Tatry Elemír Vollay, slovenský 
národne uvedomelý učiteľ, jeden z hlavných predstaviteľov novej čs. moci  
v Spišskej Novej Vsi. Bez neho by prevrat v meste Spišská Nová Ves a jej začlene-
nie do novej ČSR bol len ťažko predstaviteľný a realizovateľný. Práve E. Vollay  
sa stal zodpovedným redaktorom týždenníka Tatry a od 23. januára 1920  
aj majiteľom a hlavným redaktorom týchto slovenských novín. Týmto krokom 
osobného prevzatia novín v januári 1920 ich s veľkou pravdepodobnosťou 
zachránil od finančného krachu. V tomto poprevratovom období vychádzali 
podobné slovenské regionálne noviny i v ďalších slovenských regiónoch4  
a všetky mali finančné problémy, preto vychádzali pomerne krátko, podobne 
ako Tatry. Keď E. Vollay prevzal Tatry ako ich majiteľ, zodpovedným redak-
torom sa stal Jozef Hanula, známy slovenský akademický maliar, ktorý v tých 
časoch učil v meštianskej škole v Spišskej Novej Vsi. Hanula bol spoluredak-
torom týchto novín od počiatku ich existencie. Bol autorom peknej hlavičky, 
ktorá sa používala od 18. júna 1920 (25. číslo, 2. ročník, viď v prílohe).

Tatry tlačili za krátke obdobie ich existencie vo viacerých tlačiarňach. Spo-
čiatku v spišskonovoveskej tlačiarni Szepesi Lapok (tlačila rovnomenné ma-
ďarské noviny Szepesi lapok), ktorej majiteľom bol Július Telléry. Od 5. ok-
tóbra 1919 ich tlačil ružomberský tlačiar Ján Párička, od 8. novembra 1919 
kníhtlačiareň nástupcov Jozefa T. Reissa v Levoči (kníhtlačiareň viedli ako 
„nástupcovia“ J. T. Reissa Viliam Rombauer, Tivadar Schlingloff a Benjamin 
Nagy). Dňa 12. novembra 1920 ich začali tlačiť opäť v Spišskej Novej Vsi, a to  
v miestnej tlačiarni Davida Ferenca a od 6. januára 1922 ich tlačila rovno-
menná slovenská tlačiareň Tatry so sídlom tiež v Spišskej Novej Vsi.

Do týchto prvých slovenských novín na Spiši prispievali mnohí vtedajší 
predstavitelia slovenskej a českej inteligencie, najmä pedagógovia, kňazi či 
úradníci. Tatry poskytujú naozaj takmer komplexné zrkadlo vtedajšej popre-
vratovej spoločnosti v spišskej oblasti v rokoch 1919 až 1922. Na ich stránkach 
môžeme sledovať urputný boj a snahu miestnych Slovákov za pomoci Čechov 
o postupné prekonávanie starého uhorského režimu a jeho rezíduí. Noviny 
preto poskytujú verný obraz prevratu spišskej spoločnosti z uhorskej na čes-
koslovenskú so všetkým, čo s týmto prerodom a zmenami súviselo.

2  Súviselo to s tým, že pedagógovia boli hlavnou sociálnou a zamestnaneckou skupinou, 
ktorá sa angažovala v zmenách po roku 1918 i na Spiši a boli „ťahúnmi“ spoločensko-
politických a kultúrnych zmien v prospech novej čs. štátnosti i na Spiši. Veď i samotný hlavný  
a zodpovedný reaktor novín Tatry Elemír Vollay bol pôvodne učiteľom, kým nezačal pracovať 
od roku 1919 v samosprávnych orgánoch mesta Spišská Nová Ves.

3  Pod názvom Naša pravda vyšlo len 29 čísel v roku 1922 a noviny potom zanikli.
4  Napríklad Šarišské hlasy v Šariši v rokoch 1919 – 1920, Tekov v Tekove 1919 – 1921, Hontiansky Slovák 

v Honte 1919 – 1922, Zemplín v Zemplíne 1920 – 1922, Naša Orava na Orave 1918 – 1922 i ďalšie.
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Keďže Tatry začali vychádzať ako úradný orgán revolučného Národného 
výboru Spišskej župy, teda novej čs. moci, v prvom čísle je autorom úvodníka 
pod názvom Predmluva nikto iný než nový spišský župan Dr. Ján Rumann. 
V tomto úvodníku zdôraznil, že Slováci na Spiši sú takí istí ako všetci Slo-
váci. Videl dve príčiny, prečo sa majú na Spiši vydávať slovenské noviny: 
„po prvé[,] aby sme v ních [nich] mohli prehovoriť, ba až zvolať hlasne pred ce-
lým svetom, že je aj Spiš slovenský, že v našej župe nielen Maďari a Nemci bývajú  
a svoje noviny majú, ale aj Slováci, že títo Slováci chcú z celej svojej duše, so všet-
kými silamí [silami] pracovať na rozkvete našej novej slobodnej vlasti[,] ale aj žiadajú  
od nej, aby sa starala o záujmy a potreby slovenského ľudu spišského... Po druhé bude 
on slúžiť na to, aby sme sa my spišskí Slovácí [Slováci] medzi sebou vňom [v ňom] 
poshovárať [pozhovárať], spolu si pobesedovať, jeden druhého poúčať, poradiť si;  
a čítaním sa vzdelávať mohli.“5 Tieto prvé slovenské spišské noviny mali podľa 
župana Rumanna slúžiť predovšetkým na vzdelávanie spišských Slovákov, čo 
bola akútna nutnosť i vzhľadom k tomu, že mnoho Slovákov na Spiši, najmä  
v zaostalejšej severnej časti – na Zamagurí, bolo negramotných. A prečo ten 
názov Tatry? K tomu Rumann napísal: „Náš časopis sa buďe [bude] menovat 
[nazývať] ‚Tatry‘. Vieťe [Viete,] čo sú Tatry? ‚Kameň na kameni a na tom kameni 
kamen [kameň] na kameni.‘ A tieto kamene jeden pri druhom, od prírody srostené 
[zrastené], sú tak silné, že ích [ich] nik na svete svaliť [zvaliť] nemôže. A čo je náš 
národ? Slovák pri Slovákovi, a keď týchto spojí jednotný duch slovenský a vzájomná 
láska, ten náš národ buďe [bude] pevne stáť a buďe [bude] mohútny [mohutný], 
ako naše Tatry!“6 Tatry mali podľa spišského župana aj symbolicky spájať Spiš 
s ďalšími slovenskými regiónmi, východné Slovensko so západným a to bola 
ďalšia príčina, prečo sa rozhodli pre takýto názov tohto nového a prvého slo-
venského týždenníka na Spiši.

V úvodnom čísle vysvetlil nutnosť vydávania slovenských novín na Spiši 
tiež zodpovedný redaktor Elemír (Elemér) Vollay, pod článkom podpísaný 
ako „Redaktor“. V úvode napísal, že konečne nastal čas, keď po prekonaní 
rôznych ťažkostí začali sa vydávať i na Spiši slovenské noviny (časopis) ako 
úradný orgán Spišskej župy, ktorý mal slúžiť záujmom slovenského ľudu  
v spišskej oblasti. O programových cieľoch a účeloch nového slovenského 
týždenníka E. Vollay napísal: „Vzali sme si za účel v časopise tomto poučo-
vať náš ľúd [ľud] o spoločenskom, a hospodárskom[,] ako í [i] o sociálnom živote  
a o zdravotníctve. Program náš je jasný; časopis náš bude časopisom slovenského 
ľudu... [...] Dnes bez časopisu už žiť nemožno, ba práve dedinský ľud sa bez neho zao-
bísť nemôže, bo ked [keď] je nie o všetkom upovedomený[,] čo sa vo svete deje, a čo sa 
na jeho životné pomery vsťahuje [vzťahuje], zaostane za inými a z toho povstávajúca 
škoda je pre neho nenahraditeľná. [...] Naším [Našim] záujmom je pečovať [starať 
sa] o poučenie, blaho a dobrobyť [dobrobyt] nášho slovenského ľudu a usilovne pra-
covať na národa roli dedičnej.“ Na záver dúfal, že spišskí Slováci budú čítať tieto 
slovenské noviny. „Dúfame, že spišská Slovač príležitosť túto použije a húfne sa 
prihlási za čitateľov nášho časopisu, aby sme tak mohli ciela [do cieľa] dôjst [dôjsť]  
a vzájomne si zavolať ,Na zdar spišský [spišskí] Slováci!‘“7

5  RUMANN, Ján: Predmluva. In: Tatry, roč. 1, 8. 2. 1919, č. 1, s. 1 – 2.
6  Tamže, s. 2.
7  Redaktor: Milí bratia spišskí Slováci. In: Tatry, roč. 1, 8. 2. 1919, č. 1, s. 3.
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Medzi najaktívnejších spolupracovníkov a dopisovateľov novín Tatry pat-
rili predstavitelia miestnej slovenskej inteligencie, najmä učitelia a kňazi: 
František Klein,8 rímskokatolícky kňaz pôsobiaci vo vtedajšom Richvalde 
(v súčasnosti Veľká Lesná), Neitus Vollay, brat Elemíra, učiteľ v Novoveskej 
Hute, Ján Šterbák, rímskokatolícky kňaz v Hopgarte (dnes Chmeľnica),  
Andrej Bartal, evanjelický kňaz v Batizovciach, Michal Sekey, škôldozorca 
(školský inšpektor) v Levoči, Štefan Tomajko, robotník z Geráv (Dediniek), 
Anton Smoliar, učiteľ v Spišských Tomášovciach a Jozef Mikolaj, učiteľ  
v Smižanoch (písal pod pseudonymom J. M. Smižiansky). Mnohé články však 
boli neautorizované alebo podpísané len pseudonymami (napr. Bohabojný, 
Prítomný, Podgehoľský, Magurčan, Podolínčan, Vladko, Hospodár, Sokol 
americký, Pozorovateľ), lebo ich autori sa stále báli návratu „starých“ uhor-
ských (maďarských) časov. Je to pochopiteľné, veď od prevratu ubehlo len 
pár mesiacov a poprevratové roky 1919 – 1922 sa vyznačovali nestálosťou, 
neistotou a len pomalou postupnou konsolidáciou spoločenských pomerov  
v novej ČSR a teda i na Spiši, ktorý sa postupne začleňoval do novej republiky.

Obsah týždenníka Tatry odrážal poprevratové obdobie, v ktorom vychá-
dzal. Jeho zostavovatelia – redaktori sa snažili povzbudzovať miestnych Slo-
vákov k zvýšenej aktivite v boji za slovenské práva, noviny podporovali česko- 
-slovenskú vzájomnosť a budovanie československej štátnosti. O čechoslova-
kizme v tomto období ešte nemôžeme hovoriť. Tatry pojem čechoslovakizmus 
nepoznali, o to viac bojovali proti prežitkom uhorského režimu, najmä maďa-
rónstva. Zdôrazňovali svornosť a potrebnú spoluprácu všetkých národností  
v novej ČSR a teda i na mnohonárodnostnom Spiši (ako opak odnárodňovacej 
politiky Uhorska), ako o tom písal Michal Sekey: „Maďari odnárodňovali, ma-
ďarizovali nie len Slovákov, ale i Nemcov, Rumunov, Srbov, Rusínov, vôbec všetky 
iné národy. Či to bolo po bratský [bratsky]? Či s tým napomáhali svornosť [svor-
nosti] v národoch? Vari ani nebolo odpornejšieho, ako to ustavičné ponižovanie iných  
národov a ošklivé vychvalovanie [vychvaľovanie] maďarského národa. [...] Len taký 
diabol, ako je maďarský šovín [šovinista], môže rozoštvávať ľudí rôznej národnosti, 
ale šľachetne smýšľajúci [zmýšľajúci] človek uctí si vždy každého statočného človeka, 
nech je on akej koľvek [akejkoľvek] národnosti. Ako žiadúcne [žiaduce] by bolo, 
aby už raz prestalo to štvanie jedneho [jedného] národa oproti druhému. Nech za-
vládne ten duch pokoja, svornosti a bratstva všetkých národov. Veď, na úkor druhého 
národa povyšovať svoj národ je veru práca nečestná.“ V duchu lásky a svornosti 
národov mala byť budovaná podľa Sekeya i ČSR. „A takáto je i naša Česko- 
slovenská republika, ktorá v objatí drží, ani starostlivý otec svoje deti, všetké [všetky] 
národy, obydlené [bývajúce] na [v] oblasti jej zeme. Naše oslobodenie vyslobodilo 
nielen Slovákov[,] ale i Nemcov, Rusov. Chráni tak ich majetky, rodiny, ako i svo-
jich slovenských občanov. Teraz už len od nich závisí[,] či chcú a kedy prijsť [prísť]  
ku povedomiu toho, že naša sloboda doniesla aj im slobodu. Dokážu to len vtedy, keď 
i oni v samích [samých] sebe budú pestovať svornosť a bratstvo o proti [oproti] 
nám, keď stanú sa oddanými občanmí [občanmi] našej Československej republiky.“ 
Spiš bol pre Sekeya multinacionálnou oblasťou, kde by spolužitie a svornosť 
medzi národmi sa mali rozvíjať a prekvitať. „Práve naša župa Spišská má byť  
v tomto ohľade vzorom našej republiky. V nej sú obydlení [bývajú] okrem Slovákov  

8  Bol nemeckej národnosti, ale za Slovákov bojoval urputnejšie ako mnohí rodení Slováci na Spiši.
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i Nemci, Poliaci, ba i Rusi (autor mal na mysli Rusínov – pozn. P. Z.). Aký tu 
pekný sväz [zväz] národov. Ak by sa malo kde, tak v tejto župe musí sa obzvlášte 
[obzvlášť] pestovať bratstvo v národoch, Spiš by mal slúžiť za vzor porozumenia sa 
v rôznych národných myšlienkach.“9

Týždenník Tatry však odmietal aj aktivity a ciele extrémnej ľavice v podobe 
rodiaceho sa komunizmu. Sociálne hnutia a smery, i v podobe boľševizmu, 
resp. komunizmu šíriaceho sa z boľševického Ruska, boli v poprevratovom 
období, v rozvrátenej európskej povojnovej spoločnosti, veľmi živé a popu-
lárne, najmä v radoch robotníkov a menej roľníkov. Bolo to pochopiteľné 
vzhľadom na ťažké sociálne postavenie nižších sociálnych vrstiev, ktoré 
boli najviac náchylné vykonať prevratné revolučné zmeny. Pravidelný do-
pisovateľ novín Tatry katolícky kňaz Ján Šterbák o komunizme nadčasovo 
napísal: „Slováci! Mnoho sa hovorí a mnoho slýchať dnes o kommunizme [komu-
nizme]. Ja tvrdím a dosvedčujem tu pár riadkami, že je to sprostá táranina a már-
nomyseľné blúznenie práce lenivej fantázie. [...] Proti Bohu a jeho nariadeniu sú 
stanovy a zásady tak zvaných kommunistov [komunistov]. Individuálne (osobné) 
právo k istej čiatke [čiastke] zemi chcú ti vziať, chcú ustanoviť, spoločný majetok,  
s ktorým budú oni šafáriť, dirigovať, oni budú úradníkmi a ty budeš orať, siať, kopať, 
kosiť, a na konci v tvojom hrnci bude voda vrieť a nebudeš mať čo vložiť, vsypať do 
nej, Slováci! Jaká [Aká] by to bola tá spoločná práca? Pozrite na tie spoločné práce, 
ktoré ,gminskými‘ menujete. Jako [Ako] sa robí? Jako [Ako] sa ku príkladu na obec-
ných roľách [roliach] orie, a kosí? Hej[,] že len tak, bodaj by bolo! [...] Hej[,] že cel-
kom ináč orieš, kosíš a kopeš na svojej roli? Slovom, svoj vlastný majetok ináč obrobíš, 
jako [ako] ,gminský‘, jako [ako] spoločný. Nuž vidíš, keby kommunisti [komunisti] 
zvíťazili a svoje blúznenie do života uviedli, keby sa ich sny splnily [splnili], išla by 
práca, robota priam tak, jako [ako] ide pri obecných a urbarialnych [urbariálnych] 
prácach. Tá najlepšia zem by o krátky čas len buraň [burinu] plodila. Z jednej misy 
by všetci jedli, ale nemal by kto vody doniesť a zemiakov (grúľ) naškrobať, nemal 
by kto ohňa [oheň] složiť [zložiť]. Celkom ináč ide všetka práca, keď vieš, že pre 
seba a soju [svoju] rodinu robíš, pracuješ. [...] Ničilo sa všetko možné. Ja som tej 
mienky, že za kommunizmus [komunizmus] oduševňuje sa len lenivá háveď, tá  
z panskej, ako aj zo sedliackej a robotníckej triedy.“10 V tejto súvislosti paradoxne 
v týchto novinách nájdeme aj viaceré články z pera robotníka Jána Feketeho 
zo Spišskej Novej Vsi, vtedy ešte člena marxisticko-leninskej ľavice v sociál- 
nodemokratickej strane, z ktorej vznikla roku 1921 komunistická strana. 
A práve J. Fekete bol presvedčeným a veľmi aktívnym komunistom v na-
sledujúcich rokoch. Jeho ľavicové, presnejšie komunistické presvedčenie, 
je jasne postrehnuteľné v jeho príspevkoch, i v jeho prvom článku, ktorý 
uverejnil už v 2. čísle dňa 15. februára 1919 pod príznačným názvom Dra-
hota a hlad u nás: „Bratia drahí! pre Boha, majte svedomie, budťe [buďte] už raz 
ľudskými a potom sa nemusíte báť ,boľševizmu‘, myslím, že to už toho zdierania 
bolo dosť, za polpiata [päť a pol] roka čo ten ľud trpel, ktorý, ako sa hovorí, žije  
z groša ,čo na nôž, to za groš‘. Agráristi [Agrárnici] majú zlato, ale robotný človek 
ma [má] dve palice, kapitalisti majú rozsiahle fabriky a chudobný ľud má nahé  

9  SEKEY, Michal: Svornosť – bratstvo. In: Tatry, roč. 1, 31. 5. 1919, č. 17, s. 1 – 2.
10  ŠTERBÁK, Ján: Táranina a márnomyseľné blúznenie je kommunizmus. In: Tatry, roč. 1, 31. 5. 1919,  

č. 17, s. 2 – 3.



191

Peter Zmátlo: Tatry – prvé slovenské noviny na Spiši

a bosé siroty. Milí pánovia! [páni!] Nože smilujte [zmilujte] sa nad tými vdovami  
a sirotami[,] ktorých mužovia a otcovia za vás boháčov trpeli a ktorí dnes už za vás 
ležia snáď v čiernej zemi za váš blahobyt a za zabezpečenie vašej budúcnosti.“11

O spoločenskom dianí na Zamagurí (okres Spišská Stará Ves) na severe 
Spiša písal pravidelne katolícky kňaz František Klein. Tatry uverejňovali jeho 
články a prejavy, ktorými verboval miestnych Slovákov k väčšej spoločenskej 
aktivite. Žiadal zachovať katolícke gymnázium v Podolínci a založiť v Spiš-
skej Starej Vsi hospodársku (roľnícku) školu. „Podľa mojej mienky práve staro-
lubovenský [staroľubovniansky] a staroveský okres, ktoré boly [boli] od maďarskej 
vlády zanedbané, treba tak v kultúrnom a poľnohospodárskom[,] ako i v priemyslovo–
obchodnom a premávkovom [dopravnom] (železnicu z Podolínca do Orlova aj do 
Magury) ohľade čím viac pozdvihnúť! Požaduje to prísne sám záujem republiky.“12

Tatry venovali dostatok priestoru taktiež národnostnej problematike, t. j. sú-
žitiu Slovákov s ďalšími národnosťami na Spiši, najmä s Nemcami a Maďarmi 
i poľskej otázke (nároky Poľska na severný Spiš) a situácii v samotnej Poľskej 
republike (rubrika Poľské veci). Autori príspevkov na túto národnostnú tému 
zdôrazňovali, že nebudú nasledovať maďarský nacionalizmus a šovinizmus  
z čias Uhorska a že miestni Maďari a Nemci budú mať zachované v novej ČSR 
všetky svoje menšinové práva, včítane práva na používanie svojho materin-
ského jazyka a svojich škôl.13 Čo sa týka poľskej otázky, zdôrazňovali nede-
liteľnosť Spiša a odmietali prirodzene nároky Poľska na severný Spiš. Jozef  
Maťašovský, rodák z Nedece, ktorý žil v USA, písal do Tatier pravidelne 
články pre svojich rodákov zo Zamaguria. Sľuboval pomoc od amerických 
Slovákov (krajanov) a povzbudzoval miestnych Slovákov žijúcich v Zama-
gurí k čulej spoločensko-kultúrnej práci v novej ČSR.14

Noviny Tatry uverejňovali aj osobné spory medzi Slovákmi na jednej a Ma-
ďarmi či Nemcami na druhej strane, ktoré mali niekedy ostrý konfrontačný 
priebeh a niektoré skončili na súde. Príkladom takýchto osobných konfliktov 
bol osobný spor Vladimíra Babilonského, slovenského úradníka (bol tajom-
níkom Slovenského spolku v Spišskej Novej Vsi) a Kazimíra Kozlovského, 
učiteľa tiež slovenskej národnosti (bol poslancom mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Novej Vsi). Príčinou konfliktu sa stal čajový večierok nemeckých 
a maďarských poslancov, ktorý zorganizovala Kresťansko-sociálna strana  
v Redute v Spišskej Novej Vsi dňa 15. októbra 1921. Noviny Tatry opísali prie-
beh tohto večierka s patričným komentárom nasledovne: „V sobotu 15. októbra 
prišli nemeckí poslanci aj do Novej Vsi, kde kres. soc. strana ich privítala v Redute. 

11  FEKETE, Ján: Drahota a hlad u nás. In: Tatry, roč. 1, 15. 2. 1919, č. 2, s. 5.
12  KLEIN, František: Podolinské gymnasium? Roľnícku školu do Starej Vsi! In: Tatry, roč. 1, 16. 8. 1919, 

č. 22, s. 2.
13  K tomu pozri napr. článok ŠOLTÉS, Jozef: Ešte do kedy bude trvať to nedorozumenie? In: Tatry,  

roč. 1, 20. 9. 1919, č. 27, s. 1 – 2.
14  Pozri napr. MAŤAŠOVSKÝ, Jozef: Pozdrav z Ameriky naším milým Zamagurčanom. In: Tatry, 

roč. 2, 20. 2. 1920, č. 8. s. 2 – 3. Niekoľko desiatok amerických Slovákov – krajanov odoberalo 
Tatry, čo bola zásluha práve takých ľudí, akým bol Jozef Maťašovský. V prílohe uverejňujeme 
rovnomennú báseň Tatry, ktorú napísal Jozef Maťašovský dňa 28. októbra 1919 v Pittsburghu 
v USA pri príležitosti vzniku ČSR, v týždenníku Tatry túto báseň uverejnili v 9. čísle dňa  
27. februára 1920.
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Ako sa dozvedáme, páni poslanci precestovali Slovensko nielen [za] tým cieľom, aby 
poznali naše čarokrásne Slovensko, ale aby k sebe pripútali tých obyvateľov, ktorí ešte 
aj teraz zakukávajú za hranice. Reči poslancov direktne povzbudzovali poslucháčov  
k očakávaniu novej zmeny, keď sa verejne povedalo, že v Komárne bude ešte viať ma-
ďarská zástava atď. Poslanci, v maďarských krojoch dostavším sa dámam odovzdá-
vajúc pozdrav dám z dolnej zeme, prezradili, že ich cieľ je jedno duché [jednoduché] 
štvanie, ktoré pod kepienkom immunity [imunity] sa opovážili sprevádzať. Naša ve-
rejnosť nerátala na [s] takýto [takýmto] postup [postupom], preto už len vtedy sa 
dozvedela o tejto smutnej udalosti, keď Materna, policajný kapitáň [kapitán], celkom 
zákonite rozprášil hnusnú bandu, tak, že len v týchto riadkáck [riadkoch] môžeme 
dať výraz nášmu opovrhnutiu oproti takému a podobnému postupu, ktoré [ktorý] 
direktne smeruje na [k] podkopanie [podkopaniu] štátu a zničenie [zničeniu] re-
publiky. Takéto hračky musia už raz prestať! Máme sa postarať o radikálnu nápravu. 
Kto cíti sa tu nedobre a ani nechce sa u nás dobre cítiť, ten má cestu otvorenú. Ale aby 
sme i na ďalej [naďalej] kŕmili na náš úkor hadov, ktorí verejne vystupujú proti nám, 
ktorí nás verejne oflinkujú, to sa nemôže ďalej trpieť, tomu musí byť už teraz koniec. 
Keď niet vrchnosti, ktorá by zasiahla do tohto [tohto] pekla, urobí si poriadok sám 
ľud. Štváča pred dvere vyhodiť a dobre ho k tomu nakopať, aby mu na vždy prešla vôľa 
k štvaniu, i bude po paráde. Nech len v Novej Vsi oprobuje dakto v budúcnosti ešte raz 
štvať, tomu [s]počítame[,] kolko [koľko] má neplombovaných zubov.“15

V tejto ostrej kritike nemeckých a maďarských poslancov a Kresťansko- 
-sociálnej strany a ich čajového večierka v novoveskej Redute pokračoval  
i samotný Vladimír Babilonský. „V Novej Vsi stala sa neslýchaná udalosť. Ma-
ďarskí a nemeckí poslanci a senátori, tisíc [krát] jutráši, bývalí naši utláčatelia[,] 
tajne prišli do Novej Vsi, kde pre nich, platení vlastizradcovia, maďarskí kresťanskí 
socialisti[,] urobili čajový večierok. Na tomto tajnom večierku týto [títo] lotri otvorene 
búrili proti našej slobode a Republike, že vraj onedlho bude visieť maďarský prápor 
i v Komárne i v Novej Vsi, aby si Maďari vychovávali svoje deti i naďalej v starom 
maďarskom duchu, že onedlho príde spása...“.Problém bol v tom, že Babilonský 
uviedol aj konkrétne mená niektorých poslancov maďarskej, nemeckej i slo-
venskej národnosti, a to zo Spišskej Novej Vsi a Levoče, ktorých ostro kritizo-
val za účasť a vystúpenie na tomto podujatí (večierku). Ako prvého si zobral 
na mušku učiteľa z Levoče Mikuláša Fedora, ktorý bol nemeckej národnosti: 
„Týchto zlodejov opovážil sa pre pijanstvo zo školy vyhodený učiteľ, zbabelý pijak, 
menom Fedor, z Levoče, vítať v mene novoveských Slovákov! Ťaháme Vás na zodpo-
vednosť, vy hriešny klamár, kto Vás poveril? V mene ktorých Slovákov ste hovorili, 
keď že Vás slovenský národ, ako plateného zradcu – hada zo svojho lona vyhodil? Vy 
oddali ste sa do služieb našich nepriateľov, a vy sa opovážite v mene našom hovoriť? 
Haňba [Hanba] Vám, Vy hnusota všeľudstva!“16 Pokračoval v kritike poslancov 
zo Spišskej Novej Vsi, ktorí boli slovenskej, ale hlavne maďarskej a nemeckej 
národnosti. „Túto protištátnu agitáciu zvolali a umožnili, s protištátnymi prejavami 
[prejavmi] súhlasili a odmenili ju ruko-plieskaním nasledovní zákerníci v štátnej  
a verejnej službe stojaci vlastizradcovia: v prvom rade učiteľ na slovenskej rim. [rím.] 
katolíckej škole Kazimir Kozlovský, ktorý je tajomníkom maďarskej protištátnej kres-

15  Maďarski a nemeckí buriči v Sp. Novej Vsi. In: Tatry, roč. 3, 21. 10. 1921, č. 42, s. 1.
16  BABILONSKÝ, Vladimír: Maďarski a nemeckí buriči v Sp. Novej Vsi. In: Tatry, roč. 3, 21. 10. 1921, 

č. 42, s. 1. 
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ťansko-sociálnej strany; dr. Vojtech Forberger, mestský zástupca, pred obedom Ne-
mec, po obede Maďar; Eugen Kežmarský, zverolekár, zaťatý nepriateľ všetkého slo-
venského; na magistráte z mylosti [milosti] trpený Benigny; železničiar Heyder; ev. 
kaplán Farkaš, cudzinec, z Prešova vyhodený; rodina Barčova, ktorá ustavične chodí 
v maďarských krojoch, od nedávna s brožou [brošňou] zobrazujúcou maďarskú ko-
runu a címer; dr. Teschler a iní, mená ktorých sú v stolíku policajného kapitanátu.“  
V. Babilonský žiadal týchto ľudí vyhodiť z úradov a dokonca vyhostiť za hra-
nice ČSR. „Týchto vlastizradcov bezpodmienečne žiadame z úradov vyhodiť, okam-
žite pozatvárať a za hranice vyšupovať. Ak vrchnosť týchto buričov nepozatvára, slo-
venskí [slovenský] ľud ich na svoju päsť, ako zbesnetých [zbesnených] psov kosami 
a cepami [cepmi] pomláti. Predsa nebudeme [so] založenými rukami pozerať, ako 
týto [títo] podpaľovači našu [našou] krvou vydobitú [vydobytú] Republiku podpa-
ľujú. Týto [Títo] zradcovia nesmú jesť náš chlieb.“17

Z uvedených osôb slovenskej, nemeckej a maďarskej národnosti, zrejme  
po vzájomnej porade, podal na V. Babilonského žalobu len K. Kozlovský, 
ktorá bola datovaná 22. októbra 1921. „V 42. čís. III. roč. Tatier p. Vl. Babilonský  
ma hnusným a neoprávneným spôsobom napadol. Veľaváženej verejnosti dávam  
i týmto na vedomie, že ja som sa vôbec nezúčastnil ani pri prípravách, ani pri privítaní 
a tým menej schôdze vydržiavanej z príležitosti príchodu nemeckých poslancov. Ďalej 
na vedomie dávam i touto cestou, že ja už viac než rok v Kresť. soc. strane žiadne 
vedúce miesto nezaplňujem mimo členstva v mestskom zastupiteľskom sbore [zbore], 
kde ale s politikou sa vôbec nezaoberám a len mestské zaujmy [záujmy] hájim a na-
pomáham. P. Babilonského ale pre jeho zlomyselnú [zlomyseľnú] lož a hanobné na-
pádanie zodpovedným činím aj na patričnom mieste, pred súdom.“18 Napriek tomu, 
že Kozlovský sa vyhrážal súdom, Babilonský uverejnil ďalší otvorený list  
2. decembra 1921, v ktorom odpovedal Kozlovskému nasledovne: „V čísle  
44. tohoto [tohto] oznamujete československej verejnosti, že ste mňa zažalovali. Pone-
váč [Pretože] následkom mobilizácie bol som narukovaný, opozdene [oneskorene],  
v krátkosti chcem vám odpovedať. Čo sa týka vašej žaloby, vezmem ju na vedomie. Čo 
sa týka ale vášho osvedčenia, dávam vám dobrú radu, obráťte sa na verejnosť, ktorá 
vás vypočuje, a síce na maďarskú kresťansko-sociálnu stranu, do ktorej vy patríte,  
a úradným orgánom ktorej je košický ,Esti Ujság‘, ktorá [ktorý] sprevádza [usku-
točňuje] také protištátne agitácie, za ktoré úrady jej vodcov a členov stíhajú, inter-
nujú, súdia, z radov ktorej rastú tak vychovaní ľudia, že chystajú atentáty na našich 
vynikajúcich ľudí, ako sa to v Bratislave stalo. Ale obrátiť sa s vašim osvedčením  
na verejnosť československú, je mierne rečeno [povedané] bezočivosť. Naša verejnosť 
vás veľmi dobre pozná.“19 Z tejto reakcie Babilonského je jasné, že kritiku skôr ad-
resoval do radov kresťansko-sociálnej strany, než osobne na K. Kozlovského.  
Svedčí o tom i ďalší príspevok Babilonského zo 16. decembra 1921 v týž-
denníku Tatry, ktorý bol takou „hlasnou trúbou“ sporu Babilonský verzus 
Kozlovský. V tomto článku po kritike členov kresťansko-sociálnej strany sa 
vrátil aj k stretnutiu nemeckých a maďarských poslancov dňa 15. októbra 
1921 v Spišskej Novej Vsi. „Na Slovensku máme niekoľko z Maďarska platených 
ľudí, ktorí pod kepienkom ináč zvučného mena kresťansko-sociálnej strany, náš štát 

17  Tamže, s. 2.
18  KOZLOVSKÝ, Kazimír: Otvorené listy. In: Tatry, roč. 3, 4. 11. 1921, č. 47, s. 3.
19  BABILONSKÝ, Vladimír: Otvorený list. In: Tatry, roč. 3, 2. 12. 1921, č. 51, s. 3.
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kde len môžu, po tajomky [potajomky] podkopávajú, búria, a chcú nás pozbaviť našej 
slobody. Je to vyberaná spoločnosť, vedúce rolle [role] hrajú tam tisícjutráši, džentríci 
maďarskí, židia, vyhodení úradníci a podobné živly. [...] Táto krásna spoločnosť pred-
stavila sa i nám, Spišským [spišským] Slovákom, a ukázala svoje zuby. Ešte nám je  
v živej pamäti, nakoľko pobúrili títo nesvedomití agitátori naše mesto dňa 15. októbra 
t. r. s ich protištátnymi agitáciami. Aký hnusný a neočakávaný bol tento útok proti 
Slovenskému [slovenskému] národu, a proti štátu vôbec, tak neočakávaný a prekva-
pujúci bol impozantný prejav Spišskej Novej Vsi a okolia za Slovenskosť [sloven-
skosť], a za náš štát, a proti takýmto a podobným podlým agitáciám.“20

Prvé pojednávanie na levočskom súde (sedrii) sa uskutočnilo 17. februára 
1922. Babilonský by bol odsúdený, ale na súde prosil Kozlovského, aby ža-
lobu stiahol, ktorý tak urobil, ale pod podmienkou, že sa mu v priebehu 14 dní 
Babilonský verejne ospravedlní na stránkach novín Tatry (na titulnej strane). 
Navyše musel Babilonský uhradiť súdne trovy a na charitatívne ciele venovať 
150 Kč. V. Babilonský sa verejne ospravedlnil K. Kozlovskému v novinách 
Tatry dňa 7. apríla 1922 (hoci ospravedlnenie napísal už 28. marca 1922, no  
i tak nedodržal 14 dňovú lehotu od konania prvého súdneho pojednávania), 
keď napísal: „Týmto vyhlasujem, že ja p. K. Kozlovského neospravedlneným [ne-
ospravedlniteľným] spôsobom som napadol, čo som o jeho osobe pred verejnosťou  
v časopise ,Tatry‘ uverejnil, nezodpovedá pravde. Článok som ako súkromný člo-
vek napísal a nebol som poverený od slovenského spolku. Preto prosím p. Kazimíra 
Kozlovského, aby mne za ten prečin prepáčil, ľutujem, že sa tá celá udalosť stala  
a že som p. Kozlovského v jeho cti tak vážne urazil.“21

Na stránkach týždenníka Tatry dávali priestor i ďalším osobným sporom, 
napr. medzi bývalým obchodníkom Jozefom Smrekom a notárom Rudolfom  
Schleiferom,22 obaja pôsobili v Podolínci. V Tatrách boli podrobení kritike 
nielen občania maďarskej (maďaróni) alebo nemeckej menšiny, ktorí vy-
stupovali otvorene i skryto proti novej ČSR, ale aj príslušníci štátotvorného 
„československého“ národa, konkrétne Česi. V tomto prípade sa kritiky ušlo 
českému dôstojníkovi mjr. H. Kulíkovi.23 Ten spolu s učiteľom K. Kozlovským 
(spomínali sme ho vyššie v spore s V. Babilonským) v nádražnej reštaurácii 
v Spišskej Novej Vsi vyzývavo hovorili medzi sebou nemecky (na verejnosti 
títo dvaja „Slovania“ vždy hovorili len nemecky). Výpravca slovenskej ná-
rodnosti Dančo, keď aj na peróne tesne pred odchodom vlaku pokračovali 
v „nemčení“, ich na to upozornil slovami: „To sa predsa na dôstojníka čs. ar-
mády nesluší.“ Na to k nemu priskočil mjr. Kulík, „chytil ho za hrdlo, a pritisnul 
[pritisol] ho k železnému zábradliu. Výstup tento bol všeobecne odsúdený, najmä 

20  BABILONSKÝ, Vladimír: Ku práci našich kresť. socialistov. In: Tatry, roč. 3, 16. 12. 1921, č. 53, s. 3.
21  BABILONSKÝ, Vladimír: Osvedčenie. In: Tatry, roč. 4, 7. 4. 1922, č. 14, s. 1.
22  SCHLEIFER, Rudolf: Otvorený list. Odpoveď na článok v „Tatrách“ „Ako sa vymeriavajú u nás 

dane?“ Pánu Jozefovi Smrekovi v Podolínci. In: Tatry, roč. 4, 17. 2. 1922, č. 7, s. 3; SMREK, Jozef: 
Otvorený list, Odpoveď p. Rudolfovi Schleiferovi v Podolínci. In: Tatry, roč. 4, 3. 3. 1922, č. 9, s. 3.

23  Major H. Kulík bol v poradí druhým veliteľom československého (českého) vojska, ktoré v 
dobe prevratu prišlo do Spišskej Novej Vsi dopoludnia dňa 16. decembra 1918, keď následne 
prevzali českí vojaci mestský úrad a mesto Spišská Nová Ves sa dostalo do československých 
rúk. Českým vojakom vtedy velil kpt. Neumann, ktorého po pár dňoch vystriedal práve H. 
Kulík (vtedy len nadporučík).
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prítomnými dôstojníkmi. Tvrdilo sa, že major Kulík vo [na] verejnosti inak nehovorí, 
že chová sa, ako by bol ešte v starom Rakúsku.“ Tento citát prebrali Tatry z novín 
Národné Listy, ktoré vychádzali v Prahe, pričom k tomuto incidentu Tatry do-
plnili svoj vlastný komentár: „Článok aj bez všetkého komentáru by dal čistý obraz, 
avšak nemôžeme zamlčať a nepohoršiť sa nadtým [nad tým], že p. major Kulík, vedúci 
vojenský činiteľ, ktorý ako je to všeobecne známo [známe] – vyhýba sa československej 
spoločnosti, surovo napáda zaslúžilého a osvedčeného, jedného z najlepších Slovákov 
p. Danču, ktorý požíva našu všeobecnú dôveru a úctu, popri tom však je invalídom 
[invalidom], čo sa tým viac protiví vojenskej dôstojnosti.“24 Tieto osobné spory ako 
dôsledok zmenených spoločenských pomerov boli typickou črtou tohto popre-
vratového obdobia rokov 1919 až 1922. Tatry sa im nevyhýbali, práve naopak, 
podrobne ich opisovali, ako sme to uviedli v predchádzajúcich riadkoch. 

Posledné číslo slovenských novín Tatry vyšlo 28. apríla 1922 (číslo 17). Prí-
činou ich konca bol nedostatok financií v dôsledku nízkeho počtu čitateľov  
a finančné prostriedky za uverejňované reklamy podnikateľov a obchodní-
kov nestačili na finančné pokrytie celého nákladu novín. Noviny prevzala 
Republikánska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu (agrárna strana), 
ktorá pokračovala v ich vydávaní ako svojho regionálneho týždenníka pod 
názvom Naša pravda s podnadpisom Časopis maloroľníctva a remeselníctva 
na východnom Slovensku.25

Na záver dodávame, že periodikum Tatry, hoci úroveň „jeho“ slovenčiny 
bola nízka s mnohými preklepmi a pravopisnými chybami, plnilo v popre-
vratovom období dôležitú úlohu na Spiši, keď pomáhalo zvyšovať informo-
vanosť i vzdelanosť miestnej slovenskej a českej komunity v prostredí ešte 
silno poznačenom predchádzajúcim uhorským obdobím. Obdobím, v ktorom 
mali vedúce pozície v miestnych úradoch Maďari (maďaróni) a Nemci, ktorí 
boli značne pomaďarčení a neľahko sa zmierovali so svojím podradnejším 
menšinovým postavením v novom čs. štáte.

24  Major Kulík. In: Tatry, roč. 4, 6. 1. 1922, č. 1, s. 3.
25  Naša pravda vychádzala od 5. mája do 25. novembra 1922 (spolu 29 čísel) v Spišskej Novej Vsi 

každú sobotu.
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PRÍLOHY

Príloha č. 1: báseň Tatry

„Tatry“26

Oj vy Tatry nebotyčné,  Jestli máte, Tatry, oči,
predsa ste už slobodné!  videli ste v minulosti
V srdci vašom už vidím  grófsko–panskú slobodu
novú nádej za žitím.  a roľníkov porobu.

Tisíc ročný kveta kmeň,  Dnes niečo iné vidíte,
zase začne dávať ver  keď na nás vdol sa pozriete;
novú vôňu život vám,  vidíte nás tiež slobodných,
veď to vari patrí vám.  zbožňovateľov to vašich.

Nuž len teda pyšne stojte  Oj vy krásne naše Tatry!
na starej to postati   Kriváň na vás dávno patrí;
a vdol na nás sa dívajte  ale riecť vám nič nemôhol,
slobodný kraj radostný!  lebo sám tiež otrokom bol.

Dnes i Kriváň až hén z diale
volá, že sú naše kraje

všetky stráne, všetky lúky
aj potôčky a tiež buky.

Nuž vy nebotyčné Tatry!
Slovák na vás s pýchou patrí,

vidí až z ďaleka v duši,
že ste vždy tie krásne Tatry!

Venuje priekopníkom slovenskej osvety na Slovensku 
dňa 28. októbra 1919 v Pittsburghu, 

Jozef Maťašovský z Nedece

26  Táto báseň bola uverejnená na titulnej strane novín Tatry, roč. 2, 27. 2. 1920, č. 9, s. 1.
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Príloha č. 2: titulná strana prvého čísla novín Tatry
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Príloha č. 3: nová titulná hlavička novín Tatry z 18. júna 1920 od Jozefa Hanulu
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Resumé

Tatry – Erste slowakische Zeitung in der Zips
Peter Zmátlo

Der Autor des Beitrags beschreibt und analysiert die erste slowakische Zeitung 
in der Zips, die Tatry. Diese wurde von 1919-1922 herausgegeben und ihr Be-
gründer war der slowakische Lehrer Elemír Vollay. Die Tatry war eine geeignete 
Plattform für die Veröffentlichung von Ansichten der örtlichen slowakischen 
und tschechischen Intelligenz. Sie unterstützte die tschecho-slowakische Staat-
lichkeit und das Zusammenleben von Slowaken und Tschechen und kämpfte 
gegen die Reste der Magyarisierung in der Zips. Zu den aktivsten Beitragschrei-
bern der Zeitung  gehörten die slowakischen Lehrer und Priester Neitus Vollay, 
František Klein, Michal Sekey, Andrej Bartal, Jozef Mikolaj, Ján Šterbák, Štefan 
Tomajko und Anton Smoliar. Die Zeitung beinhaltete mehrere Rubriken, zum 
Beispiel polnische Angelegenheiten oder Debatten. Sie informierte über das ge-
sellschaftliche Geschehen nicht nur aus der Zips, sondern auch darüber hinaus, 
zum Beispiel über das gesellschaftliche Geschehen aus der ganzen Tschecho- 
slowakei und der Welt. Auch nationale Konflikte und Konflikte zwischen 
Slowaken auf der einen und den Ungarn (Magyaronen) und den Deutschen 
auf der anderen Seite wurden von der Tatry nicht gemieden. Auf Grund von 
Mangel an benötigten finanziellen Mitteln sowohl auch wegen einer geringer 
Anzahl ihrer Leser musste sie ihre Existenz im April 1922 jedoc beenden. Als 
Nachfolger entstand die Zeitung Naša pravda (Unsere Wahrheit), ein regionales 
Wochenblatt der politischen Partei der Agrarier.

Preklad: Filip Fetko
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Pripojenie severného Spiša a hornej Oravy 
k Slovensku v rokoch 1939 – 1945. 
„Oslobodenie“ či „okupácia“?
Milica Majeriková–Molitoris

Znovupripojenie severného Spiša a hornej Oravy k Slovenskej republike 
v roku 1939, často označovaného v historickej spisbe aj pojmom inkorporá-
cia, je dodnes vnímané slovenskou a poľskou historickou obcou rozdielne. 
Z právneho hľadiska oficiálne k tomuto aktu došlo podpísaním medzištát-
nej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou 21. novembra 
1939 v Berlíne a následným schválením ústavného zákona č. 325/1939 Sl. z.  
zo dňa 22. decembra 1939.1 Neformálne však k tomuto procesu dochádzalo už  
od prvých septembrových dní roku 1939. Inkorporácia bola vnímaná poľskou 
stranou ako násilný akt, pretože nasledovala po vojenskom napadnutí Poľ-
ska, ktorého sa zúčastnila po boku Nemecka aj Slovenská republika. Sloven-
ská strana tento akt odôvodňovala ako návrat k „tisícročnej karpatskej hranici“ 
a oslobodenie Slovákov spod poľského útlaku. Svoju úlohu pri argumentácii 
zohrala aj agresívna politika Poľska voči Československu v roku 1938, ktorá 
poskytovala akési ospravedlnenie na správanie sa Slovenskej republiky voči 
Poľsku v septembri 1939. Takto vstup slovenských vojsk vnímali aj niektorí 
poľskí diplomati. V novembri 1939 vypracoval Zbigniew Jakubski, ktorý bol 
poľským vicekonzulom v Bratislave v rokoch 1933 – 1937, memorandum pod 
názvom Notatka w sprawach słowackich. V ňom negatívne hodnotil rozhod-
nutie poľskej vlády z októbra 1938 anektovať územia, ktoré Slováci považo-
vali za „čisto slovenskú zem“. Opätovné pripojenie tohto územia k Slovensku  
po septembrovom útoku 1939 bolo podľa neho „trpkou odplatou“ za spome-
nutú akciu.2 Treba povedať, že aj v súčasnosti je vnímanie inkorporovania 
území severného Spiša a hornej Oravy v roku 1939 odlišné. V našej štúdii sa 
teda pokúsime objasniť základné fakty týkajúce sa inkorporácie a taktiež čo  
v skutočnosti znamenal tento akt pre tu žijúce obyvateľstvo a aké boli jeho 
dôsledky pre ďalší vývoj týchto oblastí.

Inkorporácia v podstate v praxi znamenala pričlenenie k Slovenskej repub-
like tých území, ktoré boli pripojené k Poľsku v roku 1920 na základe rozhod-
nutia Najvyššej rady mierovej konferencie z 28. júla3 a v roku 1938 na základe 
1  Bližšie k rokovaniam predstaviteľov Slovenskej republiky a Nemeckej ríše pozri: BAKA, I.: 

Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2006,  
s. 162 – 165.

2  SEGEŠ, D.: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. Bratislava : VEDA, 2009, s. 40 – 42.
3  Išlo o spišské obce Čierna hora, Durštín, Fridman s osadou Falštýn, časť obce Jurgov, Kacvín, 

Krempachy, Lapšanka, Nedeca, Nižné Lapše, Nová Belá, Repiská, Tribš, Vyšné Lapše a oravské obce 
Bukovina – Podsklie, Harkabúz, Chyžné, Jablonka, Vyšná Lipnica, Nižná Zubrica, Oravka, Pekelník, 
Podvlk, Srnie, časť obce Nižná Lipnica, Vyšná Zubrica, Suchá Hora, Hladovka. Československá 
i poľská strana sa voči tomuto rozhodnutiu odvolali. Spor sa rozšíril o tatranskú obec Javorina  
a prebiehal do roku 1924. Výsledkom bolo pričlenenie Suchej Hory a Hladovky späť  k  Československu, 
pričom Poľsku pripadol celý kataster obcí Nižná Lipnica (Prívarovka a Skočiky) a Jurgov.
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pomníchovského delenia Československa.4 Žiadna z týchto obcí pred rokom 
1920 nikdy nebola súčasťou Poľska a od svojho vzniku, respektíve od prvých 
známych hodnoverných písomných zmienok o týchto obciach, boli nepretr-
žite súčasťou slovenskej zeme v rámci Uhorska a tvorili jednu z najstabilnej-
ších hraníc v strednej Európe medzi Uhorskom a Poľskom a po delení Poľ-
ska medzi uhorskou a rakúskou časťou habsburskej monarchie. Po pripojení 
k Poľsku v roku 1920 bolo tu žijúce slovenské obyvateľstvo považované poľ-
skou štátnou mocou, na základe jazyka, za „neuvedomelých Poliakov“ a preto, 
napriek protestom, nedostalo žiadne národnostné práva. Československá 
vláda po získaní Tešínska a v duchu „čechoslovakizmu“ neprejavovala žiadny 
záujem o národnostné práva tohto obyvateľstva, takže poľský štát, v spolu-
práci s množstvom mimovládnych organizácií, mohol bez väčších problémov 
pristúpiť k polonizácii, ktorá niekedy vyúsťovala až do násilných akcií.5 Tento 
postup sa uplatňoval aj v obciach, ktoré boli pričlenené k Poľsku v roku 1938 
a ani tu, napriek protestom, Slováci nedostali žiadne národnostné práva.6 Pod 
väčším a dlhodobejším tlakom sa však prirodzene ocitlo obyvateľstvo obcí 
pričlenených v roku 1920.

Preto aj ohlas obyvateľov na inkorporáciu bol v týchto spoločenstvách 
trochu odlišný. Obyvatelia obcí Javorina, Lesnica, Suchá Hora, Hladovka, 
Svrčinovec, Skalité a Čierne, ktoré boli k Poľsku pričlenené v roku 1938, jed-
noznačne pozitívne prijímali opätovný návrat ku Slovensku. Svedčia o tom 
nielen hlásenia slovenských vojakov, ktoré hovoria o srdečnom a radost-
nom privítaní,7 ale napríklad aj správa poľského kňaza a horlivého medzi- 

4  Dňa 1. decembra 1938 boli pripojené k Poľsku slovenské obce Javorina, Lesnica, Suchá 
Hora, Hladovka, časti obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité i niektoré ďalšie neobývané oblasti  
na Kysuciach.

5  Vyhlásenie stanného práva v Nedeci pre nesúhlas s pripojením k Poľsku (august 1920); vzbura 
obyvateľstva proti poľskej posádke v Tribši (august 1920); perzekúcia za odmietnutie 
zloženia sľubu vernosti Poľskej republike richtárom z Novej Belej a Fridmana (september 
1920); vojenské potlačenie vzbury obyvateľov spišských gmín, ktorí sa dožadovali pripojenia 
k Československu (jún 1921); zatváranie iniciátorov podpisových akcií za pripojenie 
k Československu, ktoré boli predkladané delimitačnej komisii (1921); zatvorenie školy 
v Čiernej Hore pre odpor obyvateľov voči poľskej učiteľke a zavádzaniu poľštiny do školy 
(1921); zastrelenie Jána Pavláka poľskými žandármi a zatknutie 90 mužov v Jurgove (október 
1922); rekvirovanie slovenských kalendárov Spolku sv. Vojtecha (december 1926)... Bližšie 
pozri MAJERIKOVÁ, M.: Vojna o Spiš. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, s. 46 – 49; 
ROSZKOWSKI, J. M.: Rola Kościoła na Spiszu i Orawie w podtrzymywaniu polskości oraz 
słowakizacji. In: Spisz i Orawa. Krakov : Secesja, 1995, s. 35; MÓŠ, F.: Roky 1918-1939 na severnom 
Spiši. Bratislava : Vedecká spoločnosť pre zahraničných Slovákov, 1944. s. 10 – 11.

6  Viac pozri: MAJERIKOVÁ, M.: Vojna o Spiš..., s. 97 – 100; JAKUBEC, P.: Javorinčania nechceli 
do Poľska. In: Ozveny, 2003, č. 8, s. 2; MALOVCOVÁ, B.: Medzi hranicami utrpenia 1918 – 
1945. In: Dejiny Ždiaru a Tatranskej Javoriny 1590-2000. Ždiar : Obecný úrad v Ždiari, 2000,  
s. 65 – 67; ŠIMONČIČ, J.: Denník Dr. Františka Hrušovského, predsedu Delimitačnej komisie 
československo-poľskej v roku 1938. In: Studia historica Tyrnaviensia III. Trnava : Katedra 
histórie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, s. 305 – 332.

7  Štátny archív v Levoči, pobočka v Poprade (ďalej ŠAL Poprad), Okresný úrad v Kežmarku (ďalej 
OÚ Kežmarok), Javorina – prevzatie, 1216/1939 prez.; Denník veliteľstva slovenskej poľnej 
armády. In: LACKO, M. (Zost.): Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách 
slovenskej armády. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2007, s. 31; Dojmy zo zpäťprinavráteného 
územia. In: Spišské hlasy, roč. 6, 1939, č. 38, s. 8.
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vojnového polonizátora v Jurgove Antona Sikoru, ktorý vo farskej kronike 
tejto obce neskôr zaznamenal: „Nepriateľský postoj javorinského obyvateľstva  
trval počas celého obdobia (t.j. od pripojenia Javoriny Poľsku – pozn. mm-m) 
až do vypuknutia druhej svetovej vojny, keď 1. septembra 1939 s veľkou radosťou 
a triumfálne vítalo slovenské vojsko.“8 Trochu odlišná situácia bola v spišských 
a oravských obciach pričlenených k Poľsku v roku 1920. Zatiaľ čo spišské obce 
začalo obsadzovať slovenské vojsko,9 na Oravu vpochodovali jednotky ne-
meckého Wermachtu, čo vytvorilo určitú komunikačnú bariéru. Podľa dôver-
nej správy Okresného úradu v Trstenej Prezídiu ministerstva vnútra v Brati-
slave zo septembra 1939 bolo nemecké vojsko v niektorých oravských obciach 
pripojených k Poľsku po roku 1920, ako napríklad Chyžné, Nižná (Wielka) 
a Vyšná (Mała) Lipnica, Nižná a Vyšná Zubrica, vítané. Na druhej strane 
však v Podvlku došlo k prestrelke iniciovanej miestnym kňazom a kaplánom, 
v dôsledku čoho bolo takmer všetko mužské obyvateľstvo obce od 18 do 50 
rokov konfinované.10 O náladách obyvateľstva podáva zaujímavú výpoveď 
hodnotiaca správa župana Tatranskej župy Kolomana Slušného z jeho cesty 
po severnom Spiši a hornej Orave v dňoch 7. až 10. mája 1940, v ktorej okrem 
iného píše: „...jedna časť obyvateľstva tohto územia tak na Orave ako aj na Spiši stojí 
ešte na vyčkávacom stanovisku, je to vrstva od 14 – 40 veku. Starší sú s inkorporá-
ciou spokojní, ba tešia sa tomuto stavu...“.11 Takúto atmosféru v podstate potvr-
dzuje aj list predstavenstva HSĽS v Trstenej Predsedníctvu slovenskej vlády:  
„...mládež je nám trošku odcudzená, nakoľko bola vychovávaná v duchu poľskom...“,12  
i správa okresného úradu v Trstenej, ktorá konštatuje, že „...obyvateľstvo najmä 
starší so slzami v očiach vítalo zástupcu tunajšieho úradu a prosilo rozhodne o pri-
vtelenie k Slovenskej republike. V Jablonke, Pekelníku a Podvilku nadšenie bolo tiež 
veľké, ale už o niečo slabšie. Je to asi preto, že sa jedná o obce väčšie, významnejšie 
a ako také viac napáchnuté vlivami poľskými. U týchto obyvateľov možno tiež badať 
akúsi nedôveru ku všetkému...“.13

Z vyššie uvedeného teda možno usúdiť, že najmä mladšie ročníky obyva-
teľstva, ktoré navštevovali poľské školy, boli zasiahnuté takmer dvadsaťroč-
nou cieľavedomou polonizáciou. Na druhej strane je však potrebné zároveň 
poznamenať, že ani v prvých dňoch septembrového ťaženia, ani neskôr, 
neboli na inkorporovanom území zaznamenané žiadne protislovenské pov- 

8  Archív farského úradu v Jurgove (ďalej AFÚ Jurgov), Pamiętnik Komitetu budowy kościóła 
parafialnego w Jurgowie, rok 1947.

9  Bližšie pozri: LACKO, M. (Zost.): Proti Poľsku..., 253 s.
10  Štátny archív v Bytči, pobočka v Dolnom Kubíne (ďalej ŠAB Dolný Kubín), Okresný úrad 

v Trstenej (ďalej OÚ Trstená), Nemeckou armádou obsadené slovenské obce z Poľska na hornej 
Orave – situačná správa, 797/1939.

11  BAKA, I.: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku..., s. 169.
12  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Obce z Poľska vrátené, potreby ľudu, 597/41 prez.
13  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Nemeckou armádou obsadené slovenské obce z Poľska  

na hornej Orave – situačná správa, 797/1939.
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stania, zatiaľ čo po pripojení k Poľsku v rokoch 192014, 193815 či 194516 bolo 
viacero protipoľských vzbúr, pričom mnohé z nich skončili tragicky. Z bez-
pečnostného hľadiska vládny komisár ešte v septembri 1939 konštatoval, že 
„...k ozbrojenému zásahu četníctva alebo k hrubému porušeniu verejného poriadku 
nedošlo. Obyvateľstvo je poslušné a vystríha sa akéhokoľvek rušenia kľudu a verejnej 
bezpečnosti....“.17 Náklonnosť aj mladšej skupiny obyvateľstva voči Slovenskej 
republike sa zvýšila, keď boli z koncentračného tábora v Ružomberku pre-
pustení zajatí obyvatelia inkorporovaných obcí: „...Pri návrate týchto nadše-
nie obyvateľstva bolo nevýslovné....“.18 Vo všeobecnosti župan na záver svojej 
správy optimisticky skonštatoval, že „...obyvateľstvo s radosťou vítalo prinavrá-
tenie k materskému územiu a čaká od slovenskej vlády odstránenie nedostatkov...“.19 
Podobne prezentuje celkový dojem zo svojej septembrovej cesty aj okresný 
náčelník v Trstenej: „...Skoro všetko obyvateľstvo zabraných obcí hlási sa s nadše-
ním k nášmu Slovensku...“.20 V novembri 1939 dokonca ponúkli predstavite-
lia pripojených spišských obcí čestné občianstvo generálovi Čatlošovi „...aby 
ste na náš Spiš, ktorý sa dostal z otroctva Poľského, vždy napomahaly...“,21 čo však 
on odmietol s odvolaním na článok zo Slováka, podľa ktorého úrad propa-
gandy pod heslom „Koniec starým nezdravým zvykom – Pán prezident proti pes-
tovaniu osobného kultu“ zakázal udeľovať prezidentovi a členom vlády čestné 
občianstvo.22 V tejto súvislosti je zaujímavá skutočnosť, že sa stretávame tak-
tiež so snahou obyvateľov niektorých okolitých poľských obcí o pripojenie 
k Slovenskej republike. Už vo svojej septembrovej správe vládny komisár pre 
Oravu napísal: „...Zistil som z rôznych prameňov, že aj obyvateľstvo Zakopaného, 
Czarneho Dunajca a okolných dedín prehlasuje, že sú gorali a ako takí, že prislúchajú 
ku Slovensku... eventuelné deputácie zo Zakopaného odkazujú sa na Slovenskú vládu 
v Bratislave, ktorá je jediná oprávnená činiť o veci konkrétne uzávery...“.23 Správu 

14  Pozri poznámku 5.
15  Obyvatelia manifestovali a písali memorandá proti pripojeniu k Poľsku, plakali, prosili 

a dokonca aj napadli poľskú delimitačnú komisiu. Viac pozri: ŠIMONČIČ, J.: Denník  
Dr. Františka Hrušovského..., s. 305 – 333. Memorandum Javorinčanov pozri: ŠAL Poprad,  
OÚ Kežmarok, Žiadosť obyvateľov Javoriny delimitačnej komisii, 2758/38.

16  Okrem nenásilných foriem protestov (manifestácie a memorandá) a pasívnej rezistencie 
(ignorácia poľských škôl, poľských kázní), sa bránili obyvatelia proti pripojeniu k Poľsku aj 
so zbraňou v ruke (napr. v Podvlku). Bližšie pozri MAJERIKOVÁ, M.: Postavenie slovenského 
obyvateľstva na severnom Spiši a hornej Orave po skončení druhej svetovej vojny (1945  
– 1947). In: Nepokojná hranica. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s. 139 – 154; KWIEK, J.: 
Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945  – 1957. Krakov : Spolok Slovákov 
v Poľsku, 2002, s. 13 a 94 – 97.

17  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Vrátené obce hornej Oravy – situačná správa z 26. septembra 
1939, 597/41 prez.

18  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Vrátené obce hornej Oravy – situačná správa z 26. septembra 
1939, 597/41 prez.

19  BAKA, I.: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku..., s. 169.
20  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Nemeckou armádou obsadené slovenské obce z Poľska  

na hornej Orave – situačná správa, 797/1939.
21  Vojenský historický archív v Bratislave (ďalej VHA Bratislava), Ministerstvo národnej obrany 

Slovenskej republiky 1939 – 1945, Spisy tajné, 264/39.
22  Slovák z 8. novembra 1939, s. 4.
23  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Vrátené obce hornej Oravy – situačná správa z 26. septembra 

1939, 597/41 prez.
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potvrdzuje aj okresný náčelník v Trstenej, ktorý už hovorí o konkrétnych sku-
točnostiach: „...Sú prípady, že deputácie z Čierneho Dunajca ako aj zo Zakopaného 
žiadajú u tunajšieho úradu o privtelenie k Slovensku...“.24 Nakoniec ani samotná 
Nemecká ríša nebola proti „zaokrúhleniu“ hranice a priznaniu Slovensku 
i viac územia ako stratilo od roku 1920. Slovenská strana však nikdy takúto 
požiadavku nepredložila.25

Po pomerne rýchlom prechode slovenskej a nemeckej armády cez územia 
Spiša a Oravy v septembri 1939 tu vyvstalo niekoľko pálčivých problémov. 
V niektorých obciach na Orave (Hladovka, Jablonka, Podvlk) bolo v dôsledku 
vojnových požiarov zničených viacero domov.26 Vo všeobecnosti chýbali zá-
kladne potreby ako múka, cukor, petrolej a tabak.27 Naliehavou otázkou boli 
colné hranice, keďže oficiálne tieto obce ešte neboli pričlenené k Slovenskej 
republike, a tak spočiatku nebolo možné cez hranicu nič vyvážať ani dovážať. 
Problémom bola taktiež výmena peňazí a keďže poľský zlotý výrazne stra-
til na hodnote, banky ako aj obchodníci ho odmietli prijímať. Výmenu poľ-
ských peňazí nakoniec previedla slovenská Národná banka v dňoch od 12.  
do 20. septembra 1939, pričom bolo obyvateľstvu vymenených, v pomere  
1 koruna slovenská za 5,50 zlotých, takmer 407 000 zlotých.28 Komplikácie 
v zásobovaní vyriešilo ministerstvo financií príkazom, na základe ktorého 
colné úrady a pohraničné finančné orgány prepúšťali všetok tovar, vrátane 
živých zvierat, z území severného Spiša a hornej Oravy na územie Slovenska 
i opačným smerom, a to aj napriek tomu, že colná hranica bola stále umiest-
nená na mieste z roku 1938 a ďalej fungovala pre dovoz a vývoz z územia Poľ-
ska.29 Na základe tohto povolenia boli v druhej polovici septembra okamžite 
zásobené všetky potravinárske obchody na zabratom území, čím sa okam-
žite výrazne zlepšilo hospodárske postavenie miestnej populácie. Na druhej 
strane bola táto „benevolentná hranica“ často využívaná na pomoc poľským 
obyvateľom v Gubernáte.30 Po vyriešení zásobovania vyvstal problém so za-
bezpečením zdravotnej starostlivosti. Najnutnejšie opatrenia urobila miestna 
slovenská samospráva už v prvých septembrových dňoch 1939, keď bola pre-
vedená na Orave, za účasti okresného lekára a zdravotnej sestry z miestnej 
poradne Červeného kríža z Trstenej, vo všetkých obciach zdravotná kontrola 
a všade bola poskytnutá najnevyhnutnejšia prvá pomoc.31 Tieto zdravotné 
 

24  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Nemeckou armádou obsadené slovenské obce z Poľska  
na hornej Orave – situačná správa z 18. septembra 1939, 870/1939 prez.

25  BAKA, I.: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku..., s. 164 – 165.
26  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Nemeckou armádou obsadené slovenské obce z Poľska  

na hornej Orave – situačná správa, 797/1939.
27  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Obce z Poľska vrátené, potreby ľudu, 597/41 prez.
28  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Nemeckou armádou obsadené slovenské obce z Poľska  

na hornej Orave – situačná správa z 18. septembra 1939, 870/1939 prez.
29  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Nová dočasná úprava malého pohraničného styku hornej 

Oravy, 979/1939 prez.
30  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Vrátené obce hornej Oravy – situačná správa z 26. septembra 

1939, 597/41 prez.
31  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Nemeckou armádou obsadené slovenské obce z Poľska  

na hornej Orave – situačná správa, 797/1939.
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kontroly sa potom opakovali až do zriadenia nového zdravotného obvodu 
v Jablonke.32 Je predpoklad, že analogicky došlo k podobnej akcii aj na Spiši.

Počas obdobia znovuzjednotenia Spiša a Oravy v rokoch 1939 – 1945 bola  
z hospodárskych aktivít najväčšia pozornosť venovaná najmä budovaniu in-
fraštruktúry. Za prvé dva roky bolo vybudovaných na inkorporovanom území 
Spiša 18,36 km a na inkorporovanom území Oravy 26,20 km nových ciest za 
takmer 6 miliónov slovenských korún, pričom rozpracovaných bolo ďalších 
19 km.33 Celkovo sa na týchto územiach postavilo 120 km ciest a pre vzdia-
lenejšie obce bola následne zavedená autobusová doprava.34 Význam stavby 
ciest nespočíval len v obnovovaní prepojenia na slovenské územie, ale viedol 
taktiež k väčšej mobilite obyvateľstva a umožňoval ľuďom nájsť slušne pla-
tenú prácu aj v týchto relatívne chudobných oblastiach. Prácu na stavbe ciest 
pritom dostali tiež bývalí poľskí cestári. Okrem ciest boli budované školy, 
kostoly, kultúrne domy i hospodárske budovy.35 Významným počinom bolo 
taktiež postavenie či dokončenie a otvorenie budov pre tzv. meštianky v Jur-
gove a Jablonke, ktoré mali pre zvýšenie vzdelanostnej úrovne veľký výz-
nam.36 Zamestnanie nachádzali obyvatelia inkorporovaných území aj na Slo-
vensku, kde spočiatku nahradili výpadok mužskej pracovnej sily, ktorá bola 
v zbrani, na mimoriadnych cvičeniach alebo na prácach v Nemecku.37 Okrem 
toho, podobne ako na celom Slovensku, si mohli ľudia pomôcť tzv. pôžič-
kou hospodárskej obrody Slovenskej krajiny, ktorá bola spojená so značnými 
daňovými výhodami a amnestiami, pričom úroky z pôžičky boli oslobodené  
od rentovej a kupónovej dane a nepodliehali ani 10% zrážke.38

Z národnostného hľadiska umožnila inkorporácia slobodný rozvoj sloven-
ského národného hnutia vôbec po prvýkrát na tomto území, pretože miestne 
obyvateľstvo bolo pred rokom 1918 vystavené snahám o pomaďarčenie a po 
roku 1920 zase úsiliu o popoľštenie. V obciach, ktoré boli pripojené k Poľsku 
v roku 1920 (resp. 1924), slovenský jazyk ovládalo zväčša už len staršie oby-
vateľstvo. Mladší, ktorí museli v medzivojnovom období navštevovať poľské 
školy, hovorili poväčšine v nárečí a po poľsky.39 V niektorých rodinách však 
bola slovenčina udržiavaná aj v medzivojnovom období, a to najmä prostred-
níctvom svätovojtešských kalendárov, ktoré boli napriek rôznym prekážkam 
doručované aj na Spiš a Oravu.40 Sčasti sa slovenský jazyk udržal v kostoloch 
– na Spiši v obciach Krempachy a Nová Belá, kde pôsobil rodák z Tribša, kňaz 
32  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Zdravotný obvod Jablonka, 567/41 prez.
33  Štátny archív v Bytči (ďalej ŠA Bytča), Župa Tatranská, Inkorporované územie od Poľska, 

kultúrne pomery, 558/1942.
34  BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bratislava : Ústredná správa Slovenskej ligy, 

1946, s. 19.
35  BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska..., s. 19.
36  GRIGER, M.: Výchova a vzdelávanie ľudu..., s. 67.
37  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Vrátené obce hornej Oravy – situačná správa z 26. septembra 

1939, 597/41 prez.
38  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Pôžička hospodárskej obrody SR, 503/1941.
39  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Vrátené obce hornej Oravy – situačná správa z 26. septembra 1939, 

 597/41 prez.
40  GRIGER, M.: Výchova a vzdelávanie ľudu. In: Štátna meštianska škola Jurgov 1941 – 1945 – 1995. 

Spišská Nová Ves : Spišský dejepisný spolok, 1995, s. 66.
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František Móš41 a na Orave v Bukovine-Podsklí, kde kázal po slovensky kňaz 
František Urvay.42 Aby poľská strana obmedzila vplyv cirkvi na školy, boli 
tieto v medzivojnovom období poštátnené a následne popoľštené, a to aj na-
priek sľubom o ponechaní slovenského školstva z obdobia plebiscitu43 a búr-
livým protestom obyvateľov.44 Slovenské školstvo, ktoré tu v rámci možností 
fungovalo aj v období najtvrdšej maďarizácie, sa teda začalo na územiach se-
verného Spiša a hornej Oravy znovuobnovovať od polovice septembra 1939.45 
O prijatie do školských služieb sa mohli uchádzať aj učitelia, ktorí v tejto 
oblasti pôsobili v medzivojnovom období. Podmienkou bolo zloženie sľubu 
vernosti Slovenskej republike a nostrifikačnej skúšky. Väčšina poľských úrad-
níkov však po vypuknutí vojny z týchto území ušla. Po trpkých skúsenostiach 
života v Gubernáte sa niektorí vrátili naspäť.46 Azda najvýznamnejším poči-
nom v oblasti školstva bolo zriadenie dvoch nižších stredných škôl (tzv. meš-
tianky) v Jurgove a Jablonke,47 ktoré umožnili získať deťom vzdelanie a tak 
sa lepšie uplatniť na trhu práce. Mnohým nadaným žiakom boli udelené štu-
dijné podpory na Slovensko, aby sa mohli ďalej vzdelávať na vyšších typoch 
škôl mimo svojho domova.48

Kultúrno-politické aktivity boli povzbudzované slovenskou vládou a samo-
správami. V roku 1941 napríklad vyčlenila Tatranská župa na podporu sociál-
nych, kultúrnych a iných cieľov 93 000 slovenských korún.49 Vo februári 1942 

41  Pozri: MÓŠ, F.: Roky 1918-1939 na severnom Spiši..., s. 14 – 19.
42  ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Vrátené obce hornej Oravy – situačná správa z 26. septembra 

1939, 597/41 prez.
43  Pozri napríklad: Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), Župa Spišská, Župan Župy Spišskej, 

505 – 506/1920 adm. alebo Nowiny Spisko-Orawskie, 1919, č. 5, s. 1.
44  HABER, W.: Walka o szkołę polską na Spiszu i Orawie. In: Gazeta Podhalanska, roč. 17, 1930, č. 43.
45  GRIGER, M.: Výchova a vzdelávanie ľudu..., s. 63; MÓŠ, F.: Roky 1918 – 1939 na severnom 

Spiši..., s. 19.
46  Ako príklad môže poslúžiť redaktor Gazety Podhalanskej a učiteľ Michal Balara z Fridmanu, 

ktorý sa po roku 1920 aktívne podieľal na polonizácii miestneho obyvateľstva. Po vypuknutí 
vojny odišiel na územie Poľska a vyučoval v Novom Targu. Odtiaľ v roku 1940 ušiel pred 
zatknutím späť na inkorporované územie – do rodného Fridmanu. Na Slovensku „...vďaka 
známym Slovákom, pracujúcim vo vyšších úradných funkciách Slovenskej republiky získal prístrešie 
i prácu na miestnej škole v Spišskej Belej...“. TRAJDOS, T. M.: Słowo wstępne. In: Na Spiszu. 
Warszawa : Ludowa Spółdzielna Wydawnicza, 1986, s. 19.

  Možnosť ostať na Slovensku využil aj učiteľ z Nižnej Lipnice Andrej Jazovský, ktorý počas 
vojny pôsobil vo funkcii riaditeľa ľudovej školy v Osturni. Po skončení vojny sa stal veliteľom 
milície v Novom Targu. ŠA Levoča, Michal Griger, Soznam Poliakov, poľských štátnych 
príslušníkov, bývalých štátnych zamestnancov Poľského štátu, zamestnaných za bývalého 
Slovenského štátu.

  Taktiež v Čiernej Hore vyučovala učiteľka poľskej národnosti Joanna Šilanová (rodená 
Kłosówna). ŠAL Poprad, Školský inšpektorát v Kežmarku (ďalej ŠKI Kežmarok), 5/10/1942.

  Na Slovensku našiel útočisko aj poľský učiteľ Jakub Zlahoda, ktorý počas vojny pôsobil ako 
stredoškolský profesor v Žiline a po jej skončení sa odsťahoval naspäť do Poľska. GRIGER, M.: 
Výchova a vzdelávanie ľudu…, s. 65.

47  GRIGER, M.: Výchova a vzdelávanie ľudu..., s. 67.
48  Medzi nimi sa nachádzali neskoršie významné osobnosti slovenského náboženského 

a umeleckého života, ako napr. biskup Dominik Kaľata z Novej Belej, či umelec Ludwik 
Korkoš z Čiernej Hory. Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA Bratislava), Alojz 
Miškovič, Tabuľka žiadateľov o štátne študijné podpory, kr. 1, inv. č. 87.

49  ŠA Bytča, Župa Tatranská, Inkorporované územie od Poľska, kultúrne pomery, 558/1942.
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zaslalo Ministerstvo vnútra SR županovi žiadosť o dostatočné zásobenie škôl 
učebnicami, obecných knižníc knihami, obyvateľov kalendármi, časopismi, 
o rozšírenie štátnych zástav, zintenzívnenie činnosti osvetových komisií a ich 
podporovanie pri zaobstarávaní ochotníckych divadelných potrieb, bábko-
vých divadiel, filmov a kinoaparátov.50 Medzi podporné programy patrili 
exkurzie pre žiakov i dospelých z prinavráteného územia do väčších sloven-
ských miest.51 Do posilnenia slovenskej kultúry na inkorporovanom území 
sa zapojili aj rôzne spolky ako Matica slovenská, Spolok svätého Vojtecha, 
či Slovenská liga. V októbri 1939 dala Matica slovenská k dispozícii pre tieto 
obce niekoľko tisíc slovenských kníh.52 Ministerstvo školstva v novembri 1939 
iniciovalo zakladanie slovenských knižníc,53 pričom poľské verejné knižnice 
boli postupne rušené a poľské knihy následne zasielané spätne ministerstvu.54 
Okrem knižníc sa v týchto obciach zriaďovali čitárne, kde malo miestne oby-
vateľstvo prístup k slovenským knihám a časopisom. Na ich nákup prispie-
vala tiež Tatranská župa.55

Slovenčina sa postupne opäť začala ozývať aj v kostoloch. Spočiatku v jed-
notlivých inkorporovaných obciach zostali pôsobiť kňazi, ktorí tu boli dosadení 
v medzivojnovom období krakovským arcibiskupstvom,56 avšak s podmien-
kou, že sa budú postupne učiť po slovensky, zložia prísahu vernosti Slovenskej 
republike a príjmu slovenské štátne občianstvo (nie slovenskú národnosť), aby 
mohli naďalej vykonávať funkcie matrikárov a sobášiacich.57 Väčšina poľských 
kňazov na podnet krakovského arcibiskupa Adama Sapiehu tieto podmienky 
odmietla a keďže z tohto dôvodu nemohli ďalej vykonávať svoje funkcie, boli 
na prelome rokov 1940/1941 postupne nahradzovaní slovenskými kňazmi.58 
Opatrenie sa nedotýkalo autochtónov, ktorým bolo automaticky udelené slo-
venské štátne občianstvo, bez ohľadu na to, k akej národnosti sa hlásili. Medzi 
nimi boli pritom viacerí horliví polonizátori z medzivojnového obdobia ako 
50  ŠA Bytča, Župa Tatranská, Inkorporované územie od Poľska, kultúrne pomery, 558/1942.
51  Prvú väčšiu exkurziu do Ružomberka a Černovej pripravil odborný učiteľ jurgovskej 

meštianky Michal Griger. Konala sa 21. júna 1941, avšak kvôli napadnutiu ZSSR bola predčasne 
ukončená. GRIGER, M.: Výchova a vzdelávanie ľudu…, s. 70 – 71. 

  Druhá exkurzia sa uskutočnila v dňoch 15. – 19. apríla 1943 z podnetu kanonika Jozefa Vojtasa 
a zúčastnilo sa jej 200 žiakov z inkorporovaného územia. Počas cesty navštívili Kežmarok, 
Poprad, Ružomberok, Martin, Piešťany, Bratislavu, Zvolen a Banskú Bystricu. V niektorých 
mestách boli zorganizované akadémie, na ktorých vystúpili so spevmi, tancami, recitáciami, či 
ľudovými zvykmi. Archív Farského úradu vo Veľkej Frankovej (ďalej AFÚ Veľká Franková), 
Zájazd školských detí z prinavráteného územia Spiša.

52  Slovák zo 6. októbra 1939, s. 7.
53  BAKA, I.: Slovenská republika a nacistická agresi proti Polsku…, s. 166.
54  ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, 904/1940.
55  ŠA Bytča, Župa Tatranská, Inkorporované územie od Poľska, kultúrne pomery, 558/1942.
56  Zoznam kňazov na Spiši pozri: AFÚ Veľká Franková, Správa z cesty po farnostiach bývalého 

nedeckého dekanátu z 23. septembra 1939, č. 120/1939; 
  Zoznam kňazov na Orave pozri: ŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Vrátené obce hornej Oravy 

– situačná správa z 26. septembra 1939, 597/41 prez., kr. 68. Túto možnosť nedostal kňaz Ján 
Goralik, ktorý v Podvlku podnietil povstanie voči nemeckým jednotkám a bol nimi odvlečený 
do koncentračného tábora.

57  Sobáše uzavreté cudzími štátnymi občanmi totiž neboli v SR platné.
58  CIĄGWA, J.: Kościół krakowski a prawa językowe mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 

1920 – 2005. In: Cuius regio, eius religio? II. Lublin : KUL, 2008, s. 282.
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už spomínaný rodák z Jablonky kňaz Anton Sikora,59 rodák z Fridmana učiteľ  
Michal Balara,60 rodák z Jablonky kňaz Marcin Jabłoński,61 rodák z Jablonky 
kňaz Karol Machay,62 rodák z Pekelníka Józef Buroń63 či rodák z Nižnej Lip-
nice učiteľ Andrej Jazovský.64 Na území Slovenskej republiky však počas 
vojny našlo prístrešie aj viacero Poliakov z Gubernátu,65 a to napriek tomu, 
že Ústredňa Štátnej bezpečnosti v Bratislave v roku 1940 oslovila žandárske 
stanice v pohraničí, aby podali návrhy na vypovedanie osôb poľskej národ-
nosti z územia Slovenska. Z hlásenia okresného náčelníka v Kežmarku sa do-
zvedáme, že: „...v tunajšom okrese je 257 bývalých poľských príslušníkov. Šetrením 
bolo zistené, že proti ním sa dosiaľ nič závadného nevyskytlo a preto návrh na vypo-
vedanie sa nepodáva...“.66 Na druhej strane, pravdepodobne na základe zlých 
skúseností z medzivojnového obdobia, okresný náčelník v Spišskej Starej Vsi 
navrhol na vypovedanie 99 osôb, z ktorých mali všetci domovskú príslušnosť 
v Gubernáte, pričom 53 sa narodilo v niektorej z inkorporovaných spišských 
obcí a je teda predpoklad, že sa tu opäť uchýlili po vypuknutí vojny. Ostatní 
boli buď bývalí poľskí úradníci alebo rodinní príslušníci tu žijúcich Slová-
kov.67 K praktickej realizácii vypovedania týchto konkrétnych osôb nikdy 
nedošlo. Jednak nemecké pohraničné orgány odmietli prevziať tieto osoby 
a jednak mali na inkorporovanom území zvyčajne príbuzných, ktorí nesú-
hlasili s takýmto postupom. Vypovedaní za „protištátnu činnosť“ však boli 
postupne viacerí poľskí kňazi, okrem autochtónov.68

Najťažší osud z tu žijúcich národností však jednoznačne postihol židovské 
obyvateľstvo. V tzv. súpise Židov z roku 1942 sa nachádzali obyvatelia židov-
skej národnosti a vierovyznania v týchto inkorporovaných obciach: Fridman 
4, Nedeca 11, Jurgov 2,69 Bukovina-Podsklie 3, Hladovka 4, Jablonka 72, Nižná 

59  Do konca roku 1939 pôsobil ako kňaz v Jurgove, potom po krátkej internácii v Ilave, z ktorej 
bol prepustený na zásah Jána Vojtaššáka a Alojza Miškoviča, až do roku 1947 vo Vikartovciach. 
CIĄGWA, J.: Kościół krakowski..., s. 280 – 281.

60  Pozri poznámku 40.
61  V čase druhej svetovej vojny pôsobil ako kňaz v Oravke. Počas tohto obdobia bol dvakrát 

internovaný v Ilave (2 mesiace a 11 dní), pričom sa pre Dziennik Polski vyjadril, že „pobyt 
oravských Poliakov v Ilave v porovnaní s pobytom iných Poliakov v Osvienčime, Majdanku, Dachau atď. 
by bolo možné smelo nazvať dovolenkou“. Pozri: MACHAY, F.: Rozmowa z ojcem polskiej Orawy 
ks. Proboszczem Marcinem Jabłońskim. In: Dziennik Polski z 10. augusta 1945.

62  Bol kňazom v Nižnej Lipnici už od decembra 1918 a pôsobil tu neprežite až do roku 1947. 
Pozri: http://www.parafia-lipnicawielka.pl/index.php?q=25&id_q=33.

63  Počas vojny pôsobil ako kňaz vo Vyšnej Lipnici. SMONDEK, M.: Mons. Ján Vojtaššák. In: Život, 
2009, č. 9, s. 13; TRAJDOS, T. M.: W ojczystym domu. In: Spisz i Orawa w 75. rocznice powrotu  
do Polski północnych części obu ziem. Kraków : Secesja, 1995, s. 49.

64  Pozri poznámku 40.
65  Pozri ŠA Levoča, Michal Griger, Soznam Poliakov, poľských štátnych príslušníkov, bývalých 

štátnych zamestnancov Poľského štátu, zamestnaných za bývalého Slovenského štátu.
66  ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, 822/1940.
67  ŠA Bytča, Župa Tatranská, Soznam poľských štátnych príslušníkov, 590/1940 prez.
68  Viac pozri MAJERIKOVÁ, M.: Školstvo, kultúra a náboženské pomery na inkorporovanom 

území Spiša v rokoch 1939 – 1945. In: Život v Slovenskej republike. Ústav pamäti národa : 
Bratislava, 2010, s. 240 – 242.

69  ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, 60/1941 prez.
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Lipnica 8, Orávka 6, Pekelník 8, Podvlk 39, Srnie 3, Vyšná Zubrica 21.70 Časť 
židovského obyvateľstva opustila toto územie ešte pred vypuknutím vojny71 
a tiež počas jej trvania pomocou kuriérov.72 Židov, ktorí na inkorporovanom 
území Spiša a Oravy zostali, sa podobne ako na ostatnom území Slovenska, 
dotkli jednotlivé protižidovské opatrenia. Jedným z nich bola arizácia a lik-
vidácia židovských podnikov. Na inkorporovanom území Spiša boli židov-
ské majetky arizované a likvidované v Nedeci, kde obchod s drevom Jakuba  
Engela a obchod s drevom a pílu Ignáca Sterna získal bývalý prednosta 
Okresného úradu v Spišskej Starej Vsi Július Ličko.73 Do likvidácie bol postú-
pený drevoobchod Izidora Freya a obchod so zmiešaným tovarom Kataríny  
Freyovej.74 Na inkorporovanom území Oravy boli židovské majetky arizované 
v Jablonke, a to obchod s miešaným tovarom Englera Simplera a likvidované 
v Jablonke – výroba sódovej vody Goldfingera Nathana, stolárstvo Michala 
Hertza, mäsiarstvo Nathana Goldsteina, mäsiarstvo Salamona Kleinhändlera, 
obchod s miešaným tovarom Zorna Bronislava, vo Vyšnej Zubrici – obchod 
s miešaným tovarom Linky Silbingerovej, v Podvlku – obchod s miešaným 
tovarom Rendela Mórica.75 Židovské obyvateľstvo, ktoré bolo takto zbavené 
možnosti ďalšej hospodárskej existencie, bolo zvyčajne následne deportované. 
V zoznamoch deportovaných obyvateľov sa nám z inkorporovaného územia 
zatiaľ podarilo nájsť iba Ernu Herzovú (rod. Szabovú) z Jurgova.76 Išlo pravde-
podobne o príbuznú miestneho lekára Ernesta Herza, ktorý si podľa hlásenia 
veliteľa miestnej žandárskej stanice vždy riadne zastával svoje povinnosti.77 

V poľskej literatúre sa často stretávame s údajne brutálnym postupom slo-
venských štátnych orgánov pri deportáciách. Nám sa doposiaľ nepodarilo 
v archívoch zaznamenať z území severného Spiša a hornej Oravy žiadny ta-
kýto prípad, avšak M. Korkuć bez udania akéhokoľvek zdroja uvádza, že:  
„...Tak bolo hoci aj v Hornej Zubrici. Slovenská polícia vyviezla 2. júla 1942 nie-
koľko rodín – celkovo dvadsať osôb židovskej národnosti. Všetci boli postrieľaní  
na železničnej stanici...“.78 Táto informácia je nedôveryhodná už len tým, že 

70  http://www.upn.gov.sk/supis-zidov/zoznam-obci.php?okres=556; http://www.upn.gov.
sk/supis-zidov/zoznam-obci.php?okres=518. 

71  Tak to bolo napríklad v prípade rodiny Engel z Kacvína, ktorá sa vysťahovala ešte v roku 1938. 
Archív Ľudomíra Molitorisa, List Miestneho veliteľstva Hlinkovej gardy v Kacvíne vo veci 
židovského dlhu, č. 48/1942.

72  SULAČEK, J.: Tragické osudy židovskej komunity v Kežmarku v rokoch II. svetovej vojny. 
CD – Čítanie, Holokaust, Holokaust v Kežmarku a okolí, s. 7 – 8. In: Židia na Spiši. Kežmarok :  
ViViT, 2006.

73  http://www.upn.gov.sk/arizacie/vysledky-vyhladavania.php?povodny_majitel=&predmet_
podnikania=&mesto_obec=Nedeca&meno_priezvisko_arizatora=&okres=556

74  http://www.upn.gov.sk/likvidacie/vysledky-vyhladavania.php?meno_priezvisko_
maj i t e la=&predmet_podnikania=&mesto_obec=Nedeca&meno_pr iezv isko_
likvidatora=&okres=

75  Pozri jednotlivé obce na: http://www.upn.gov.sk/likvidacie/vysledky-vyhladavania.
php?meno_priezvisko_majitela=&predmet_podnikania=&mesto_obec=&meno_priezvisko_
likvidatora=&okres=

76  CD - Záznamy, Spiš záznamy deportovaných, Kežmarok. In: Židia na Spiši. Kežmarok : ViViT, 2006.
77  ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, 512/1941.
78  KORKUĆ, M.: Słowacki udział w wojnie. In: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodwej – Podhale.  

Nr. 1 – 2  (108 – 109), 2010, s. 29.
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nie je citovaná, nehovoriac o tom, že cez Hornú Zubricu železnica nikdy ne-
viedla, a teda neexistuje ani železničná stanica, kde sa incident mohol udiať. 
Nič to však nemení na skutočnosti, že protižidovské opatrenia a deportácie, 
na ktorých sa podieľali aj slovenské štátne orgány, boli jednou z najsmutnej-
ších udalostí, ktoré sa dotkli aj území severného Spiša a hornej Oravy.

Na obranu miestnych úradov i obyvateľstva treba podotknúť, že taktiež 
viackrát prejavili voči židovskému obyvateľstvu lojalitu. Ako príklad môže 
poslúžiť prípad z roku 1944, kedy boli v Lapšiach v trestaneckom úbore chy-
tení dvaja židovskí utečenci z Osvienčimu. Príslušníci finančnej stráže ich síce 
zatkli a odviedli do Spišskej Starej Vsi, kde im v spolupráci s niekoľkými miest-
nymi úradníkmi zabezpečili civilné oblečenie a americké doláre. Na základe 
toho boli obvinení iba z pašeráctva, a nie z úteku z koncentračného tábora, za 
čo by im hrozila istá smrť. Po obvinení z pašeráctva boli odtransportovaní do 
Ružomberka, kde ich odsúdili na niekoľkomesačné väzenie. Viacerí miestni 
úradníci i obyvatelia sa podieľali tiež na prevádzaní kuriérov a židovského 
obyvateľstva „cez zelenú hranicu“.79 Svoju ľudskú tvár prejavili obyvatelia 
inkorporovaného územia aj pri ukrývaní židovských spoluobčanov. Po po-
vstaní sa od roku 1944 napríklad v Jurgove ukrýval kežmarský lekár Teichner 
a v Kacvíne syn spišskostaroveského lekára Oto Küchel so svojim strýkom.80

Nebyť týchto skutočne tragických udalostí, ktoré prinieslo so sebou voj-
nové besnenie, mohli by sme inkorporáciu vnímať ako obdobie hospodár-
skeho, kultúrneho, sociálneho i národnostného rozmachu severného Spiša 
a hornej Oravy. Dosvedčuje to i skutočnosť, že na sklonku vojny v roku 1945 
bol samotný fakt inkorporácie vnímaný drvivou väčšinou obyvateľstva veľmi 
pozitívne. Potvrdil to aj neoficiálny plebiscit, ktorý bol uskutočnený prostred-
níctvom sovietskeho velenia 4. ukrajinského frontu v prvých mesiacoch roku 
1945, kedy sa 95% obyvateľstva vyslovilo za pričlenenie k Československej 
republike.81 Z politického hľadiska bola však inkorporácia spojená s faktom 
napadnutia Poľska, ktoré pre Slovenskú republiku znamenalo začiatok za-
hraničnopolitickej izolácie a zhoršovanie vyhliadok na povojnové zacho-
vanie samostatnosti. Zahraničný československý odboj na čele s Edvardom  
Benešom, ktorý postupne začali veľmoci uznávať za oficiálneho reprezen-
tanta obnoveného povojnového Československa, zastával myšlienku obno-
venia predmníchovských hraníc. A napriek tomu, že Československo nebolo 
obnovené v predmníchovských hraniciach,82 negatívny postoj Beneša k slo-
venskej otázke a prepojenie inkorporovaných území na „tešínsky problém“ 
viedol nakoniec k tomu, že severná hranica Slovenska bola obnovená podľa 
stavu spred roku 1938.

79  BIENEK, J.: Droga wiodła przes Spisz. Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1986, 24 s.
80  Viac pozri: MAJERIKOVÁ, M.: Židovská náboženská obec Spišská Stará Ves. In: Spišská Stará 

Ves. Prešov : Universum, 2008, s. 201 – 202; 
81  Slovo ľudu Hornej Oravy a Spiša rodákom v Československu a svetovej verejnosti. Zost.: Komitét 

utečencov zo Spiša a Oravy. Bratislava 1947, s. 26.
82  Podkarpatská Rus bola pripojená k Sovietskemu zväzu, pričom tento fakt bol často využívaný 

pri povojnových rokovaniach Československa s Poľskom ako protiváha voči územiam, ktoré 
Poliaci stratili na východe.
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Resumé

Angliederung der nördlichen Zips und oberen 
Arva zur Slowakei in den Jahren 1939-1945. 
„Befreiung“ oder „Okkupation“?
Milica Majeriková–Molitoris

Die Studie behandelt  das bislang fast unbearbeitete Thema der inkorporierten 
Gebiete der nördlichen Zips und der oberen Arva in den Jahren 1939-1945. Es 
werden die Grundfakten zur Frage der Inkorporierung dargestellt, insbeson-
dere was  dieser Akt für die dort lebende Bevölkerung in Wirklichkeit bedeu-
tete. Darüber hinaus werden die wirtschaftlichen, kulturellen, religiösen, na-
tionalen und Bildungsverhältnisse während des Zweiten Weltkrieges skizziert.
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Osud slovenských kňazov nedeckého dištriktu 
(districtus nedecensis) po zmene štátnej 
hranice v máji 1945 

Józef Ciągwa

Pražské protokoly z 20. mája 1945 vrátili poľsko-slovenskú hranicu v oblasti 
Spiša na čiaru spred jesene 1938, to znamená bez Javoriny a Lesnice. Takto 
sa vrátil do Poľska takmer celý nedecký dištrikt. Výnimkou bola len farnosť 
Veľká Franková, ináč sídlo nedeckého dekana. Po návrate do Poľska deviatich 
farností bývalý nedecký dekanát bol evidovaný – ako dávnejšie – pod menom 
spiskiego dziekanatu. 

Podľa Schematizmu z roku 1944 v nedeckom dekanáte pôsobili v posled-
nom roku 2. svetovej vojny títo slovenskí dušpastieri: Josephus Farbarík  
(Fridman), Antonius Bakesz – administrátor a Franciscus Gese – auxi-
liarius (Jurgov), Ignatius Lihosith (Kacvín), vacat (Krempachy), Michael  
Kubičiar (Nedeca), Simon Záhora (Nižné Lapše), Franciscus Móš (Nová Belá),  
Josephus Vojtas (Veľká Franková), Joannes Ovšonka (Vyšné Lapše). Nie je 
vylúčené, že v priebehu roka nastali určité zmeny, napríklad v Jurgove, kde  
Antona Bakesza vystriedal Karol Kubala, avšak absencia iných prameňov 
nám znemožňuje komplexný zoznam prípadných zmien.

Po zmene poľsko-československej hranice jurisdikcia nad deviatimi sloven-
skými farnosťami spišského Zamaguria, ako aj deviatimi farnosťami hornej 
Oravy, patrila ešte krátko biskupovi Vojtaššákovi. Bolo tak do jesene 1945, keď 
na základe dekrétu poľského prímasa Augusta Hlonda z 21. októbra 1945 de-
kanáty spišský a oravský boli inkardinované do krakovského arcibiskupstva. 

Októbrový dekrét, vydaný poľským prímasom z poverenia Svätej Stolice, 
stanovil, že od 1. novembra 1945 jurisdikcia nad farnosťami spišského a orav-
ského dekanátu patrí krakovskému arcibiskupovi.1 V dekréte poľský cirkevný 
hodnostár navyše vyzval slovenských kňazov, aby sa vrátili na Slovensko.2 

Rýchly odsun slovenských dušpastierov, a až drastické formy zaobchádzania s nie-
ktorými z nich, nemohol doslova nikto očakávať, lebo po prvej svetovej vojne kardinál 
Adam Stefan Sapieha inkardinoval do krakovskej arcidiecézy všetkých slovenských 
kňazov, ktorí tu pôsobili ešte za Uhorska. Navyše s ich pôsobením bol nadmieru 
spokojný. Dokonca máme dôkazy, že krakovský cirkevný hodnostár robil ťažkosti 
vyšnolapšanskému farárovi, ináč rodákovi z Bijacoviec, s návratom na Slovensko.3  

1  List biskupa Jána Vojtaššáka, z 29. decembra 1945 poľskému prímasovi. In: BIELOVODSKÝ, 
Andrej: Severné hranice Slovenska. Bratislava 1946, s. 140. Text dekrétu uverejnil Diecézny obežník 
biskupstva spišského, 1945, číslo 6, s. 44.

2  Diecézny obežník biskupstva spišského, 1945, číslo 6, s. 44; CHALUPECKÝ, Ivan: Biskup Ján 
Vojtaššák. K jeho verejnej a politickej činnosti. Ružomberok 2009, s. 121.

3  Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (AKMK), Akta parafialne 187/II (Łapsze Wyżne). 
Bez paginácie.
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Je pravdepodobné, že bohoslužobným jazykom bola v týchto farnostiach slo-
venčina, keďže slovenskí dušpastieri neovládali poľštinu. Tolerancia arcibiskupa 
Sapiehu a celkovo dobré pomery medzi poľským a slovenským duchovenstvom, 
aj keď niektorí poľskí farári sa usilovali polonizovať farníkov na vlastnú päsť, to 
jest bez vedomia a súhlasu krakovského centra, nám umožňujú hodnotiť poľsko- 
-slovenské vzťahy na poli cirkevnej správy v rámci spišského dekanátu, a to za 
celých 19 rokov 2. Poľskej republiky – ako vcelku pozitívne. 

Po zmene poľsko-československej hranice, v tom aj poľsko-slovenskej hra-
nice (o. i. na úseku Spiša), slovenskí dušpastieri sa usilovali prispôsobovať 
zmenenej situácii a vyvodili z nej určité dôsledky. Súc presvedčení, že aj  
po zmene politickej hranice ostanú v doterajších farnostiach, prijali uznese-
nie, že vo farnostiach, v ktorých väčšina obyvateľstva je poľskej národnosti, 
môžu kňazi slúžiť aj poľské omše.4 Stalo sa však úplne inak.

Popis pohnutých a hektických udalostí, navyše nečakaných a až šokujúcich, 
predložíme v chronologickom poradí. 

 W akcji wymierzonej przeciwko słowackim księżom posłużono się nowotarskim 
UB, którego funkcjonariusze 13 października 1945 r. dokonali objazdu Niedzicy, 
Kacwina, Łapsz Niżnych, Łapsz Wyżnych i Trybsza. Celem rekonesansu było zmu- 
szenie słowackich księży do opuszczenia Polski. Wszędzie spotykali się ze zdecydowaną 
postawą miejscowej ludności, prezentującej prosłowackie nastawienie i występującej 
w obronie księży. Funkcjonariusze UB „widząc takie nastawienie do księży słowac-
kich i Słowacczyzny” polecili „w grzecznym tonie wszystkim księżom wymienionych 
wsi – by w terminie 2 – 3 dni byli łaskawi opuścić terytorium polskie”.5

23. októbra 1945 novotargský okresný náčelník písal krakovskému vojvo-
dovi, že Akcję wrogą polskości prowadzą księża słowaccy, którzy w najbliższym ter-
minie zostaną usunięci, albowiem zostanie im odjęta jurysdykcja biskupów odnoś-
nych diecezji słowackich.6

23. októbra 1945 krakovský vojvoda uložil novotargskému okresnému ná-
čelníkovi povinnosť wszechstronnie zbadać działalność dotychczasową i obecną ks. 
Mosza, w szczególności przedłożyć odnośną broszurę wydaną przez niego. Tenże ma być 
wrogo nastawiony do Państwa Polskiego, a wyrazem jego nastawienia ma być broszura, 
wydana przez niego, przedstawiająca stosunki w Polsce w nader ujemnym świetle. (…) 
Wyczerpujące sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do 10 listopada br.7

Deväťmesačná väzba novobelianskeho farára Františka Móša

Po mesiaci, 16. novembra 1945, bol uväznený novobeliansky a krempaský fa-
rár František Móš. Dramatické okolností zaistenia farára popisuje J. Kwiek: 
Miejscowa ludność, głównie kobiety, stanęła w jego obronie, obrzucając samochód 
 

4  CHALUPECKÝ, Ivan: Biskup Ján Vojtaššák ..., s. 121.
5  KWIEK, Julian: Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945 – 1949/50. 

Wydanie II poprawione i rozszerzone. Kraków 2002, s. 267. 
6  Archiwum Państwowe w Nowym Targu. Zespół: Spisz i Orawa. Bez paginácie.
7  Archiwum Państwowe w Nowym Targu. Zespół: Spisz i Orawa. Bez paginácie.
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UB kamieniami i usiłując nie dopuścić do jego aresztowania. Funkcjonariusze UB 
opanowali sytuację dopiero po oddaniu serii strzałów w powietrze.8 

Podobne referoval o tom 23. novembra 1945 novotargský okresný náčelník 
W. Skibinski v liste adresovanom Spoločensko-politickému oddeleniu Kraj-
ského úradu v Krakove: Jako ksiądz, miał największy wpływ na ludność tamtejszą, 
którą rozagitował w najwyższym stopniu, o czym może świadczyć fakt, że przy zabra-
niu go, cała wieś otoczyła auto, odgrażając się.

Ludność miejscowa rozgłasza obecnie pogłoski, że przy aresztowaniu ks. Mosza 
użyto siły. Są to rzeczy nieprawdopodobne, gdyż ks. Mosz nie został ani czynnie ani 
słownie znieważony.9

Prvými, čo sa ujali svojho duchovného otca, boli jeho farníci, ale aj rodáci 
z Tribša. Už 17. novembra 1945 išla navštíviť duchovného otca v Novom 
Targu delegácia Novobeľanov. Po rozhovore s farárom sa delegácia dozve-
dela, že vdp. pán nebol bitý, ani zviazaný, ako aj to, že príčinou uväznenia 
bola publikácia jeho spomienok.10 

V odpovedi novobelianskemu obecnému úradu, z 21. novembra 1945, de-
kan Vojtas správne poznamenal, že Jeho uväznenie sa tu kvalifikuje ako pomsta 
na statočnom slovenskom kňazovi, brožúra je len vhodnou zámienkou. Tento náhľad 
všeobecne panuje u nás. Takto sa nebuduje vzájomnosť medzi národmi. Tento prípad 
narobil mnoho zla.11 V Osvedčení, ktoré nedecký dekan formuloval 19. novem-
bra 1945, jurgovský rodák písal o. i.: Práve teraz dostávam z Bratislavy úradnú 
informáciu, že o zatknutí vdp. dekana Móša, ktoré spravilo na celom Slovensku tak 
veľký rozruch, vie už nielen Praha, ale aj Rím a Amerika (…). Nakoniec pripomínam, 
že Biskupstvo Spišské v dôsledku týchto udalostí vydalo rozkaz k odvolaniu všetkých 
slovenských kňazov z tohto územia.12

 Z korešpondencie kardinála Sapiehu vysvitá, že do krakovskej kúrie puto-
vali početné spišské deputácie, žiadajúce oslobodenie kňaza.13 18. novembra 
1945 išiel do Krakova ako emisár Tribšanov Pavol Bizub, rodný brat Valenta 
Bizuba, predsedu Liberation Committee for Spiš and Orava v Chicagu. Žiaľ, 
cesta emisára skončila tragicky: Paul Bizub, the courier, went to Krakow and filled 
his mission. That same day he returned to his home, but in the evening of the same 
day, twenty armed Polish soldiers came into his home and shot him. Another soldier 
then beat him over the head, causing instant death. (...) The funeral was held on Ja-
nuary 29, 1946.14 

8  KWIEK, Julian: Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945 – 1957. Kraków 
2002, s. 20; Idem. Żydzi, Łemkowie i Słowacy…, s. 268.

9  Archiwum Państwowe w Nowym Targu. Zespół: Spisz i Orawa. Bez paginácie.
10  List predstavenstva obce Nová Belá z 20. novembra 1945 dekanovi nedeckého dištriktu 

Jozefovi Vojtasovi. Štátny archív v Levoči (ŠAL), fond (f.) Michal Griger, kart. č. 13.
11  Ibidem.
12  Dekanát Nedecký, Biskupstvo spišské, č. 227/1945. Veľká Franková, 19. novembra 1945. 

(Ibidem).
13  AKMK, Pers. B 1814.
14  MATASOVSKY MATUSCHAK, Irene: The abandoned ones. Tragic story of Slovakia‘s Spiš and 

Orava Regions 1919 – 1948. B. m., 2008, s. 80.
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7. januára 1946 biskup Ján Vojtaššák prosil o intervenciu čs. konzulát v Kra-
kove15: Poľské policajné úrady svojho času zaistili dp. Františka Móša r. kat. farára de-
kana v Novej Belej. Menovaný je zaistený v Krakove v nejakom väzení. Biskupský úrad 
podáva úctivú žiadosť na čs. Konzulát by ráčil zakročiť na patričných úradoch v tom 
zmysle, aby dp. František Móš bol bezodkladne na slobodu prepustený a bol mu uvoľnený 
slobodný priechod do Čs. Republiky, aby mohol zaujať vyznačené mu pôsobisko vo Veľkej 
Lomnici. RK Biskupský úrad obnovuje svoju žiadosť a ostáva s prejavom hlbokej úcty.16

 Posledná veta listu svedčí o tom, že citovaná korešpondencia nebola prvá. 
Navyše sa nám zdá, že veta a bol mu uvoľnený slobodný priechod do Čs. Republiky 
úzko súvisí s listom kňaza Jána Kubičára z 5. januára 1945 ináč niekdajšieho 
farára v Tribši, v tom čase administrátora v Matejovciach, v ktorom jeho autor 
písal biskupovi Vojtaššákovi o. i. Keď je možné, Vaša Excelencia, dobre by bolo, 
v záujme pána dekana Františka Móša, z Novej Belej napísať prípis asi tohto znenia,  
že pán dekan František Móš má už tuná na Slovensku vyznačené miesto pôsobiska  
a že v prípade, keď bude prepustený, nezostane v Poľsku. (...) Došli totiž o ňom 
správy, že poľské úrady sú ochotné ho prepustiť s tým, keď hneď odíde do ČSR a nezo-
stane tam, ako to urobil po prvej svetovej vojne.17 Nie sme v stave presne stopovať 
spád pohnutých udalostí a určiť, odkiaľ Novobeľania, ktorých predstaviteľ 
Valent Kalafut navštívil kňaza Kubičára a potom aj spišského biskupa, vedeli  
o tom, že poľské úrady sú ochotné oslobodiť Móša pod podmienkou, že  
odíde na Slovensko. V každom prípade správa, ktorú doniesol Valent Kalafut  
do Matiašoviec a potom na Spišskú Kapitulu, odrážala skutočný stav veci, čo 
nám dosvedčuje list Sapiehu z júna 1946 ministrovi Kiernikovi: Doniesiono mi,  
że sąd zgodziłby się na wypuszczenie z więzienia, ale pod warunkiem, że będzie za-
raz odstawiony za granicę. Uważam, że to załatwienie byłoby najodpowiedniejsze.  
Wniosek taki ma być przesłany do ministerstwa.18

Z listu farárov Jána Kubičára a Jozefa Farbaríka, písanom 8. januára 1946  
v Milbachu (Mlynici) dekanovi Vojtasovi, sa dozvedáme, že údajne naše veľvy-
slanectvo vo Varšave vyslalo do Krakova osobitného právneho zástupcu, ktorý by zastu-
poval Pána Dekana. Spomenutí dušpastieri prosili dekana Vojtasa, aby sa ráčil 
obrátiť na ONV v Sp. Starej Vsi a na iné zodpovedné miesta, aby sa v jeho veci zakročilo 
a to diplomatickou cestou Bratislavy, poťažne Prahy a cestou konzulátu čsl. v Krakove.19

V odpovedi na Vojtaššákovu výzvu správca krakovského Orgánu Ochrany 
a Péče František Veselý písal 18. januára 1946 spišskému biskupovi, že ve vĕci 
zajištĕného řim. kat. knĕze, dĕkana z Novej Belej, jsme podnikli patřičná opatření, 
o jejichž výsledků Vás zavĕdomíme.20

12. januára 1946 spišský generálny vikár informoval bratislavské povere-
níctvo SNR pre školstvo a osvetu, že F. Móš ustanovený bol za expozita vo Veľkej 

15  Spišský ordinár poslal list do Krakova, kde sa v tom čase o československých občanov staral 
Orgán Ochrany a Péče nad občanmi československými v Krakově. 

16  Archív biskupského úradu v Spišskej Kapitule (ABÚ), č. 27/1946.
17  Ibidem.
18  List kardinála Sapiehu č. 3775 ministrovi správy Władysławowi Kiernikovi. AKKM, Pers. B. 1814.
19  ŠAL, f. Michal Griger, kart. č. 13. 
20  ABÚ, č. 27/1946.
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Lomnici, pričom prosil povereníctvo, aby menovaný dostával kongruu z tretej 
kaplánskej stanice v Námestove.21

Po troch týždňoch, 5. februára 1946, zástupca povereníka písal Biskup-
skému úradu kladnú odpoveď a informoval, že od 1. decembra 1945 František 
Móš bude dostávať zúčtovateľnú zálohu na kongruu v ročitej sume Kčs 15.804.– 
(...) v mesačných vopred splatných čiastkach a všeobecný drahotný prídavok, ročne 
Kčs 3.960. –.22

Veľkolomnický farár Štefan Hašuš radostne reagoval na pridelenie do jeho 
farnosti expozita Františka Móša. V liste dekanovi Vojtasovi 17. apríla 1946 
písal: Keby ste ráčili o ňom niečo vedieť, odpíšte mi hneď, že mu všetko pripravím 
a ľudí poučím. Veľmi mi je potrebný, nikdy tak, ako po Veľkej noci, keď mám odpust 
5. mája, 26. – 27. apríla mám všetky školské deti spovedať vyše 200. Potom si už od-
počinie, nebude mať práce! Plat je už poukázaný od povereníctva.23 

24. februára 1946 sa biskup Vojtaššák obrátil na ministerstvo vnútra s pros-
bou o intervenciu vo veci uvoľnenia uväzneného kňaza, keďže poslaná do 
Krakova žiadosť ostala bez výsledku. Biskupský úrad preto dovoľuje si obrátiť sa  
na Ministerstvo vnútra, by ráčilo spôsobom primeraným zakročiť, aby menovaný dp. 
František Móš bol bezodkladne na slobodu prepustený a bolo mu umožnené zaujať pô-
sobisko vyznačené v duchovnej správe vo Veľkej Lomnici.24 Ministerstvo vnútra po-
sunulo biskupskú žiadosť, podľa pravidiel vecnej kompetencie, ministerstvu 
zahraničných vecí. Posledné ministerstvo informovalo 8. júla 1946 minister-
stvo vnútra o telegrame nasledovného obsahu: „Polské ministerstvo zahranič-
ných vĕcí oznámilo, že knĕz Frant. Móš byl zadržen na základĕ žádosti prokurátorem 
zvláštního trestního soudu, jak podezřelý z činnosti, která škodila polskému národu. 
Vyslanec podniká novou intervenci po obdržení této odpovĕdi“. O delším průbĕhu 
jednání podá tam ministerstvo zahraničních vĕci svým časem zprávu. O hořejším 
uvĕdomuje se současnĕ biskupský úřad v Spišské Kapituli.25

V júni 1946 vo veci oslobodenia slovenského dušpastiera intervenoval aj kra-
kovský kardinál Adam Š. Sapieha. V liste ministrovi správy Władysławowi  
Kiernikovi písal: Na Spiszu przyłączonym do Polski aresztowano X. Franciszka 
Mosza prob. w Białej Spiskiej z powodu jego antypolskiego nastawienia. Ludność tam-
tejsza ciągle udaje się z prośbą o zwolnienie go. Jest to ksiądz zresztą nienaganny, ale 
uparty Słowak. Uwięzienie jego na całym Spiszu jest powodem rozdrażnienia i pod-
syca antypolskie usposobienie. Doniesiono mi, że sąd zgodziłby się na wypuszczenie 
z więzienia, ale pod warunkiem, że będzie zaraz odstawiony za granicę. Uważam, 
że to załatwienie byłoby najodpowiedniejsze. Wniosek taki ma być przesłany do mi-
nisterstwa. Otóż moja prośba, by Pan Minister zechciał wydać rozporządzenie, by 
władze administracyjne zastosowały się do tego wniosku. Dla uspokojenia tamtejszej 

21  ABÚ, č. 102/1946.
22  ABÚ, č. 756/1946. Nedá sa racionálne vysvetliť, prečo citovaný list prišiel na Spišskú Kapitulu 

až 6. apríla 1946. Porovnaj pečiatku Diecézneho úradu: Došlo 6.IV.1946.
23  List farára Hašuša dekanovi Vojtasovi. Huncovce, okres Kežmarok, 17. apríla 1946, číslo 

91/1946. (ŠAL, f. Michal Griger, kart. č. 13).
24  ABÚ, č. 393/1946.
25  ABÚ, č. 745/1946.
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ludności i pozyskania jej dla Polski będzie to bardzo pożądanym, a jest ona ciągle 
wystawiona na agitację przeciw Polsce i należy unikać tego rodzaju podniet.26

Na margo podmienky vyhostenia novobelianskeho farára z územia poľ-
ského štátu načim poznamenať, že poľský trestný zákonník z 11. júla 1932 
nepoznal trest vyhostenia. V takej situácii eventuálny rozsudok vykázania by 
sme museli jednoznačne hodnotiť ako protizákonný postup, lebo od konca  
18. storočia trestné zákonníky takmer celej Európy zakotvovali zásadu nulla 
poena sine lege poenali anteriori.

Dp. farár Móš bol vo väzbe celých deväť mesiacov. Vo verejnosti kolovali 
správy, že príčina veľkých prieťahov tkvie v tom, že zvláštny trestný súd 
v Krakove ešte stále nemal preloženú do poľštiny 18-stránkovú brožúru 
uväzneného farára Roky 1918 – 1939 na severnom Spiši. (Bratislava 1944), po-
važovanú za hlavný dôkaz obvinenia. Archívny výskum prof. Kwieka uka-
zuje, že sa vo veci uväzneného dekana zhromaždili aj iné obvinenia: Ks. Mosz, 
który publicznie głosił, że Spisz ani pod względem politycznym, ani kościelnym  
do Polski nie należy. Odmawiał wygłaszania ogłoszeń w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego, jak również wydania wyciągów metrykalnych, oświadczając, że na Spiszu 
mieszkają tylko obywatele słowaccy, więc do Wojska Polskiego nie pójdą, zresztą  
za parę dni wszystko się zmieni.27 Popravde krakovskej prokuratúre sa nepo-
darilo zhromaždiť akékoľvek závažné materiály obvinenia. V dôsledku toho 
krakovský zvláštny trestný súd vyniesol rozsudok o kňazovej nevine.28 

Nedá sa, vzhľadom na obmedzené pramenné podklady, určiť, do akej miery 
sa krakovský kardinál pričinil o oslobodenie tribšského rodáka. 

Po prepustení z väzby sa vdp. František Móš nakrátko zdržal v novobe-
lianskej farnosti, kde ho zo spovednice brutálne vyhnal tamojší poľský farár 
Benedykt Kwaśny.29

Nie sme v stave určiť, či sacerdos Móš bol, hoci aj krátko, farárom vo Veľ-
kej Lomnici, ktorú mu spišský biskup pridelil telegraficky už 23. novembra 
1945.30 Podľa zistení Milice Majerikovej – Molitorisovej sacerdos František 
Móš bol po oslobodení menovaný za správcu farnosti Nižná na Orave a po-
tom farnosti v Podolínci: Napriek tomu, že bol po vyhnaní z Poľska menovaný 
za správcu farnosti Nižná na Orave a od 1. júla 1946 za správcu spišskej farnosti 
Podolínec, zdržiaval sa naďalej vo Veľkej Frankovej, ktorá bezprostredne susedila 

26  List kardinála Adama Š. Sapiehu č. 3775 z júna 1946 ministrovi správy Władysławowi 
Kiernikowi. (AKKM, Pers. B 1814).

27  KWIEK, Julian: Z dziejów mniejszości słowackiej …, s. 19; Idem. Żydzi, Łemkowie, Słowacy …, s. 267.
28  KWIEK, Julian: Z dziejów mniejszości słowackiej ..., s. 20; Idem. Żydzi, Łemkowe, Słowacy …, s. 268. 
29  Zápisnica z 11. augusta 1968. In: Archív Kultúrno-sociálnej spoločnosti Čechov a Slovákov 

v Poľsku; ČONGVA, Jozef: Slovenčina v kostoloch na Spiši a na Orave. In: Život, 1990, č. 4, s. 8. 
Aj keď ho krakovský súd následne oslobodil zo všetkých obvinení, na svoje miesto sa už vrátiť nemohol. 
Farnosť v Novej Belej bola obsadená mníchom Benedyktom Kwaśnym, ktorý ho už na faru nepustil. 
MAJERIKOVÁ-MOLITORISOVÁ, Milica: Slovenský kňaz z Tribša, František Móš. In: Život, 
2011, č. 9, s. 7.

30  Officio Decanali in Sp. St. Ves telegraphice ad notitiam: (....) Móš Fr. pro Exp. in V. Lomnica. ABÚ,  
č. 1657/1945.
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s obcami pričlenenými k Poľsku.31 Od 1. mája 1947 až do dôchodkového veku 
bol správcom farnosti vo Veľkej Frankovej. Pravý slovenský martýr zomrel  
12. septembra 1971. Spočíva na cintoríne vo Veľkej Frankovej.

Obmedzenie osobnej slobody jurgovského farára Karola Kubalu

Dp. Karol Kubala bol, a je aj doteraz, posledným slovenským farárom v Jur-
gove. Menovaný do Jurgova biskupom Vojtaššákom 20. júla 194432 spravoval 
jurgovskú farnosť necelého poldruha roka. Aj jemu prišlo zakúsiť brutalitu 
nových povojnových pomerov, o. i. strieľanie vojakov pod oblokmi fary, či 
krátke uväznenie v Novom Targu. Spomína svedkyňa týchto čias, jurgovská 
krajanka Mária Cibrínová (rodená Gombošová): Tiež je tam33 klamstvo, že pán 
farár Kubala podpísal protokol, že mu nebolo ublížené. Najprv ho mučili a potom mu 
dali podpísať nejaký protokol. Väznili ho v Novom Targu a v noci ho prepustili v jemu 
neznámom prostredí. Nevedel, čo s ním zamýšľajú, či ho po ceste nezabijú. Išiel  
18 km v noci peši do Jurgova 3 kroky vpred a 3 kroky pospiatky. K tomu ho pri ry-
bolove odrodilec J.G. napadol, polámal mu udicu a dokopal ho do rozkroku, že na ná-
sledky toho predčasne zomrel.34 V Protokole Komisji do zbadania zajść i sytuacji 
narodowościowej na Spiszu z 26. septembra 1945 nájdeme dve vety výpovede 
kňaza Kubalu: Według oświadczenia miejscowego proboszcza księdza słowackiego 
Karola Kubali złożonego na piśmie duchowieństwo słowackie nie podnosi żadnych 
skarg na Milicję miejscową i władze wojskowe. Ksiądz Kubala oświadczył również, 
że nie jest mu wiadome, aby na terenie Jurgowa był stosowany jakikolwiek ucisk  
w stosunku do ludności miejscowej.35 

Je len samozrejmé, že to nebola pravda. Ťažko by však bolo reálne očaká-
vať od jurgovského kňaza, aby po takých príkoriach vypovedal niečo iné. 
Iste dobre predvídal, že Komisia odíde z Jurgova ešte v ten istý deň, a on sa 
stane terčom odvetných útokov zo strany poľskej milície a vojska.36 Kňazovi  
Kubalovi, ale aj iným slovenským dušpastierom, administratívne orgány  
v Novom Targu nedali povolenie na vývoz na Slovensko ich osobného ma-
jetku. Toto sa týkalo taktiež už spomenutého Františka Móša: Potom ho vy-
kázali na Slovensko bez toho, aby si mohol niečo vziať so sebou zo svojho majetku.37

31  MAJERIKOVÁ-MOLITORISOVÁ, Milica: Slovenský kňaz z Tribša ..., s. 7.
32  RD Carolus Kubala, coop. Lúžnaensis, erga patronalem presentationem nominatus est parochus  

in Jurgov. Diecézny Obežník Biskupstva Spišského, 1944, číslo 6, s. 47.
33  T. j. v protokole z 26. septembra 1945 Komisji do zbadania zajść i sytuacji narodowościowej  

na Spiszu. 
34  CIBRÍNOVÁ, Mária: Dokedy sa bude prekrúcať história Spiša a Oravy? Nepublikovaný materiál 

v archíve redakcie Život.
35  KWIEK, Julian: Z dziejów mniejszości słowackiej…, s. 88.
36  Násilie voči Slovákom bolo reálnym javom, hoci protokol hovorí úplne niečo iné. Sám som 

bol ako šesťročný chlapec očitým svedkom takého násilia v Jurgove, na ktoré už asi nikdy 
nezabudnem. Mojich jurgovských krajanov, Andreja Gomboša a Jozefa Lacniaka, stýraných 
bitím, vedených pod bajonetmi po celej dedine, mám stále pred očami. 

37  VOJTAS, Jozef: Osvedčenie. In: GAREK, Martin: Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945 – 1947. 
Krakov 2007, s. 240.
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Obmedzenie osobnej slobody kacvínskeho farára Ignáca Lihositha

W październiku 1945 r. (...) aresztowany został również ksiądz Ignác Lihosith, pro-
boszcz w Kacwinie (wspólnie z nim aresztowano Józefa Funketa i Annę Jurgowską). 
Powodem aresztowania była prośba ks. Lihositha o pozostawienie go w Polsce, gdyż 
pochodził z Jabłonki, która została ponownie przyłączona do Polski. Jego prośba 
została jednak załatwiona odmownie. Również w tym wypadku Kuria Krakowska 
nie interweniowała. Formalnie księdza Lihositha i pozostałych oskarżono o anty-
polską działalność. 

Hlavným dôkazom obvinenia bolo to, že „spolu so slovenskými aktivistami šíril 
protipoľskú propagandu”, ako aj to, že „na kacvínskej fare do neskorej jesene visela 
slovenská zástava”. 

5. novembra 1945, teda už po uväznení, žiadal krakovský vojvoda od no-
votargského okresného náčelníka doručenia dôkazov protištátnej činnosti 
kňaza: Na sprawozdanie z dnia 23 października 1945 r. L.SP. 4/22/45 w sprawie 
przedmiotowej polecam zebrać materiały obciążające ks. Lihosyta w formie dowodów 
rzeczowych, a w szczególności gazetki antypaństwowe, o których mowa w powyż- 
szym sprawozdaniu.38

Slovenský duchovný Ignác Lihosith bol oslobodený v dôsledku interwen-
cji Ambasady Czechosłowacj w Warszawie, która zaowocowała wysłaniem na Spisz  
w październiku 1945 r. komisji MSW, na czele z dr. Witoldem Łukaszewiczem,  
do zbadania sytuacji na miejscu.39 

* * *

Je charakteristické, že vo veci uväznených slovenských kňazov Kubalu  
a Lihositha krakovské cirkevné ústredie sa nepodujalo akejkoľvek interven-
cie. Neurobilo doslova nič v prospech prenasledovaných oltárnych bratov. 
Práve naopak, Krakovská metropolitná kúria taktne mlčala. Taký postoj zna-
menal zelenú pre kňaza Ferdinanda Machaya, jablonského rodáka, kedysi 
Slováka, kaplána u Andreja Hlinku v Ružomberku, ktorý – v úzkej spolupráci 
s administratívnymi orgánmi v Novom Targu a v Krakove, s poľskou štát-
nou bezpečnosťou a profesorom Banskej a Hutníckej Akadémie v Krakove,  
Walerym Goetelom, v tom čase aj predsedom Komitétu Priateľov Spiša  
a Oravy – usilovne pracoval na vykázaní slovenských dušpastierov z Poľska.40

Trochu inakší bol postoj kardinála Sapiehu vo veci sacerdosa Františka Móša.  
V liste z júna 1946 ministrovi verejnej správy Kiernikovi prosil o oslobodenie novo-
belianskeho farára. Bolo to však už len niekoľko týždňov pred oslobodením tribš-
ského rodáka. Navyše aj krakovský metropolita navrhol vykázanie Móša z Poľska. 

38  Archiwum Państwowe w Nowym Targu. Zespół: Spisz i Orawa. Bez paginácie.
39  ANDRÁŠ, Matej: Ako sme začínali. Príloha. Verbálna nóta č. 69.326/II-2/46 zo dňa ... 1946 

Vyslanectvu Poľskej republiky v Prahe. In: Most, 1998, č. 1 – 2, s. 81; DEREŃ, Bolesław: Józef 
Kuraś „OGIEŃ” partyzant Podhala. Warszawa 2000, s. 77; MOLITORIS, Ludomír: Społeczne 
uwarunkowania powstania Towarzystwa Czechów i Słowaków na Spiszu i Orawie.  
In: Almanach Słowacy w Polsce. Slováci v Poľsku. VIII. Kraków 2001, s. 194. 

40  KWIEK, Julian: Żydzi, Łemkowie, Słowacy ..., s. 186; MOLITORIS, Ludomír: Społeczne 
uwarunkowania…, s. 194 – 195.
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Nevieme, či spišský ordinár mal podrobné informácie o osude prenasledova-
ných kňazov Kubalu a Lihositha. Nenašli sme dôkazy, že sa biskup Vojtaššák  
podujal na individuálnu intervenciu v ich veci. Prípady surového postupu 
voči slovenským duchovným boli v tom čase, tak na Spiši, ako aj na Orave, 
na dennom poriadku.41 Namiesto individuálnych intervencií, ktoré ani neboli 
možné, lebo biskup Vojtaššák bol práve vtedy uväznený, 23. novembra 1945 za-
bezpečil kňazom, vyhosteným z Poľska, pôsobiská v slovenských farnostiach 
spišskej diecézy. Jedným z takto zaopatrených dušpastierov bol aj jurgovský 
farár Karol Kubala, telegraficky disponovaný do Spišskej Soboty: Pán farár 
Kubala Ždjar Zaujmite stanicu kaplánsku spišskosobotskú. Ordinariát.42 Podobne 
bolo s ostatnými slovenskými kňazmi nedeckého dekanátu, včítane Františka 
Móša a Ignáca Lihositha. Ten istý prameň obsahuje totiž rozhodnutie spiš-
ského ordinariátu, ktoré disponovalo do slovenských fár všetkých sloven-
ských dušpastierov nedeckého dištriktu, vyhostených z Poľska v jeseni 1945. 
Telegram, 23 XI.1945. Dekanský úrad Spišská Stará Ves. Ordinariát ustanovuje  
Farbarika správcom fary v Milbachu Kubičára v Kluknave Móša v Lomnici Lihositha 
v Javorine Kubalu kaplánom v Sobote Jána Kubičára vicerektorom seminára Záhoru 
a Ovšonku prepúšťa do Trnavy. Ordinariát. Podáva Biskupský úrad Spiš. Kapitula.43 
Druhým telegramom, poslaným na dekanský úrad v Čimhovej Liesku, ordi-
nariát vyzval oravského farára Doránskeho nech podá sem správu o sebe.44 Je len 
samozrejmé, že sa biskup postaral tým istým dekrétom z 23. novembra 1945 
presťahovať na Slovensko aj farárov trstenského dekanátu.45

Odcitujme ešte latinskú, pôvodnú verziu telegramu, ako presnejšiu a kom-
plexnejšiu: Telegraphice disponuntur: Farbarik Jos. e Fridman pro A. in Milbach;  
( ...) Kubala Carolus, P. in Jurgov (h.t. in Ždiar) pro C. in Sp. Sobota; Officio De-
canali in Sp. St. Ves telegraphice ad notitiam: disp. Farbarík J. pro A. in Milbach; 
Kubičár J. pro A in Kluknava; Móš Fr. pro Exp. in V. Lomnica; Lihosith Ign. pro A. 
in Javorina; Kubala Carolus pro C. in Sp. Sobota; Kubičár Fran. pro vicerectore sem.; 
Záhora Sim. et Ovšonka in Dioec. Trnavaensem dimittuntur.

Offo Dec. in Čimhová telegr. ad notitiam (...) Doránsky Andr. provocatur ad rela-
tionem de semetipso.46 
41  Jurgovský rodák Jozef Vojtas (1906 – 1977), v rokoch 1939 – 1945 dekan nedeckého dištriktu, 

písal o násilí voči slovenským duchovným v roku 1945: R. 1945, keď Poliaci znovu obsadzovali 
hornú Oravu a severný Spiš, zavreli vdp. dekana Františka Móša v Novej Belej a 9 mesiacov ho väznili. 
Potom ho vykázali na Slovensko bez toho, aby si mohol niečo vziať so sebou zo svojho majetku. [...] Alebo 
na hornej Orave v Bukovine – Podsklí ako vtedy kruto zaobchádzali s naším kňazom Adolfom Wagnerom, 
tamojším správcom fary! – A konečne do 8. dec. 1945 Poliaci vypovedali z tohto územia všetkých našich 
kňazov. (VOJTAS, Jozef: Osvedčenie, V Ľubici 14. októbra 1966). Citovaný dokument vlastní 
vdp. Štefan Koma, bývalý správca farnosti Liesek. Text dokumentu citujeme z knihy GAREK, 
Martin: Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945 – 1947. Krakov 2007, s. 240.

42  Telegraphice disponuntur: (...) Kubala Carolus, P. in Jurgov ( h.t. in Ždiar) pro C. in Sp. Sobota. ABÚ, 
č. 1657/1945.

43  Ibidem.
44  Ibidem.
45  Ordinariatus Scepusiensis rescripto suo ddto 10. Nov. a. c. Nr. 1583. ad Ordinariatum Archiepiscopalem 

Cracoviensem directo decretum citatum ad notitiam sumpsit simulque omnes curatos suos in territorio 
questionato huiusque applicatos cum termino 30. Nov. a. c. in servitium suae revocavit. Diecezánsky 
Obežník, číslo 6/1945, s. 44. 

46  ABÚ, č. 1657/1945.
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Násilie, ktoré voči slovenským kňazom vyvíjali orgány svetskej moci milí-
cia, štátna bezpečnosť, vojsko, orgány štátnej správy a samosprávy, síce ne-
boli inšpirované najvyššími predstaviteľmi krakovského cirkevného ústredia, 
na druhej strane však  krakovskí cirkevní hodnostári, predovšetkým kardinál 
Sapieha, prezentovali postavy neutrálnych pozorovateľov vývinu drastických 
udalostí. Nenašli sme vlastne ani jedno gesto aspoň jedného kňaza krakovskej 
arcidiecézy, vyjadrujúce nespokojnosť s osudom slovenských oltárnych bra-
tov. Taký postoj krakovskej katolíckej cirkvi treba právom považovať za tichú 
akceptáciu politiky tvrdého zaobchádzania so slovenským duchovenstvom. 
Práve naopak. Po nástupe poľských kňazov na uprázdnené spišské a oravské 
farnosti môžeme dokladovať, najmä u rádového duchovenstva, stúpajúcu ag-
resivitu voči v kostoloch spievaných slovenských piesní. Takú prax môžeme 
dokumentovať ešte aj v roku 1957, keď sa na obranu Slovákov v Poľsku postavil 
American Liberation Committee for Spiš and Orava. Americký Výbor poslal 
2. septembra 1957 tri protestné listy adresované Władysławowi Gomułkowi, 
prímasovi Wyszyńskému a tribšskému farárovi Pawłowi Koniorczykovi.  
V liste kňazovi Koniorczykovi Výbor konštatuje, že dostáva veľa správ  
zo Spiša a Oravy a taktiež od rodákov z Československa. V spomenutých sprá-
vach je podrobne uvedené, že ako (...) miestny farár v obci Tribš vystupujete ako naj-
väčší nepriateľ proti našim rodákom a len preto že sú slovenskej národnosti. (...). 
Taktiež sme veľmi zvedaví, že v ktorom odseku Písma Svätého je napísané, že v kostole 
zídení veriaci slovenskej národnosti, ktorí sa neznajú modliť po poľsky prípadne spie-
vať po poľsky, aby boli ticho, ako ste Vy (...) vyhlásili v kostole.47 

Po zmene poľsko-československej hranice 20. mája 1945 a po znovupripo-
jení severného Spiša a hornej Oravy k Poľskej republike nastali pre slovenské 
obyvateľstvo výnimočne ťažké časy. Protislovenský postoj prezentovali to-
tiž, prakticky až do poľsko-československej zmluvy z 10. marca 1947, orgány 
štátnej správy a samosprávy, poľskí kňazi a učitelia, vojsko,48 polícia, štátna 
bezpečnosť, poľskí pohraničníci, ale aj Poliaci z ľavého brehu Bialky. Ako prí-
klad drasticky protislovenských opatrení uvedieme uznesenie samosprávnej 
rady obce Tatranská Bukovina. V uznesení z 24. marca 1945 bukovinskej rady 
čítame o. i.: Wszystkich tych mieszkańców, którzy oświadczają, że są Słowakami  
a mieszkają na polskich ziemiach w gromadach Jurgów, Jaworzyna, Rzepiska i Czarno-
góra spowodować do opuszczenia tych gromad w drodze dobrowolnej, a w razie oporu 
przymusowo wysiedlić.

* * *

47  List American Liberation Committee for Spiš and Orava z 2. septembra 1957 tribšskému farárovi 
Pawłowi Koniorczykovi. Archív Kultúrno-sociálnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku; 
ČONGVA, Jozef: Slovenčina v kostoloch na Spiši a na Orave. (2). In: Život, 1990, č. 6, s. 8.

48  Veľkú krivdu zo strany poľského vojska pocítili aj moji rodičia. Totiž v lete 1945 sa oddiel 
poľského vojska ilegálne nasťahoval do nášho domu, vtedy najväčšej budovy v Jurgove, 
a používal ho ako malé kasárne do 23. apríla 1945, keď z viny vojakov zhorel.
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Otec biskup Vojtaššák mal dôverné informácie o tom, čo sa deje so Slovákmi 
v Poľsku, s ich dušpastiermi a učiteľmi, a preto neváhal vystúpiť na ich ob-
ranu. 29. decembra 1945 napísal list poľskému prímasovi a v odpise aj krakov-
skému kardinálov Sapiehovi.49 

Z hľadiska témy predmetného príspevku načim odcitovať niekoľko viet de-
cembrového listu, znázorňujúcich tragické položenie slovenskej menšiny: Vpád 
Poliakov, nanovo obsadzujúc roku 1945 časti hornej Oravy a Spiša, vyženúc sloven-
ským obyvateľom ich vodcov a učiteľov, neľudsky, ba kruto zaobchádzajúc s každým, 
kto si bráni svoje prirodzené národné práva, u tamojšieho ľudu všeobecne spravil tak ne-
návideným poľský národ, že tisíce týchto obyvateľov radšej opúšťa svoje rodné krby, cez 
stáročia úzkostlivo chránené a radšej sa vysťahujú, ako by, ako sa všeobecne vyslovuje, 
boli nútení znášať poľské jarmo. Od toho času pod stálym tlakom poľskej polície, čo aj 
slovenskí dušpastieri museli opustiť svoje farnosti, položenie veriacich je na zaplakanie.

Eminencia, knieža kardinál! Čo som tuná uviedol, je písane viac krvou, ako atra-
mentom. Krvou, tečúcou zo srdca obyvateľov a veriacich hornej Oravy a Spiša, ktorí 
nás stále prosia, aby sme ich, odtrhnutých, nenechali ich osudu. Krvou, tečúcou 
z môjho vlastného srdca, lebo vo veci odtrhnutých a proti vôli obsadených pokrvných 
Slovákov sa musím zastať.50

Odcitované vety vyjadrujú verne situáciu Slovákov v Poľsku, ale aj hlboký 
Vojtaššákov súcit nad krutým osudom slovenských katolíkov, ktorí sa ocitli 
v cudzom štáte. Spišský ordinárius videl ako účinný prostriedok pomoci po-
krvným Slovákom inkardinovanie 18 spišských a oravských farností do spišskej 
diecézy, do ktorej patrili odjakživa.
49  Biskupov list bol poľským cirkevným hodnostárom expedovaný v podobe odpisov overených 

5. januára 1946 biskupskou kanceláriou. V pátraní po pôvodnom texte listu v Archíve 
Biskupského Úradu v Spišskej Kapitule sme nemali úspech. Pravdepodobne si ho vypožičal 
prof. Alojz Miškovič, keď pripravoval do tlače knihu o severných hraniciach Slovenska. 
Originál sa teda môže ešte aj dnes nachádzať v písomnej pozostalosti jurgovského rodáka.

  Pôvodný latinský text listu preložil do slovenčiny prof. Alojz Miškovič a preklad uverejnil 
vo svojej monografii, vydanej pod pseudonymom Andrej Bielovodský, Severné hranice 
Slovenska. Bratislava 1946, s. 141 – 144. Zdá sa nám, že sa na Slovensku list biskupa Vojtaššáka 
nedočkal iných vydaní. Na samom začiatku prof. Miškovič, asi zámerne, vynechal časť prvej 
vety listu. Totiž latinský text: e captivitate et incareratione per septem mentes durante, reduci ad 
Cathedram, preložil do slovenčiny ako: vrátivšiemu sa do svojho sídla.

  V Poľsku, prevzatý z Miškovičovej knihy, bol uverejnený dvakrát: v článku Jozefa Čongvu: 
Spišský biskup Ján Vojtaššák a Slováci v Poľsku. (Život, 1992, č. 2, s. 8 – 9), a v 7. zväzku Almanachu 
Słowacy w Polsce. Slováci v Poľsku, ináč venovanom prof. Miškovičovi. (Kraków 2000,  
s. 155 – 158). Jozef Miloslav Maťašovský, delegát Amerického Výboru Oslobodenia Spiša  
a Oravy (American Liberation Committee for Spis and Orava), dostal od biskupa Vojtaššáka 
overený odpis decembrového listu. Delegát prišiel na Slovensko dokumentovať fakty 
prenasledovania Slovákov v Poľsku. Po rokoch jeho sestra, Irene Matuschak, uverejnila anglický 
preklad listu v kanadskom časopise Jednota (Wednesday, August 22, 1984, p. 12), v rámci článku 
na pokračovanie pod titulom The abandoned ones. Pred štyrmi rokmi, v roku 2008, anglický 
text listu z 29. decembra 1945 bol uverejnený Irenou Matasovsky-Matuschak, v jej knihe  
The abandoned ones. The tragic story of Slovakia‘s Spiš and Orava regions. 1919 – 1948, v kapitole 7:  
The Bishop‘s Appeal, s. 76 – 79. Tento text vyšiel tlačou v Pocte na moje sedemdesiatiny. Pozri: 
Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana 
Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. Katowice – Kraków 2009, s. 480 – 483. 

50  BIELOVODSKÝ, Andrej. Severné hranice Slovenska. Bratislava 1946, s. 143; Almanach Słowacy  
w Polsce. Slováci v Poľsku. VII. Kraków 2000, s. 155; MATASOVSKY-MATUSCHAK, Irene:  
The abandoned ones...., s. 78; Państwo, prawo, społeczeństwo ..., s. 482.
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Vo veci prenasledovaných Slovákov, v tom aj slovenských kňazov, spišský 
biskup nemohol urobiť viac.

Výzva spišského biskupa skončila bezúspešne. Žiaden z dvoch poľských 
kardinálov, oslovených biskupom Vojtaššákom, sa nepodujal intervencie, 
nielen u poľskej vlády, ale kdekoľvek. Navyše neráčili ani formulovať, čo by 
sa už aj zo slušnosti patrilo, odpoveď na Vojtaššákov list.51

Záver

Postavenie slovenského duchovenstva v nedeckom dištrikte, po zmene štátnej 
hranice 20. mája 1945, a najmä po vydaní dekrétu z 21. októbra 1945 poľským 
prímasom Augustom Hlondom, ktorý bol právnym základom vyhostenia 
slovenských kňazov z poľského územia, nebolo závideniahodné. Citovaný 
dekrét poľského prímasa stanovil, že od 1. novembra 1945 cirkevná jurisdik-
cia nad deviatimi farnosťami bývalého nedeckého dištriktu, ktorý bol evido-
vaný aj teraz, tak ako v rokoch 1920 – 1939, pod menom spišského dekanátu, 
bude prislúchať krakovskému arcibiskupovi. Ale kruté zaobchádzanie so slo-
venským klérom začalo ešte predtým, ako spomenutý prameň uzrel svetlo 
sveta, to znamená, keď sa v polovici októbra 1945 novotargská štátna bez-
pečnosť usilovala prinútiť štyroch slovenských duchovných, aby v priebehu 
2 – 3 dní odišli z poľského územia. Tieto, ale aj ďalšie udalosti (obmedzenie 
osobnej slobody troch slovenských kňazov, zastrelenie tribšského mlynára 
Pavla Bizuba, zabavenie osobného majetku slovenských dušpastierov pri ich 
presune na Slovensko) Krakovská metropolitná kúria pozorovala bez akých-
koľvek emócií. Tento pasívny postoj krakovského cirkevného ústredia bol 
dôkazom aprobujúceho súhlasu s tým, čo sa stalo. Takto sa vytvorili pod-
mienky pre protislovenské akcie, namierené proti slovenským úradníkom, 
učiteľom, a najmä kňazom, ktoré vyvíjali orgány krakovskej a novotargskej 
štátnej správy, samosprávy, vojska, polície a štátnej bezpečnosti, v spolupráci 
s niektorými krajne nacionalistickými kňazmi, napríklad s Ferdinandom  
Machayom, či aktivistami Komitétu Priateľov Spiša a Oravy.

Načim poznamenať, že neboli žiadne racionálne príčiny takého surového 
postupu voči slovenským dušpastierom. Veď práva poľských farníkov by  
v žiadnom prípade neboli ukrátené. Tak bolo napríklad v medzivojnovom 
období, keď sa slovenskí dušpastieri príkladne starali o duševný život tak 
slovenských, ako aj poľských farníkov.

51  V Archíve Krakovskej Metropolitnej Kúrie sa nám nepodarilo nájsť Vojtaššákov list poslaný 
kardinálovi Sapiehovi. Prímas Poľska, kardinál Stefan Wyszyński, zásielku dostal, o čom 
svedčí kópia písaná na písacom stroji v prímasovskom archíve. Pôvodný text listu prepísal 
pravdepodobne tajomník prímasa Augusta Hlonda, žiaľ, s  nepresnosťami a chybami. Máme 
dojem, že tajomníkovi latinčina robila akési problémy. Asi preto obsah listu prezentoval 
v podobe niekoľkých riadkov, písaných po taliansky. Hľadali sme eventuálnu kardinálovu 
odpoveď. Bezúspešne. Prof. Stanisław Kosiński, vtedajší direktor hnezdnianskeho archívu, 
nám 30. januára 1989 písal v tejto veci: Niestety, właściwej odpowiedzi w archiwum prymasowskim w 
Gnieźnie nie znalazłem. Zasadniczo, gdyby ona wtedy była, byłaby wciągnięta do moich akt. (Prameň: 
súkromný archív autora príspevku).
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Historik usilujúci o objektívne posúdenie útokov na slovenské duchoven-
stvo má dojem, že všetky útočné akcie boli akousi iracionálnou odvetou, 
pomstou, či retorziou. Doposiaľ však nevieme, odkiaľ pramení potreba od-
vetných akcií, inými slovami: začo mali byť tak kruto potrestaní bezúhonní 
slovenskí kňazi. V júni kardinál Sapieha tak písal o Františkovi Móšovi, mi-
nistrovi Kiernikovi: Jest to zresztą ksiądz nienaganny, lecz uparty Słowak. Nuž, 
možno že stačilo aj to. 
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Resumé

Das Schicksal slowakischer Priester  
des Bezirkes Nedeca nach der Änderung  
der Staatsgrenze im Mai 1945
Józef Ciągwa

Die Prager Protokolle vom 20. Mai 1945 versetzten die polnisch-slowakische 
Grenze in der Zips auf den Stand vor Herbst 1938. Auf der Grundlage des 
Dekrets des polnischen Primas August Hlondo vom 21. Oktober wurde das 
Zipser Dekanat in das Krakauer Erzbistum einverleibt. Der Beitrag behandelt 
die Schicksale slowakischer Priester, die in dieser Zeit in den Pfarren des Be- 
zirkes Nedeca gewirkt hatten.

Preklad: Filip Fetko
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„Institut für Heimatforschung“ in Käsmark 
– Wissenschaftliche Einrichtung und ihre 
politische Funktion
Filip Fetko

Spätestens seit dem Erscheinen Bernhard vom Brockes „Bevölkerungswissen-
schaft – Quo Vadis?“ gibt es im deutschsprachigen Raum eine breite Diskussion 
über die Bevölkerungswissenschaft(en), insbesondere über deren Geschichte;1 
dies unter anderem mit dem Hintergrund, sich mit der Geschichte des Fachs 
vor allem während der Periode des „Dritten Reichs“ kritisch auseinanderzu-
setzen.2 Mehrere wissenschaftliche Arbeiten widmen sich demnach der Er-
forschung des Verhältnisses zwischen den Bevölkerungswissenschaften und 
dem nationalsozialistischen Regime sowie der Rolle von Bevölkerungswissen-
schaftler(innen) während des Hitlerregimes. Aus dieser Perspektive werden 
von Historikern unter anderem auch Forschungsinstitute zum Gegenstand 
der aktuellen wissenschaftlichen Debatte, die in den jeweiligen neubesetzten 
oder verbündeten Staaten zwischen 1938 und 1945 die deutsche Minderheit 
der jeweiligen Länder zum Forschungsgegenstand hatten. Eine herausragende 
Rolle bei der Erforschung der Karpatendeutschen in der Slowakei sollte das 
in Käsmark gegründete Institut für Heimatforschung erlangen. Das Institut 
sollte als eine kulturorientierte wissenschaftliche Einrichtung das Karpaten-
deutschtum untersuchen und die nationalsozialistische Politik in der Slowakei 
wissenschaftlich legitimieren.3 

* * *

Erste wissenschaftliche Bestrebungen, die Gruppe der Karpatendeutschen 
zu untersuchen, liegen noch weiter zurück als die Entstehung des Konzepts 
ebendieser. Obwohl es schon im 19. Jahrhundert bevölkerungswissenschaft-
liche Ansätze seitens regionaler Historiker gab, wie etwa den des Zipsers  
Samuel Weber, überstiegen diese nicht das regionale Zusammengehörigkeits- 
verständnis der Deutschen im ehemaligen Oberungarn. 

1  Vgl. VOM BROCKE, Bernhard: Bevölkerungswissenschaft – Quo Vadis? Möglichkeiten und Probleme 
einer Geschichte der Bevölkerungswissenschaft in Deutschland. Mit einer systematischen Bibliographie. 
Opladen 1998.

2  MACKENSEN, Rainer; REULECKE, Jürgen: Einleitung. In: Mackensen, Rainer/Reulecke, 
Jürgen/Ehmer, Josef (Hg.): Ursprünge, Arten und Folgen des Konstrukts „Bevölkerung“ vor, 
im und nach dem „Dritten Reich“. Zur Geschichte der deutschen Bevölkerungswissenschaft. 
Wiesbaden 2005, S. 1-10, S. 2.

3  Vgl. vor allem: MORRISEY, Christof: Institut für Heimatforschung in Käsmark. In: Haar, Ingo; 
Fahlbusch, Michael (Hg.): Handbuch der völkischen Wissenschaften. München 2008, S. 260-265  
und MORRISEY, Christof: Ethnic Politics and scholarly Legitimation. The German Institut für 
Heimatforschung in Slovakia. In: Haar, Ingo; Fahlbusch, Michael (Hg.): German Scholars  
and Etnic Cleansing 1919-1945. Oxford 2005, S. 100-109.
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Dies konnte sich erst während der ersten Hälfe des 20. Jahrhunderts entwi- 
ckeln und nach dem Ende des II. Weltkriegs verstärken. Schon vor dem Ausbruch  
des I. WK hatte der Professor Raimund F. Kaindl, der in Czernowitz (Ukraine,  
Hauptstadt von Bukowina) und Graz tätig war, den Begriff der Karpaten- 
deutschen eingebracht. In diesem Zusammenhang sei hier etwa die „Geschichte 
des Karpatendeutschtums“ zu erwähnen, das als sein „wissenschaftliches 
Hauptwerk“ gilt,4 oder die „Geschichte der Deutschen in Karpatenländern“, 
in der er die gesamte deutschstämmige Bevölkerung von Ungarn, Galizien, 
Bukowina, Rumänien und Bosnien mit dem Begriff „Karpatendeutsche“ be- 
zeichnet.5 Erst seit den 1920er Jahren wurden nur die im ehemaligen Oberun-
garn, d.h. in der Slowakei lebenden Deutschen (ca. 150.000) und die 15.000  
Deutschen, die in der Karpatenukraine lebten, als Karpatendeutsche bezeichnet. 

1934 benutzte dann Hans Kaiser in seinem Werk „Der Volks– und Kul-
turboden des Slowakeideutschtums“ den Begriff des Slowakeideutschtums, 
weil er schon von einem festgefügten Bewusstsein der Zusammengehörig-
keit unter den deutschen Bewohnern der Slowakei ausging. Anzuführen ist, 
dass dies sich erst seit den 1930er Jahren und während des Slowakischen  
Staates entwickelt hat. J. K. Hoensch betont im Weiteren das gemeinsam erlebte  
„bittere“ Schicksal der Vertreibung der Deutschen aus der Slowakei nach dem 
Ende des II. Weltkriegs, das die früher bestehenden territorialen, sozialen und 
religiösen Schranken überwinden konnte. Durch diese Geschehnisse fühlen 
sich die betroffenen Deutschen heute der Gemeinschaft der Karpatendeu- 
tschen aus der Slowakei zugehörig. 6

Die Geschichte der Deutschen in der Slowakei beinhaltet die Entwicklung 
von drei größeren Siedlungsgebieten, die um die heutige Hauptstadt der 
Slowakei, Bratislava, im Hauerland7 und der Zips gelegen haben. Sie beginnt 

4  PINWINKLER, Alexander: Raimund Friedrich Kaindl (1866-1930). Geschichte und Volkskunde im 
Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik. In: Hruza, Karl (Hg.): Österreichische Historiker 
1900-1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in 
wissenschaftsgeschichtlichen Porträts. Wien u.a. 2008, S. 125-154, S. 126-127.

5  HOENSCH, Jörg K.: Die Entwicklung eines Gemeinschafts- und Volkstusmbewusstseins unter 
den Karpatendeutschen in der Zwischenkriegszeit, In: Suedostdeutsches Archiv XXX./XXXI. 
1987/1988, S. 112-128, S. 112.

6  HOENSCH: Die Entwicklung eines Gemeinschafts – und Volkstumsbewusstseins, S. 112.
7  Für das „Pressburger Land“ (Vgl. RUDOLF, Rainer P.; ULREICH, Eduard: Karpatendeutsches 

Lexikon, Herborn 1988, S. 5) wird die Sonderstellung herausgehoben, als es unmittelbar an das 
deutsche Sprachgebiet in Niederösterreich und im Burgenland angrenzte. Dennoch wirkte auch 
dort nach dem Ausgleich von 1867 eine beachtliche Assimilation, denn bis 1910 war die Stadt 
fast rein deutsch. 1930 aber stellten die Deutschen nur noch 28 Prozent dar, 1940 gerade nur noch 
ein Fünftel. Ähnlich verhielt es sich auch mit den umliegenden, durch den Weinanbau geprägten 
kleineren Städten rund um Pressburg. Obwohl die Angaben aus den 1940er Jahren nicht sehr 
präzise sind, dürften in Pressburg und Umgebung ca. 60.000 Deutsche leben. Das Hauerland 
erstreckte sich in der zentralen Slowakei und entwickelte sich seit dem 13. Jahrhundert. 
Charakteristisch ist, dass es sich um von Deutschen besiedelte Bergstädte handelte. Doch schon 
seit der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts waren sie durch die rasche Erschöpfung der Gruben 
verarmt. Dies führte dazu, dass das Gebiet unattraktiv wurde. Dies führte unter anderem dazu, 
dass die „Hauergemeinden ... ihr Deutschtum nicht besonders zu verteidigen“ genötigt waren und 
„konnten es deshalb lange ungeschmälert erhalten.“ Bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges dürften in 
diesem Teil der Slowakei 45.000 Deutsche gelebt haben. Vgl. dazu: Hoensch: Die Entwicklung 
eines Gemeinschafts – und Volkstumsbewusstseins, S. 113-114.
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um das 12. Jahrhundert herum, als die Deutschen sich im damaligen Ober- 
ungarn angesiedelt hatten „[...] und Jahrhunderte hindurch ... ihr Deutschtum 
bewahren konnten“8 sowie eine beträchtliche Rolle bei der Herausbildung einer 
bürgerlichen Gesellschaft auf dem Gebiet der Slowakei besaßen. 9

Wie oben bereits angeführt entwickelte sich seit dem 12. Jahrhundert eines  
der deutschsprachigen Gebiete in der historischen Region Zips.10 Ivan  
Chalupecký konstatiert in einer seiner Arbeiten zu der deutschen Minderheit in 
der Zips, dass im Verlauf der Neuzeit ihre Zahl absank, obwohl es eine durch- 
aus positive Politik den Deutschen in der Zips gegenüber seitens der Mo- 
narchie gab und die Deutschen ihre Religion, ihre Schulen und Einrichtungen 
„deutsch“ halten konnten. Deshalb, wie Chalupecký betont, präsentiert sich 
vor allem der „[...] qualitative Aspekt der deutschen Siedlergruppe [...]“ in der Zips 
positiv. In der Vergangenheit konnte man mehrere deutsche Mittelschulen 
mit ausgezeichnetem Ruf in der Zips finden. Mehrere Wissenschaftler und 
Gelehrte kamen aus der Zips und übten nicht nur auf die Zipser, sondern 
auch auf die magyarische und slowakische Kultur ungeheuren Einfluss aus.11 
Negative Trends in der Bevölkerungsentwicklung der Deutschen über die 
Zips hinaus, wie etwa ein gewisser Grad der Magyarisierung der Zipser Deu- 
tschen während des Umbruchs des 19. und 20. Jahrhunderts,12 haben bereits 
die zeitgenössischen Humanwissenschaftler beschäftigt. Die bedeutendsten 
Faktoren, die die Abnahme der deutschsprachigen Bevölkerung in Ungarn 
zu Ende des 19. Jahrhunderts verursachten (Binnenmigration, Migration in 
die USA oder Assimilation), versuchte einer der bedeutendsten zipserdeut-
schen Historiker, S. Weber,13 zu beschreiben.14 Weber betrachtete zwar nur 
die Zipser Deutschen als Objekt seiner bevölkerungswissenschaftlichen For-
schung und vermochte das regionale Zusammengehörigkeitsgefühl nicht zu 
überwinden, doch dürfen wir sein Beispiel als einen der ersten Versuche der 
deutschen Bevölkerungsforschung im Raum der Slowakei werten. 

Weber und eine Reihe weiterer deutscher Kulturwissenschaftler aus der 
Zips schufen durch ihr jahrzehntelanges kontinuierliches und anerkanntes 
8  CHALUPECKÝ, Ivan: Die Zipser Deutschen im 18. Jahrhundert. In: Südostdeutsches Archiv 

XLIV./XLV. 2001/2002, S. 21-30, S. 21.
9  MANNOVÁ, Elena: Sebaprezentácia nemeckých stredných vrstiev v Bratislave v 19. storočí.  

In: Slovenský národopis 43, 2/1995, S. 167-176, S. 167.
10  PIIRAINEN, Ilpo Tapani: Das Rechtsbuch der XI Zipser Städte. Leutschau 2003, S. 12.
11  CHALUPECKÝ: Die Zipser Deutschen im 18. Jahrhundert, S. 30.
12  Vgl.: GOTTAS, Friedrich: Zwischen Bekenntnis zur deutschen Sprache und Kultur und ungarischem 

Patriotismus. In: Z minulosti Spiša IX-X, 2001/2002, S. 209-219.
13  MEIER, Jörg: Untersuchungen zur deutschsprachigen Presse in der Slowakei. Sprache und Geschichte 

der Zeitung „Zipser Anzeiger/Zipser Bote“. Levoča 1993, S. 224
14  Er meinte: „Von 1880-1890 sank also ... die Anzahl der Deutschen ... da in den genannten Jahren die 

Auswanderung nach Amerika begann... [wo] sie vermöge ihrer Sprachkenntnisse und Geschichtlichkeit 
sehr gut gezahlte und verlockende Plätze in der neuen Welt erhalten.“ Auch etwa Ernteausfälle, 
Preisverfall für Agrarerzeugnisse etc. zwangen viele deutsche Bürger, in die USA auszuwandern. 
Die Binnenmigration beschrieb er auch als einen „wesentlichen Abzugskanal, in dem sich die 
Deutschen verlieren ...“. Als Grund bezeichnete er „ihr[en] Hang zum Studieren infolgedessen sie 
auf dem engen Raum Zipsens nicht angestellt werden können und außerhalb des eigenen Komitats 
Anstellungen erhalten.“ Vgl. WEBER, Samuel: Die Zahl der Deutschen in Zipsen in Gegenwart und 
Vergangenheit, Sonderdruck aus Heft VI der „deutschen Erde“ 1902. Gotha 1902, S. 2.
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Wirken in Käsmark ein quasi natürliches Klima für die Erschaffung eines 
Forschungsinstituts, welches leider durch das Engagement in den nationalso-
zialistischen Kultur– und Wissenschaftskreisen seine Legitimität aus heutiger 
Perspektive verloren hat. 

* * *

Schon fünf Wochen nach dem Überfall auf Polen ernannte Adolf Hitler  
Heinrich Himmler zum Reichsminister für die Festigung deutschen Volks- 
tums und beauftragte ihn mit der Zurückführung der Reichs– und Volksdeu- 
tschen aus dem Ausland und mit der Ausschaltung des schädigenden Ein-
flusses volksfremder Bevölkerungsteile.15 Zu dieser Aufgabe wurden unter 
anderem mehrere „wissenschaftliche Einrichtungen“ gegründet, die sich mit 
dem Auslandsdeutschen wissenschaftlich befassen und so der Aufgabe der 
Nationalsozialisten, Auslandsdeutsche ans Reich zu binden, behilflich sein 
sollten. In Prag wurde etwa die Reinhard-Heydrich-Stiftung ins Leben geru-
fen, die ihr Ziel als die „[...] Erforschung der völkischen, kulturellen, politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse Böhmens und Mährens sowie der Völker im ost– 
und südosteuropäischen Raum“ definierte.16 Aus dem Kontext der nationalsozia-
listischen Volkstumsideen in Osteuropa wurden auch die Karpatendeutschen 
ein Objekt der völkischen Forschung. 

Für die Erforschung der Karpatendeutschen in der Slowakei erhielt das In-
stitut für Heimatforschung, das am Beginn von 1941 in Käsmark gegründet 
worden war, die führende Rolle. Am 11. Januar 1941 berichtete die örtliche 
deutsche Wochenzeitung Karpathen-Post, dass das Patronat des deutschen 
evangelischen Lyzeums an dem am 9. Januar abgehaltenen Kongress über die 
Errichtung eines Instituts für Heimatforschung entschieden hatte.17

In der wissenschaftlichen Literatur gibt es eine Übereinstimmung darüber, 
dass die Idee einer Institution zur Erforschung von regionalen Gegebenheiten 
der deutschen Minderheit in der Zips und über die Region hinaus dem Zip-
ser Historiker Johann Lipták entstammt.18 Sein Ansehen in der deutschspra-
chigen und wissenschaftlichen Gesellschaft war neben dem Faktum, dass es 
seine Idee war, ein wissenschaftliches Institut zu gründen, der Hauptgrund 
dafür, dass er während der ganzen Existenz des Instituts als dessen Direktor 
wirkte. Doch nur die Idee Liptáks hätte für die Etablierung dieser Institution 
nicht reichen können. Hinter der Realisierung dieses Projekts steht bedeuten-

15  BENZ, Wolfgang: Der Generalplan Ost. Zur Germanisierungspolitik des NS-Regimes in den besetzten 
Ostgebieten 1939-1945. In: Ders. (Hg.): Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. Frankfurt 
am Main 1985, S. 39-48, S. 39.

16  WIEDEMANN, Andreas: Reinhard-Heydrich-Stiftung. In: Haar, Ingo; Fahlbusch, Michael (Hg.): 
Handbuch der völkischen Wissenschaften. München 2008, S. 584-588, S. 584.

17  Gründung eines Instituts für Heimatforschung in Käsmark, Karpathen-Post, 11.1.1941, S. 1.
18  MORRISEY: Institut für Heimatforschung in Käsmark, S. 260. Johann Lipták war ein gebürtiger 

Zipser, der von 1911-1944 als Professor am Käsmarker evangelischen Lyzeum (Gymnasium) 
tätig war. Er veröffentlichte zahlreiche Aufsätze in den „Südostforschungen“, später im 
„Karpatenjahrbuch“, dessen Herausgeber er nach dem 2. Weltkrieg wurde. Er veröffentlichte 
auch einige historische Arbeiten zur Geschichte der Zips und Ungarn, wie etwa die 
„Urgeschichte und Besiedlung der Zips“ oder „Geschichte der Türkensteuer in Siebenbürgen 
im 16. u. 17. Jh.“ Vgl.: Karpatendeutsches biographisches Lexikon, S. 195.
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derweise auch das Interesse der Volksdeutschen politischen Akteure, die die 
Etablierung der Forschungseinrichtung unterzeichneten. Die Deutsche Partei 
in der Slowakei beteiligte sich politisch und finanziell und darüber hinaus 
machte das Engagement der Vertreter der reichsdeutschen „Deutschtums- 
politik“ das Projekt überhaupt realisierbar.19 Durch ihre politische Position 
waren sie im Weiteren auch im Stande, die „Ausrichtung“ des Instituts für 
Heimatforschung wesentlich mitgestalten zu dürfen. 

Wie aus einer der von dem Institut herausgebenen Publikation hervorgeht, 
stellte sich das Institut für Heimatforschung in Käsmark die Aufgabe, „[...] alle 
Fragen zu bearbeiten, die für das Leben des Deutschtums im Nordkarpatenraum von 
Bedeutung sind“. Dadurch sollten auf diese Weise „[...] im Laufe der Jahre unsere 
Kenntnisse über das Deutschtum und den Siedlungsraum in Nordkarpatenbogen zu 
einem Ganzen verflochten werden, an dem niemand vorbeigehen kann, der sich mit 
diesem Gebiet und seinen Problemen beschäftigen will.“20 Zu diesem Zweck wurde 
ein Forschungsrat des Instituts gegründet, der 17 Mitglieder umfasste. Ne-
ben Reichspolitikern der deutschen Gesandtschaft gehörtem dem Rat auch 
Mitglieder der Volksdeutschen Mittelstelle (eine von der SS kontrollierte zen-
trale Behörde für Deutschtumspolitik) sowie Franz Karmasin und der Pro-
pagandaleiter Karl Hausbrecht an. Dem Forschungsrat gehörten auch der 
Pressburger Germanistikdozent Aurel Emeritzy und führende Volkstums- 
wissenschaftler wie etwa der Prager Volkskundler und Karpatendeutsch– Ex-
perte Josef Hanika, der Leipziger Gastprofessor in Pressburg Bruno Schier, 
Hans Joachim Beyer und Wilhelm Weizsäcker von der Reinhard-Heydrich-
-Stiftung in Prag, Erich Gierach und Hugo Grothe aus München, Hugo  
Harsinger und Kurt Willvonseder aus Wien und der Eisenstädter Archivar 
Heinrich Kunnert an.21

In ähnlicher Zusammensetzung gestaltete sich auch die Eröffnungsfeier 
des Instituts in Käsmark, die ein zweitätiges Programm vorsah. An dieser 
sollten sich neben Patronatsmitgliedern auch die Vertreter des Staates, der 
Volksgruppenführer, die Führung der Partei und die Vertreter von wissen-
schaftlichen Institutionen beteiligen.22 Aus dem großen Interesse seitens des 
Reiches ist abzuleiten, welche Bedeutung das Institut für Heimatforschung 
im Gesamtkonzept der Nationalsozialisten besaß. Als Indikator wird etwa die 
haupt– oder nebenamtliche SD-Tätigkeit mancher Mitglieder gewertet. Hans 
Joachim Beyer und Heinrich Kunnert zum Beispiel waren Sicherheitsdienstof-
fiziere im Reichssicherheitshauptamt.

Volksgruppenführer Franz Karmasin stellte dem Institut drei Aufgaben. Er-
stens, „[...] das Deutschtum überall zu schützen [...]“, zweitens, „[...] eine Brücke 
zum Gesamtdeutschtum zu sein und gerade hierhin möge das Institut beweisen, mit 
wie viel Bänden wir (die Karpatendeutschen) mit dem übrigen Deutschtum ver-

19  MORRISEY: Institut für Heimatforschung in Käsmark, S. 260.
20  Zitiert nach dem Sammelband „Deutschtumsfragen im Nordkarpatenraum“. (Vorträge der vom 23. 

bis 27. September 1942 in Käsmark abgehaltenen ersten Deutschen Hochschulwoche). Schriftenreihe des 
Instituts für Heimatforschung in Käsmark, Käsmark 1943.

21  MORRISEY: Institut für Heimatforschung in Käsmark, S. 263.
22  Karpathen – Post, 15.3.1941, S. 4.
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bunden sind [...]“ und drittens die politische Aufgabe, „[...] neue Formen des 
Zusammenlebens verschiedener Völker zu ergründen.“.23 Nach Karmasins Vorste- 
llungen lag die wichtigste Idee hinter der Etablierung des Heimatforschung-
sinstituts in der Bindung der Slowakeideutschen an das Reich.24 Den Einfluss 
und die Vorstellung der Reichsdeutschen Funktionäre an das Institut für  
Heimatforschung in Käsmark ließ der Hauptamtsleiter für Kultur der DP, 
Ing. Hans Friedl, in seiner Ansprache bei der Eröffnungsfeier am deutlichsten 
erkennen. In dieser ist das Bestreben der Nationalsozialisten, ihre Bevölke-
rungspolitik wissenschaftlich zu legitimieren, am besten erkennbar. Friedl 
meinte: „Das Institut hat die vornehmliche Aufgabe, den Politikern die Rüstung für 
ihre Arbeit zu liefern. Wir treten damit gleichzeitig der alten liberalistischen Auf-
fassung entgegen, die der Wissenschaft jedwede politische Beteiligung abspricht. Sie 
steht damit im Dienste ihres Volkstums.“25 

Der Direktor des Heimatforschungsinstituts Johann Lipták beschrieb die 
Aufgabengebiete des Instituts als „[...] Bucherei auszubauen und sie zu einem 
tauglichen Mittel im Kampf um unser Volkstum zu gestalten [...]“. Im Weiteren 
sollte das Institut zur „[...] Erfassung der Vergangenheit und Gegenwart des deu- 
tschen Bauerntums in der Slowakei [...]“ dienen.26 Wesentlich ist, dass J. Lipták 
auch die überregionale Forschungsausrichtung des Instituts für Heimatfor-
schung betonte. Untersucht werden sollten „[...] die deutsche Besiedlung des 
Pressburger Gebietes, das bisher vom deutschen Gesichtspunkt noch nicht behandelt 
wurde, der deutsche Bergbau in der Slowakei, Karpatendeutsche Sagen, die Bezie-
hung des Pressburger Gebietes zu Wien und der Ostmark und die der Zips zu Schle-
sien und dem Generalgouvernment, Fragen, die für die Beurteilung und die Entwi- 
cklung im Ostraum [...]“ von Bedeutung seien.27 Die völkische Ausrichtung des 
Direktors des Instituts ist in seiner Ansprache bei der Eröffnung des Insti-
tuts am stärksten beobachtbar, als er „[...] auch Fragen, die bei der Beurteilung 
der Volkszahl, Volksgesundheit, der biologischen Kraft und Leistungsfähigkeit des 
Karpatendeutschtums ebenfalls grundlegende Bedeutung [...]“ zuweist. Wie Lipták 
angibt, seien nicht die Bestrebungen, die Heimatforschung zu betreiben und 
die Vergangenheit und Gegenwart des (Lipták sagt: “unseres“) Gebietes und 
seiner Bevölkerung zu erforschen, neu gewesen, sondern das „[...] Bestreben, 
diese Bestrebungen in den Dienst des deutschen Volkes zu stellen.“28 

Die deutschen Funktionäre sahen demnach das Institut als ein wichtiges In-
strument für die „Gleichschaltung“ der in der Slowakei lebenden deutschen 
Bevölkerung. Durch verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten war das He-
imatforschungsinstitut eine wichtige und aktive Institution, die einem Zusam-
menschluss der vereinzelten deutschen Gemeinden über die Slowakei hinaus 
dienen sollte.29 Die Sicherung der völkischen Linie des Instituts für Heima-
tforschung sollte im Weiteren auch das Engagement des Ehepaars Franz Josef 

23  Käsmarker Festtage im Zeichen der Heimatforschung, Karpathen-Post, 29.3.1941, S. 2.
24  MORRISEY: Institut für Heimatforschung in Käsmark, S. 261.
25  Käsmarker Festtage im Zeichen der Heimatforschung, Karpathen-Post, 29.3.1941, S. 2.
26  Käsmarker Festtage im Zeichen der Heimatforschung, Karpathen-Post, 29.3.1941, S. 2.
27  Käsmarker Festtage im Zeichen der Heimatforschung, Karpathen-Post, 29.3.1941, S. 2.
28  Käsmarker Festtage im Zeichen der Heimatforschung, Karpathen-Post, 29.3.1941, S. 2-3.
29  MORRISEY: Institut für Heimatforschung in Käsmark, S. 261.
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Beranek und Hertha Wolf–Beranek im Jahr 1942 gewährleisten. Im Gegensatz 
zum Direktor des Instituts Lipták verkörperten die Beraneks eine „moderne“, 
akademische und „völkische“ Forschung des 3. Reiches. Sie galten als politisch 
verlässlicher als etwa Lipták, der in der Zwischenkriegszeit Mitglied der Zipser 
Deutschen Partei (Ungarnorientiert) und mit einer Ungarin verheiratet war.

F.J. Beranek arbeite während seiner Präsenz am Käsmarker Institut mit den 
Volksdeutschen Lehrern an dem Periodikum „Karpatendeutscher Erzieher“,30 
sammelte Materialien zur Geschichte der deutschen Besiedlung und schrieb einige 
Beiträge in der „Deutschen Stimme“, einem Blatt der Deutschen Partei. Seine Ga- 
ttin H. Wolff-Beranek errichtete in dem Institut eine breite Folklorensammlung.31 

Bei seiner Gründung umfasste das Institut eine Abteilung für Volks– und 
Brauchtum, ein Volkslied– und Volksmusikarchiv sowie eine Abteilung für 
genealogische Forschung und Sippenkunde.32 Neben den eigenen Forschungs- 
aufgaben, die sich von der Organisation des Instituts ableiteten, gehörte die 
Veranstaltung von Vortragsabenden zum Arbeitsfeld des Instituts. Während 
dieser wurden Gastwissenschaftler aus dem Reich in die Slowakei einge-
laden, um, wie etwa im Falle von Prof. Heinrich Harmjanc aus Berlin über 
deutsche Volkskunde33, über das Feld der „Bevölkerungswissenschaften“ zu 
belehren. 1942 präsentierte auf die Einladung des Heimatforschungsinstituts 
„Neue Forschungswege zur Erfassung des Familienerbgutes“ zum Beispiel 
Prof. Hans R. G. Günther von der deutschen Karls-Universität in Prag.34 

Im Februar 1943 stellte F.J. Beranek den Repräsentanten der Volksdeutschen 
Mittelstelle und der politischen Führung der Deutschen Partei die bisherige 
Arbeit des Instituts vor. Diese beinhaltete das Folklorearchiv seiner Frau, die 
Registrierung von deutschen Flurnamen, die Evidenz von historischen deut-
schen Siedlungen, die Analyse deutscher Namen der Städte in der Slowakei 
und eine Katalogisierung deutscher Siedlungen dort. Darüber hinaus stellte 
er auch seine künftigen Pläne vor; diese lagen in der Reorganisation des In-
stituts in folgenden Abteilungen: Geschichte, Folklore, Linguistik, Kunstge- 
schichte, Wirtschaft, Soziologie, Rassenwissenschaften (!), „Jüdische Frage“ 
(!), Statistik, Migration sowie Slowakische und Magyarische Studien. Zur 
Umsetzung der Pläne ist es aber nicht mehr gekommen, da die Beraneks im 
Dezember 1943 nach Prag versetzt wurden. Zwischen Februar und November 
1944 arbeiteten an dem Institut nunmehr zwei Folkloristen und die Ethno-
login Ingeborg Kellermann, die später in der föderativen Republik zu den 
führenden Ethnologinnen wurde, als Vollbeschäftigte.35

30  Karpatendeutscher Erzieher war eine seit 1940 in Pressburg herausgegebene „Fachzeitschrift 
der karpatendeutschen Erzieherschaft“. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Artikel 
reichsdeutscher und auslandsdeutscher Wissenschaftler reichten von Fortbildung über 
Geschichte bis zu Aufsätzen über Biologie und Rassenkunde. Nach Edgar Hobinka, dem 
Hauptschriftleiter der Zeitschrift (1942), war das Ziel der Zeitschrift „eine beachtliche geistige 
Brücke zu den übrigen deutschen Erziehern im Reich und im Osten zu schlagen“. Vgl. HOBINKA, 
Edgar: Vorwort. In: Der karpatendeutscher Erzieher 1942/1, S. 1.

31  MORRISEY: Ethnic Politics and scholarly legitimation, S. 103-104.
32  MORRISEY: Institut für Heimatforschung in Käsmark, S. 261.
33  Vortrag über deutsche Volkskunde, Karpathen-Post, 17.1.1942, S. 4.
34  Vortrag, Karpathen-Post, 11.4.1942, S. 3.
35  MORRISEY: Ethnic Politics and scholarly legitimation, S. 105.
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Seit Beginn seiner Existenz beteiligte sich das Institut an Formen der Zusam-
menarbeit mit anderen deutschen Institutionen, die etwa studentischen Aus-
tausch forcierten. Allen voran ist die Abhaltung der deutschen Hochschulwo-
che zu nennen. Die studentische Beteiligung, vor allem während der Ferien, 
an Aktivitäten des Heimatforschungsinstituts wurde auch als eine Arbeit im 
Dienste der Volksgruppe verstanden. Das Heimatforschungsinstitut hatte zum 
Beispiel in Zusammenarbeit mit der Deutschen Partei ein Wochenprogramm 
ausgearbeitet, das drei Arbeitsprogramme vorsah. Zum einen die Aufnahme 
von deutschen „Volksboten“ in der Deutsch-Probner - Kremnitzer Sprachinsel, 
die von der unter dem Leitwort „auf den Spuren des Deutschtums“ im ehemali-
gen Scharoscher Komitat gefolgt wurde. Als letztes Arbeitsprogramm wurde 
die Beteiligung der Medizinstudenten als ärztliche Betreuung während der 
Sommerfahrten der Deutschen Jugend definiert.36 Noch mehr Aufmerksam-
keit wurde der sogenannten Deutschen Hochschulwoche gewidmet. Die  
Veranstaltung wurde als ein Ereignis von überregionaler Bedeutung 
gewertet, an dem sich die besten Wissenschaftler aus dem ganzen Reich  
beteiligten und die die führenden Persönlichkeiten des politischen Lebens 
der Slowakei nicht meiden konnten. Wie damals die Presse berichtete, 
war die Hochschulwoche „[...] in ihren festlichen Veranstaltungen und in den  
Vorträgen von berufensten Männern gehalten, über die nicht wegzuleugnenden  
kulturellen Großleistungen unserer Väter ein neuer Beweis für unser ewiges  
Heimatrecht in diesem Raum [...]“. 37 

* * *

Während seiner Existenz erlangte das Institut für Heimatforschung nicht 
nur eine „wissenschaftliche“, sondern auch eine gesellschaftliche und poli-
tische Relevanz. Das Institut wurde im Falle von Besuchen bedeutender poli-
tischer Repräsentanten ein Besuchsort ähnlich der kostbaren hölzernen evan-
gelischen Kirche. Dies dokumentieren etwa die Besuche von Vojtech Tuka 
oder Reichsinnenminister Wilhelm Fritz. Beiden wurde, nach dem sie die 
erwähnte Kirche besuchten, auch das Institut für Heimatforschung und deren 
Leiter Dr. Johann Lipták vorgestellt. In beiden Fällen berichtete die örtliche 
deutsche Presse über das Interesse und Lob der Staatsmänner für die Arbeit 
des Forschungsinstituts.38 

Neben der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Relevanz war aber im 
Kontext des Zweiten Weltkrieges und der damit verbundenen Rassenpolitik 
der Nationalsozialisten die politische Bedeutung des Heimatforschungsinsti-
tuts am wichtigsten. Das Institut ermöglichte die Verbreitung von national-
sozialistischen, „wissenschaftlich“ gesicherten Theorien und Gedankengut. 
Diesem Zwecke dienten auch die Veranstaltung von Vortragabenden, die He-
rausgabe eigener Publikationen oder die Mitarbeit der Institutsmitarbeiter an 
anderen ähnlich gesinnten Projekten. Neben Wissenschaftlern bewegte das 
Institut auch junge Menschen und Studenten zu der aktiven Mitarbeit beim 
 

36  Was machen unsere Studenten im Sommer?, Karpathen-Post, 5.7.1941, S. 2.
37  Karpatendeutsche Hochschulwoche in Deutschland, Karpaten-Post, 22.8.1942, S. 2.
38  Karpathen – Post , 13.9.1941 und Ministerpräsident Dr. Tuka in Käsmark, 18.7.1942, S. 2.
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Institut und setzte es dem Wert der der Arbeit der „reichsdeutschen Kolle-
gen in Feld und ... reichsdeutschen Kolleginnen in Rüstungsbetrieben“39 gleich. Wie  
Ch. Morrisey konstatiert hat, sollten dadurch die deutschen Gemeinden in 
der Slowakei der reichsdeutschen Kriegsführung und völkischen Neuord-
nung gefügig gemacht werden.40 Diese Pläne änderten sich aber mit dem Aus-
bruch des slowakischen Nationalaufstandes von 1944. 

39  Was machen unsere Studenten im Sommer?, Karpathen – Post , 5.7.1941, S. 2.
40  MORRISEY: Institut für Heimatforschung in Käsmark, S. 261.
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Resumé

Vlastivedný inštitút v Kežmarku – vedecké 
zriadenie a jeho politická funkcia
Filip Fetko

V roku 1941 vznikol na Slovensku, tak ako v iných krajinách Európy pod 
vplyvom fašistického Nemecka, Institut für Heimatforschung – Vlastivedný 
inštitút. Cieľom inštitútu, tak ako v iných krajinách obývaných Nemcami, 
bolo podľa jeho vlastnej definície „zaoberať sa otázkami nemeckosti, ktoré mali 
význam pre život Nemcov severne od Karpát“. Miestom vzniku bol Kežmarok, 
ktorý na základe svojej hodnotnej kultúrnej histórie nemeckej menšiny tvo-
ril prirodzené miesto pre pôsobenie obdobných inštitúcií. Za zakladateľa sa 
považuje Johann Lipták, no vo vedeckej spisbe sa taktiež zdôrazňuje, že bez 
podpory ríšskych funkcionárov by k uskutočneniu Liptákových plánov ni-
kdy nedošlo. Za podporou najvyšších ríšskych funkcionárov na Slovensku 
stál zámer vedecky odôvodniť ríšsku populačnú politiku na Slovensku a ne-
mecké obce na Slovensku podriadiť vojenským plánom Nemecka. Oblasťami 
výskumu sa tak nestala len história alebo jazykoveda, ale aj židovská otázka, 
či veda o rase, čím sa opodstatnene zdiskreditovala možnosť povojnového 
pôsobenia. Nástrojmi hore definovaných cieľov sa stali „vedecké práce“ pra-
covníkov, publikácie vydávané inštitútom a partnerské aktivity s podobne 
zameranými inštitúciami. Na pozvania inštitútu prichádzali do Kežmarku 
prednášať i „renomovaní“ nemeckí vedci. 
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Stromy a kry v ľudovom liečiteľstve,  
strave a folklórnom prejave ľudu  
pod Vysokými Tatrami
Ján Olejník

Z historických prameňov vieme, že naši slovanskí predkovia verili v animizá-
ciu prírody, v ktorej žili. Uctievali kamene a hory, studničky, jazerá, kroviny, 
stromy a celé háje. Uctievali ich nie ako predmety neživé, ale preto, že ich 
animizovali, že do nich vkladali predstavy živých bytostí – démonov. Z drob-
ných démonov, ktorí žili v lesoch, je doložený „lešiji“ (lisun, polisun, ľes-
nik, ľesovik, atď.). Rusi odvodzovali pôvod týchto nadprirodzených bytostí 
v sobáši čerta s pozemskými čarodejnicami. Tieto nadprirodzené bytosti slá-
via svadbu vraj veľmi hlučne. Kde sa svadobný sprievod uberá, tam strháva 
krovy z domov, búra ovčíny, salaše, vyvracia stromy a pod. Zvyk, ktorý bol 
donedávna zaužívaný v obciach na severozápadnom Spiši (Spišská Magura), 
počas veľkých vetrov dávať popol a soľ v handričke do uhlov zrubových do-
mov, „aby sa vietor nasýtil a domu dal svätý pokoj“. Nadväzuje pravdepo-
dobne na túto prastarú vieru v lesných démonov.

Pre rôzne formy lesa vzniklo u Slovanov niekoľko pomenovaní: les, staroslo-
vansky  „lěši”, luh – „lagy“, hvozd – „gvozdy“, hora – „lazy“ a háj „gaji“, čo 
značí pravdepodobne ohraničený les, možno aj za účelom kultovým. V topic-
kej nomenklatúre zachovali sa v oblasti Vysokých Tatier názvy Vyšné a Nižné 
Hágy (mestský obvod Vysoké Tatry), obec Hágy – Reľov (okres Kežmarok), 
ako i názvy ogróda (ohradený priestor, ohrada), „Ľesek“ nad obcou Kurimany 
(okres Levoča) a pod. P. Sobotka pripisuje tento názov ohradenej ploche ma-
júcej význam lesíka, lešika, leseka, leska (koreň slova ga  =  sepire, t.j. circume-
ludere  =  ohradené miesto.) Tieto ohradené plochy hájov a lesov boli nielen 
u Slovanov, ale u mnohých veľkých národov posvätnými miestami, na ktorých 
sa podľa predkresťanských náboženských názorov zdržiavali nadprirodzené 
bytosti. Tu sa im prinášali obete a dary. Topické názvy Hágy, Špány háj, Ždiar, 
Dievčia dolina, Babia hora, Baba, Stríž, Postríž, Veľká Lesná, Stará Lesná, Nová 
Lesná, Lesnica, Dube, Pod Dubinou, Zadubiná, Májiky, Čisovka, Tisovka, Kozí 
krk, Hel, Faix Hel, Veľká a Malá Hel by mohli byť poznatkami kultových ohra-
dených lesných plôch pod Vysokými Tatrami uctievaných slovanským obyva-
teľstvom a prisťahovanými Nemcami zo Saska a Švábska. Hodnoverných histo-
rických prameňov na podloženie týchto domnienok však nemáme.

Z uvedených topických názvov by sa dalo usúdiť, aké porasty sa na takto 
ohradených plochách pestovali a udržiavali v posvätnej úcte, v snahe ich 
neskoršie aj prakticky zužitkovať. Na takto udržiavaných miestach sa mohli 
v priebehu doby vypestovať a udržiavať veľké plochy lesov a hájov s ich prí-
značným pomenovaním: Bor, Buk, Buková, Bukovina, Bukovinka, Četina, 
Četinský les, Čierna Hora, Čisovka, Dubina, Dubie, Dubovica, Däbravka, 
Pod dub, Hôrka, Chrasť, Javor, Javorina, Javorinka, Jasenovisko, Kaľinová 
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dolina, Kopanica, Lesná, Lesnica, Lieskovany, Májiky, Olšava, Oľšavka, Oľ-
šavica, Poľana, Poľanovce, Polianka, Rokycina, Smrekovica, Smrekový peň, 
Sosnový diel, Pod sosny, Sihoť, Sihoc, Tisovka. Pokiaľ bol dostatok dreva 
a pasienkov, tieto lesné plochy sa nevytínali. Exploatácia lesov v nadmiernej 
spotrebe dreva počnúc 14. storočím zničila postupom doby i napriek mno-
hým vrchnostenským príkazom a zákazom aj ohraničené lesné plochy (háje, 
hágy, ogrody). Po nich ostali už len topické názvy, ktoré nám môžu pripo-
mínať niekdajšie kultové miesta. Vieme, že u Slovanov v súvislosti s kultom 
boha Perúna bol vo veľkej miere rozšírený kult dubu a dubových hájov. Po-
hanské náboženstvo zaniklo u všetkých Slovanov naraz. Ako dvojverstvo–
dvojverenije sa udržiavalo vo zvykoch a obyčajoch rodinných a výročitých 
aj v dvadsiatom storočí.

Už aj preto mnohé etnograficky významné a zaujímavé javy v súvislosti 
s uctievaním krov a stromov a využívaním ich plodov sú v oblasti pod Vy-
sokými Tatrami (Spiš a Liptov) veľmi staré a odpradávna nadväzovali na po-
very, predstavy a kulty a ich úkony. Do oblasti kalendárnych obyčajov a po-
vier, ktoré sa dodržiavali v priebehu roka, patrili priamo či už ako objekt 
náboženského kultu, povery alebo úkonu, alebo boli jeho atribútom. V kaž-
dom prípade sa praktizovali v súvislosti s prácou pastiera, roľníka ako aj ru-
bača v lese v závislosti na zmenách počasia a ročných období.

Kry a stromy, ktoré dominovali v predkresťanskom náboženstve Slova-
nov odpradávna, ostali vo zvykoch, obyčajoch a rituáloch v živote ľudu pod 
Vysokými Tatrami až podnes. Niektoré sa udržali aj v obradoch oficiálnych 
cirkví. Symbolom kresťanských Vianoc je jedľa (Abies alba), veľkonočných 
sviatkov rozvíjajúce sa pučiace konáriky vŕby (Salix) známych pod menom 
bahniatka, bažičky, baždžicky, pužicky a pod. Symbolom Sviatkov Zoslania 
sv. Ducha (Turíce, Rusadle, Zelené sviatky) sú breza (Betula alba), dub (Qu-
ercus robur alebo Quercus petraea), jarabina (Sorbus aucuparia), jelša (Alnus 
glutinosa), lieska (Corylus avelana), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos SCOP 
alebo malolistá Tilia cordata MILL) atď. Mali súvislosť aj so sviatkami let-
ného slnovratu, neskoršie na sviatok sv. Jána Krstiteľa (24. júna) a 15. augusta 
na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Tak ako tieto  dreviny symbolizovali 
pod egidou predkresťanských božstiev ročné obdobia – sviatky, ostali v sú-
časnosti podobným symbolom, i keď s odlišným časovým označením, alebo 
aj zadelením. Silou tradície sa udržali kulty niektorých drevín v súčasnosti 
v použití ich atribútov (konáre, listy, drevo, triesky, plody) v sakrifikačných 
obradoch nekresťanských úkonov (pri hromobití,  zariekavaní, pri ochran-
ných úkonoch domu a gazdovstva, poľa a úrody), v ľudovom liečiteľstve, vo 
vokálnom prejave, ľudovej slovesnosti, speve, pohybovom prejave a tanci, ľu-
dovom divadle, výtvarnom prejave a v ľudovej strave. No najviac sa udržali 
vo folklóre nášho ľudu pod Vysokými Tatrami, ktorý si aj v súčasnosti korene 
stromu, kmeň, konáre, vetvičky, listy, kvet a plody vysvetľuje etiologicky. 
Tak napríklad lieskový orech je dosiaľ symbolom plodivej sily a pod. Vzrast  
a tvar kmeňa stromu prirovnávajú k človekovi a naopak. Povie sa: „Parobok 
jak jedľa“, „Dievka jak sosna“. Sukovitý strom (vŕbu) prirovnávajú k starému, 
neduživému chlapovi. Buk, javor k statnému junákovi, brezu, lipu, osiku 
a vŕbu ako stromy ženského pohlavia. Slovania sa snažili rozšíriť tento rozdiel 
medzi stromami podľa pohlavia už v pomenovaní ich pohlavím. 
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Sila stromu ako ochrany v nemociach a vo všetkých životných situáciách 
bola vyhľadávaná, ako i uznávaná. Platilo to o drevinách kultového významu. 
Sumou všetkého dobra bolo rajské drevo, t.j. strom života, ktoré bolo v ľudovej 
viere predstavované mnohými druhmi stromov a jeho čiastkami. Strom ako 
celok a jeho časti našli svoje uplatnenie ako motív a v ľudovom ornamente na 
modrotlači používanej v odeve ako úžitkový textil včítane stromu života, pod 
názvom stromčekový, jedličkový, smrečkastý, javorový, konárikový a pod. 
Listy si ľudia často prirovnávali k odevu – rúchu, šumenie stromu zasa k ľud-
skej reči. V ľudovej piesni zo Ždiaru je toto prirovnanie spersonifikované takto:

Sumí ľas, sumí ľas, sumí doľinecka
Juz mje poňehola moja frejerecka.

Rôznorodý význam drevín, stromov a krov viedol aj k ich praktickému vy-
užitiu a použitiu.

Baza červená (Sambucus racemosa), ľudovo habzda, habza, habz. Roztlčený 
a vo vode uvarený koreň dával paru, ktorá liečila opuchnutú matku. Z bie-
leho kvetu sa pripravuje víno. Pomáha proti prechladnutiu. S naškrabanou 
kôrou bazy liečili aj ružu (Erizipel). Niekde verili, že v baze prebýva „Pikulík“ 
(zmok, rarášek), ktorý prinášal na gazdovstvo bohatstvo v podobe peňazí. 

Baza čierna (Sambucus nigra). Zo zrelých plodov bazy sa pripravuje nápoj 
ako šťava na liečenie chudokrvnosti, nepravidelného obehu krvi, pri zaží-
vacích ťažkostiach. Listové púčky sa prikladajú na hnisavé rany. Mala vý-
znamné postavenie v ľúbostnej mágii. Pri pričarovaní milého či milej sa pou-
žívalo sedem bazových drievok na rozloženie ohňa.

Borievka (Juniperus communis). Ľudovo je známa ako borovča, borievča, 
jalovec, jadlovec a pod. Odvarom borievky sa liečili choroby dobytka (ka-
tar zažívacích ústrojov).  Pridáva sa do pálenky, aby mala výraznejšiu chuť. 
V Osturni (Spiš) jadlovec posvätený 15. augusta v kostole na sviatok Nanebo-
vzatej Panny Márie chráni dom pred Perúnom (bleskom).

V Liptove spievajú:

Ej, nôti na Sihoti, mládež z Mikuláša, 
Ej dieuča z borieuča bralo sa ohláša. 

V Batizovciach bolo zvykom parádnej, namyslenej dievke postaviť v pred-
večer sviatku Zoslania sv. Ducha pod okná suché konáre borievky (jadlovec) 
alebo jarabinu. Černičie (Rubus fruticosus). Kto mal svrab, takému sa odporú-
čalo zavčas ráno za rosy pretiahnuť sa nahý popod černičie. 

Čučoriedka (Vaccinium myrtillus), ľudovo borovka. Používala sa proti štípa-
niu v bruchu a na zmiernenie hnačky. Pripravuje sa z nej víno a lekvár. Sušené 
plody slúžia ako  čaj pri prechladnutí. Kolorit čučoriedky sa privlastňuje čier-
nym očiam. Povie sa: „Má oči ako  čučoriedky“. Do odsunu židov z Važca žila 
v obci židovská rodina ako krčmári. Krčmár mal tri dcéry, krásavice. Oči mali 
čierne ako čučoriedky. Krčme ostal epiteton ornans: „Ku trom čučoriedkam“: 
Malinčie (Rubus idaeus), ľudove maľiňak, maľina a pod. Odvar z listov malinčia 
sa  používal pri tlmení pôrodných bolestí a bolestí pečene. Potlčené listy malinčia 
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sa prikladali na boľavé miesta (na žalúdok, pečeň), aby zmiernili vysokú teplotu. 
Čaj zo sušených listov malinčia prinavracia chuť k jedlu. Červeň maliny prirov-
návajú ľudia k ružovým lícam dieťaťa, predovšetkým pekného dievčaťa. Malin-
čie je bohato zastúpené aj v ľudovej piesni. Z malín sa vyrába šťava, lekvár a víno. 
Už v dávnej minulosti tieto produkty patrili k ľudovej strave. 

Trnka (Prunus spisnosa), ľudovo tarengy, tarky a pod. Odvar z kvetu trnky 
sa používal pri žalúdočných kŕčoch, ale i ako zdravotný čaj. Odvar z plodov 
bol účinný pri liečení záduhov, astmy. Trnke bola pripisovaná magická moc, 
pretože z jej konárikov bola upletená Kristova koruna a preto sa používala ako 
ochrana proti strigám. V Batizovciach pred účasťou na polnočnej omši opásali 
sa dievky trnkovými konárikmi okolo pása trikrát. To im pomohlo spoznať 
miestne strigy. V horských dedinách Spiša vedeli z trnky pripraviť víno. 

Tŕň šípový (Rosa canina), ľudovo šípka, šípový ker, na Spiši šverboritka. 
Jadierka plodu tŕňa sa ukladali v predvečer sviatku Zoslania sv. Ducha na 
prah dverí do siene a okien proti vstupu nečistých síl. Odvary plodov tŕňa 
šípového ako čaje a príprava lekvárov patrili do ľudovej kuchyne sociálne 
slabších vrstiev nášho ľudu. Šípkové víno mali v každej domácnosti.  

Ako sa silou zotrvačnosti k tradícii udržali uvedené dreviny (kry) do súčas-
nosti, dokladá akt svätenia bylín v Osturni dňa 15. augusta 2002 (okres Kež-
marok) pri bohoslužobných obradoch na sviatok Nanebovzatej Panny Márie 
(Uspénije Presvjatýja Bohoródicy). Medzi bylinami určenými na posvätenie 
boli do kytíc donesených do kostola (cerkve) veriacimi aj borievka (Juniperus 
communis), malinčie (Rubus idaeus), tŕň šípový (Rosa canina), trnka (Punus 
spinosa). V ľudovom liečení plnia svoju funkciu aj v súčasnosti.

Stromy

Breza (Betula alba). Je vo veľkej obľube nielen u Slovanov, ale aj u Nemcov, 
Francúzov, Angličanov. Kelti a románske národy vyzdobovali na jar preddo-
mia domov poctivých panien brezami. Niekde to praktizovali prvého mája, 
inde na sviatky Zoslania sv. Ducha. Pod Vysokými Tatrami (Batizovce) po-
stavili brezu vyvolenej srdca mládencovho. Jelšu tej, ktorá nemala milého. 
V Lendaku „hájili“ úrodu na poliach v predvečer sviatku sv. Jána Krstiteľa 
(24. júna) konárikmi brezy, ktorá bola posvätená v deň sviatku Božieho Tela. 
Verilo sa, že takto uhájená úroda obilia, zemiakov a kŕmnej repy bude ochrá-
nená pred krupobitím, povodňami, ako i škodcami. Batizovskí luteráni ola-
movali konáriky z posvätených briez a „zakladali“, pichali ich do ľanu. Mali 
názov „výviešky“. Verilo sa, aké sú výviešky, tak vysoko vyrastie i ľan. Vo 
všeobecnosti zaužívaným zvykom na jar bolo navŕtať kmeň brezy za účelom 
získania šťavy. Používala sa na pestovanie zdravých vlasov. Množstvo bre-
zovej šťavy v kmeni stromu predpovedalo množstvo mlieka u kráv v nastá-
vajúcom roku. Preto pastieri pri prvom výhone dobytka na jar zaháňali stáda 
kráv brezovými prútmi. Okrem toho mali udržiavať stáda pohromade a pri 
zdraví po celé leto. 
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Breza je ospevovaná v ľudovej piesni v Batizovciach takto: 

Ach Bože môj, čo som urobila, 
zo stromu som haluz odlomila,

stromu, stromu, stromu brezového, 
utracila frajera mojeho.

Buk (Fagus silvatica). Patrí k tým drevinám, ktoré sú symbolom sily a muž-
nosti. Známe je napríklad príslovie: „Chlap ako buk.“ Patrí k drevinám, ktoré 
na jar začínajú prvé zelenieť. Ľud ho ospieval takto:

Od bucka do bucka zrošli še korene
nebjer jedinice, bo to zlé stvořeňe.

Rozvijoj še bucku, zgore pomaľucku
jak še ty rozvijes, calé švjat přikryjes. 

(Javorina, Vysoké Tatry)

Vretená vyhotovené z bukového dreva sa používali na vyháňanie ľudského 
plodu. V ľudovom liečení sa používala kôra z kmeňa kadením nad plameňom 
pri žihľavke (koprivka). Ak chce niekto poznať svojho skrytého nepriateľa, 
má na bukový lis napísať mená Gabriel – Rafael, hnev pominie...

Dub (Quercus robur, Quercus petraea). Z historických prameňov vieme, 
že dub bol u Slovanov vo veľkej úcte súc zasvätený bohovi Perúnovi. Ale 
Staročesi ho považovali za symbol nemeckej národnosti. Srbi ho volajú Grm, 
Grmov, čo pravdepodobne súvisí s hromom, hrmením. Prvobytný človek zís-
kaval oheň trením dvoch suchých drievok o seba.  Jedno malo byť tvrdé du-
bové, druhé mäkké. Naši predkovia žili v predstavách, že Perún dobíja blesky 
z oblakov dubovou hromovou palicou. V ľudovom liečení dub plnil funkciu 
preberania chorôb pakostnice a ruže (erizipel) zaklínaním. 

O falošnej láske milého hovorí text ľudovej piesne (Kurimany, Spiš):

Hyňe, hyňe tak mi hyňe jak ten listek na dubine, 
hej listek spadne obnoví še, hej moja mladosc nevraci še. 

Pútnici odchádzajúci každoročne z púte na Mariánskej hore nad Levočou 
(2. júla) olamujú konáre tam storočia rastúcich dubov. Dievčatá z listov vijú 
vence a venčeky. Ozdobia nimi kríže, zástavy a obrazy svätcov a dajú po-
svätiť kňazovi pred milostivou sochou Panny Márie. Mnohí pútnici odnášajú 
konáriky duba domov, aby počas búrky, hromobitia a krupobitia ich použili 
ako ochranu. Vysušené dubové listy kladú na plameň ohňa v peci alebo na 
sviečku vo viere, že búrka domu a gazdovstvu neuškodí.

Jaseň (Fraxinus excelsior), ľudovo aj jeseň, jasan. Rastie hojne rozšírený na 
severnom Spiši, hlavne v intravilánoch obcí Spišskej Magury. Rozšírenie súvisí 
pravdepodobne s poverou, že „jaseňa sa štítia hady“. O tejto povere sa zmie-
ňuje aj Plínius. Všetky jedovaté živočíchy má v takej nenávisti, že žiadny had 
a zemeplaz do tieňa jaseňa nevojde, ani sa ho nedotkne. A keby sa mal had 
rozhodnúť pri záchrane svojho života a pocítil pred sebou vôňu jaseňa či pla-
mene vatry (požiaru domu ), rozhodne sa vplaziť do ohňa. Povera o tom, že 
hrom do jaseňa neudrie, dala by sa potvrdiť vysádzaním jaseňov už pred vý-
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stavbou domu (Ždiar, Osturňa a pod.). Aj Rusi tvrdia, že hady neznesú zápach 
jaseňového dreva. Potvrdzuje to aj obradový rituál pri svätení bylín na Osturni 
(15. 9. 2002). V kyticiach bylín a kvetov určených na posvätenie sa nachádzali 
konáriky jaseňa. Po návrate z kostola uložia jaseňový konárik do maštale k vá-
lovu vo viere, že ochráni dobytok od uštipnutia bridošom (hadom). V ľudovom 
liečení sa používal pri výskyte červienky tak, že kôra z jaseňového dreva, v čer-
venom víne varená a priložená za horúca na žalúdok, pomáha...

Jarabina (Sorbus aucuparia), ľudovo skoruša, skorušina, orjabina. V ľudo-
vých pranostikách je zmienka: „Keď stromy jarabiny pokryté bohatou úro-
dou bobúľ, bude dobrá úroda obilia a zemiakov.“ Ovos a jarabina majú úzku 
súvislosť ako symboly plodnosti. Javorinskí mládenci obdarovali svoje milé 
pred sviatkami Zoslania sv. Ducha stromčekmi jarabiny na znak vážneho zá-
ujmu. Vo Westfálsku postavili jarabinu pod okná neporiadnych dievčat na 
znak potupy a hanby. Rusi liečili bolesti zubov žuvaním kôry kmeňa jarabiny. 
Niekde je aj symbolom Perúnovej palice . 

V ľudovej piesni je zvečnená obyvateľmi obce Jarabina (okres Stará Ľubovňa). 
Ako obec i ako drevina. Obsažný repertoár jarabinských ľudových piesni (19) 
sa nachádza v zbierke Korčene Korčene (spievajú členky folklórnej skupiny Po-
ľana z Jarabiny, 1999 na kazete Slovenského rozhlasu Nev v Prešove).

Javor (Acer pseudoplantanus). Oddávna je prirovnávaný k statnému juná-
kovi a mnoho raz bol ospievaný aj v ľudovej piesni. Vo folklóre slovanských 
národov je dievka vlastnou matkou zakliata v javor. Stalo sa vraj kedysi dávno. 
Išli hudci horou, kde rástol krásny, rovný javor. I zachcelo sa im javor vyrúbať, 
aby bol na husličky. Keď to chceli urobiť, javor prehovoril jasnou jemnou rečou 
dievčaťa. Hudci sa zľakli a v strachu sa od javora vzdialili. Ľudoví výrobcovia 
volili taký javor, ktorý rástol ďaleko od bystriny, či potoka, pretože mal v sebe 
šum tečúcej vody. V ľudovej piesni na Spiši je ospievaný takto:

Ej, zagrojče, zagrojče javorovo skšipce, 
co še roztancuje javožinske džefce

Neviecor, neviecor jesce do viecora, 
jesce neodľečel listecek z javora. 

(Javorina)

Jedľa (Abies alba). Prirovnanie jedle k človekovi a naopak patrilo pekným, 
zdravým jedincom. V ľudovom liečiteľstve sa používal kúpeľ z odvaru jed-
ľovej čečiny na liečenie detských výsypov. Jedľovým drevom liečili bolesti 
zubov takto: položili surové drevo z jedle na oheň. Vodu, ktorá z dreva odte-
kala, zachytili do bavlnenej handričky a priložili na boľavý zub. Pre svoj ne-
hybný a pochmúrny vzhľad považovali ju naši predkovia za symbol smútku.  
V ľudovej piesni je ospievaná: 

Vysoká jedlička suchý vršček mala, 
pod nu sa Anička s Janíčkom hrala

(Batizovce)

Ej, nima to jako mne, bijom še kolo mne, 
ej bijom še za borem, jedlička z javorem. 

(Javorina)
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Jelša lepkavá (Alnus glutinosa), ľudovo olša, oľša, oľha a pod. Konáriky 
jelše lepkavej spolu s myším chvostíkom (aj mačí chvost), dobrou mysľou 
(pamajorán obyčajný) a vratičom kládli spišskí Rusíni – Ukrajinci za štedro-
večerný stôl. Boli posvätené predtým ešte 15. augusta v kostole. Lístie z jelše 
plnilo funkciu domácej hygieny proti hmyzu (blchám a plošticiam) v posteli 
a na lôžku, kde sa spalo. Dávali ho aj na dlážku do kúta izby. 

Limba (Pinus cembra). V podtatranských dedinách do konca 19. storočia 
vyrábali  z limby liečivé oleje (Oleum lumbae, lubani, karpatský balzam a po-
dobne). Olejom liečili reumu (Batizovce). Inde na liečenie ruže (erizipel), boľa-
vých čeľustí, pri ťažkostiach s dýchaním a srdcom. Prvý limbový olej vyrobil 
učiteľ Gašpar Donati z Veľkého Slavkova roku 1676. Predtým už vyrobil olej 
z kosodreviny (Balsamum hungaricum). V Ždiari, aby zapudili červotoč zo 
zrubových dreveníc, vysádzali v blízkosti domu limby. V ľudovej piesni má 
limba, uznávaná za krásny strom, svoje čestné miesto:

Gury nase gury to nase komury, 
ľimbové listecky nase frejerecky. 

(Ždiar)

Vyšním koncom bývam,
v nižním frajera mám, 

naprostred dzedziny odmalovac sa dám.
Naprostred dzedziny na limbovo drevo, 
žeby ludze znali že mám pekné meno.

(Batizovce)

Lieska (Corylus avelana), ľudovo ľeska, ľeskovo orešky, orešky. Lieskový 
prút je tiež symbolom blesku. Tak je možné vysvetliť pripisovanú moc lieske. 
Počas hromobitia ľudia pracujúci na poli, lúke, v lese sa náhlili nájsť liesku, 
vyhľadať tri zrastené listy a dotknúť sa ich. Tak sa ochránili pred bleskom (Pe-
rúnom). V Lendaku sa zachovala legenda o úteku sv. rodiny z Egypta. Počas 
búrky a hromobitia hľadali úkryt pod osikou. Tá však zdvihla svoje konáre 
do výšky a utečenci zmokli. Boh potrestal osiku tak, že sa jej listy ustavične 
akoby triasli, či chveli. Utečenci našli úkryt pod košatou korunou liesky, ktorá 
im ponúkala chutné oriešky. Pán Boh požehnal liesku tak, že od toho času 
rodí chutné ovocie. Niekde dávali posvätené konáriky liesky večer pred sviat-
kom sv. Jána Krstiteľa do obilia, zemiakov a kŕmnej repy. V Batizovciach ve-
rili, že zázračnú liesku možno nájsť v jánsku noc. Taká lieska ukazovala cestu 
k zakliatym pokladom vo Vysokých Tatrách. Lieska sa využívala v ľudovom 
liečiteľstve. Deti, ktoré mali „suchu chorosc“ (TBC), kúpali v odvare liesky. 
Pri stvrdnutej pečeni a ženských nemociach sa užívali potlčené oriešky v octe 
alebo gréckom víne. Ako symbolom štedrosti, plodnosti a zdravia jedávali sa 
pri štedrej večeri. 

Osika (Populus tremula). Podľa ľudovej viery a predstáv sa bude triasť už raz 
a navždy, pretože je Bohom prekliata. V Batizovciach verili, že na osiku sa obe-
sil Judáš. V ľudovom liečiteľstve sa používala po uštipnutí od hada. Ak obesili 
zabitého hada  na osiku, obyčajne ožil. Osturnianski bačovia (mágovia) zarie-
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kavali do osiky takých ľudí (strigy, strigôňov), ktorí čarovali (porabjali) sed-
liakom zle. Pri zariekavaní pod osikou prekliali takého pôvodcu zlého skutku 
takto: „Aby sa triasol naveky ako táto osika.“ Ak išlo o počarované (pobabrané) 
mlieko, bolo ho načim liať do vyvŕtanej na tento účel diery do kmeňa osiky. 
Okrem mlieka zariekavali sa do osiky rozličné choroby, zimnicu a podobne.

Smrek (Picea excelsa), ľudovo červený smrek, máj a pod. Smriečok postavil 
mládenec svojej vyvolenej v predvečer sviatku Zoslania sv. Ducha pred okná. 
V okolí  Podolínca verili, že smrek priťahuje blesky (Perúna). Preto smrekové 
drevo nepoužívali na výstavbu domu a hospodárskych budov. Báli sa, že do 
takého domu budú udierať blesky.

Sosna (Pinus silvestris). V poverových predstavách nášho ľudu sosna je ma-
gickým stromom. Dosky zo sosny, z ktorých je zhotovená truhla, bránia mŕt-
vemu vstať z hrobu a znepokojovať živých. Keďže je ženského pohlavia, vo 
folklóre slovanských národov je prirovnávaná ku krásnej dievčine. Na Spiši 
sa počas svadobného veselia pri čepčení nevesty spieva:

„Naša mladá jak sosna dze u frasa vyrosla?“

V Ždiari spievajú: 

Na  vjersicku sosna, šedem rocky rosla, 
ňepudem za tobje aňi moja šostra. 

Magické číslo sedem v súvislosti s dobou rastu sosny a dievčiny sa nachá-
dza v slovanskom folklóre často. Príklad:

Rostla v lese sosna, tenká nevyrostlá, 
pošla dívka za muž, sedm let nedorostla.

(Česko)

Tis (Taxus baccata), ľudovo tisa, čisa, čisovka. Naši predkovia, ale i Nemci 
verili, že tieň, ktorý tis vrhá na poludnie, je jedovatý a nebezpečný. Kto vraj 
v tom tieni zaspí, viac sa neprebudí. Plínius tvrdil, že výpary tisu v čase kvit-
nutia usmrcujú všetko živé okolo seba. Nie je typickým stromom pre oblasť 
Vysokých Tatier, aj keď v topickej nomenklatúre sa stretávame s pomenova-
ním zalesnených tisových plôch (Tisovka, čisovka). Z tisového dreva je posta-
vený evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku. 

Topoľ (Populus alba). V ľudovom liečiteľstve mal svoje miesto pri výrobe 
masti na podporu vzrastu vlasov preto, lebo vraj rýchlo rastie. V ľudovej 
piesni je ospievaný v Javorine takto: 

Patšela z vesoka, patšela i z ňiska, 
nevydač, nesľechač na topoľi ľístka.

Vŕba (Salix). Bola obľúbeným stromom u severných Slovanov. Uctievali ju 
ako symbol jari a plodnosti. Na Spiši bolo dňa 28. decembra zvykom (sviatok 
neviniatok, Mládenky), že mládenci (v Batizovciach) obchádzali domy, v kto-
rých boli dievčatá na vydaj  s korbáčom cca dva metre dlhým. S vŕbovými 
prútmi ich šľahali a na lavici lopatovali piestami. Zvyk chodiť po mládenkovaní 
sa udržiava na Spiši do súčasnosti. Mladzenkovanie je vlastne symbolika omla-
dzovania života na jar. Vo Važci pri prvom vyháňaní dobytka na pašu pastier 
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rozdával gazdinám vŕbové prúty za odmenu. Slobodné dievčatá mali vo vŕbe 
svoju dôvernicu. Na Veľký piatok si česávali vlasy pod vŕbou a pritom hovorili: 

Vŕba, vŕba, daj mi muža, červeného ako ruža
a bieleho ako kvet a dobrého ako med. 

V ľudovom liečiteľstve sa používal vŕbový prút dlhšie namočený vo vode. 
Pomáhal šibnutím človekovi i dobytčaťu. Proti morovému povetriu sa bránili 
ľudia v polovici 19. storočia tým, že prach z hnilej vŕby vysypali do pomyjí 
a pili ako liek. Niekde zasa radili ísť k starej vŕbe, pichnúť do nej spakruky 
nožom a chorý mal vyzdravieť napríklad z kašľa. V Batizovciach na čarovanie 
používali kôru z vŕby. 

Z doloženého materiálu je zrejmé, že podtatranské lesy poskytovali vždy 
množstvo lesných plodín (jahody, maliny, čučoriedky, ostružiny, trnky, 
šípky, brusnice, jarabiny, lieskové oriešky a pod.). Lenže v časoch veľkej neú-
rody, cholery a hladomoru jedli lobodu, žihľavu, šťaveľ, archangeliku, chren, 
prasličku, bodliaky, lopúchy, horčicu, púpavu bezbyľovú, krasovlas bezby-
ľový (Carlina acaulis). Sušili puky z liesok a miešali ich s ostrubami a kôrou 
zo stromov. Je len prirodzené, že taká strava bola na zoslabený organizmus 
veľmi nebezpečná. Preto ľudia choreli a mreli. Slovenskje Národňje Novini 
roku 1847 o tom napísali: „Puchlina pochodí od všelijakého burjanu (väčšej trávy), 
ktorým sa ľud maguranský živý: kopriva (žihľava), loboda, huby a iné, je to každo-
denná potrava. Do nového je ešte ďaleko a nový chlieb zasa mnohých usmrtí, keď sa 
presýtia nezvyklou stravou.“ Podľa výkazov v septembri a októbri roku 1831 
na cholerovú epidémiu v Osturni zomrelo 26 a vo Veľkej Frankovej 6 osôb. 
Hlad doháňa deti k samovražde. „Novým chlebom“ boli myslené pravdepo-
dobne ovsené pagáče, ktoré sa pripravovali z hrubej ovsenej múky umletej na 
ručnom mlyne (žarnov). Múka sa zaliala vodou, zahnietla a medzi dlaňami 
upravila na okrúhly tvar, položila na horúci plech (bľacha). Známe sú ešte 
i v súčasnosti pod menom moskaľ. 

Záver

Uvedený príspevok nie je celkom vyčerpávajúci. Opiera sa o výskumy  
a zberný materiál uložený v depozitári (včítane expozície) Výskumnej stanice 
a múzea Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. 
Cieľom výskumu a spracovania historického, etnografického a folklórneho 
materiálu bolo sledovať závislosť človeka na prírode, jeho vzťahy k živej  
a neživej prírode Vysokých Tatier a podtatranskej oblasti.  Niekdajší široký 
záujem o vyťaženie liečivých možností z krov a stromov v priebehu doby 
postupne zanikol a pokiaľ sa ešte miestami udržal, tento záujem už nie je 
typický. Stal sa  individuálnym záujmom jednotlivých občanov, veriacich lie-
čivej moci krov a stromov. 

Záujem je orientovaný predovšetkým na zber lesných plodín, ktorými 
mnohé kry a stromy do súčasnosti oplývajú. Záujem je sústredený pri sviat-
koch Vianoc, Veľkej noci, Zoslania sv. Ducha (Turíce), keď kry a stromy ich do-
tvárajú symbolicky (ako vianočný  stromček, bahniatka – rozvíjajúce sa púčky 
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vŕby počas sviatkov Veľkej noci, brezy pred oknami dievčat v priebehu Turíc 
a pod). V poverových predstavách miestami (individuálne) sa používajú ako 
ochrana domu pred hromobitím a pri liečení racionálnom, ako aj iracionál-
nom. Ľudia si postupom času uvedomujú význam lesov pre zdravie človeka 
a namiesto jedličky donesenej z lesa uprednostňujú stromček z umelej hmoty. 
Turíčny zvyk postaviť milej pred okná brezu sa postupne vytráca. Tradične 
a najviac sa udržiava svätenie bahniatok na Kvetnú nedeľu pred sviatkami 
Veľkej noci. Kry a stromy a ich výťažky v plodoch zotrvali do súčasnosti ako 
doplnková strava na spracovanie štiav, lekvárov, vína a pod. V súčasnosti 
pri vysokom percente nezamestnanosti sú aj prostriedkom získania peňazí 
za odpredané plody. Týka sa to predovšetkým rómskeho obyvateľstva, ktoré 
tu prichádza masovo z ďalekého i blízkeho okolia a okrem masového zberu 
lesných plodín vyrúbava okrajové lesy Tatranského národného parku. Je to 
exploatácia lesov a ich bezohľadné ničenie, aké nemá v dejinách obdoby. 

Vianočná jedlička na balkóne domu. Lendak, 
1980. Foto  Ľ. Tamáš

Mládenkovanie v Batizovciach (Vianoce 
28. decembra1960) s korbáčom z vŕbových 

prútov upleteným. Foto B. Mrhová
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Tŕň šípový (Rosa canina) 
v zimnom rúchu.  

Foto B. Mrhová, 1960

Na Kvetnú nedeľu na Vyšnej Šuňave.  
Foto Ľ. Tamáš, 1980

Turičný máj – Rajac  
v Batizovciach.  

Foto B. Mrhová, 1970

Konáriky červeného smreka 
(Picea excelsea) s konárikmi 
brezy (Betula alba), symbol 
Zelených sviatkov (Turíce) 

v Lesnici. Foto V. Vydra, 1963

Briezky na dvore gréckokatolíckeho  
kostola v Oľšavici počas Rusadiel.  

(Turíce). Foto Ľ. Tamáš, 1977
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Na sviatok Božieho tela v Lendaku. Foto J. Olejník, 1959. 
Červený smrek a breza sú dominantnou výzdobou kaplnky.

Jasene pred domom v Ždiari. Foto J. Olejník, 1959
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Resumé

The significance of trees and shrubs  
in the folklore of herbal medicine, nutrition 
and culture of the people living under  
the High Tatra mountains
Ján Olejník

The information provided in the text is not quite exhaustive. It is mainly ba-
sed on research and on the collection of material stored and exhibited in the 
Research Institute and the State Forestry Museum of the Tatra National Park 
in Tatranska Lomnica. The objective of the research and processing of the his-
torical, ethnographical and cultural material was to examine the human de-
pendence on nature and its relations to the flora and fauna in the environment 
of the High Tatra mountains and surrounding region.

The former general interest in using the healing power of plants, shrubs and 
trees has largely died out in recent decades, and even where it has partially 
survived, it is no longer typical, but rather an interest of individual people, 
directed mainly towards picking the forest berries which can still be found in 
a variety of shrubs and trees.

Christmas, Easter and Whitsuntide are the times of the greatest interest in 
the healing plants. It is then that the shrubs and trees assume a symbolic signi-
ficance, for example the Christmas tree, the willow catkins during the feast of 
Easter, birches in front of windows where girls live during Whitsuntide. In 
some superstitions, rational as well as irrational, these are used to protect the 
house from thunder and to effect cures.

It seems that people have begun to realize the importance of woodlands  for 
their health as they appear to prefer an artificial Christmas tree to a real one. 
The Whitsuntide custom of erecting a birch in front of a girl’s window is also 
on the decline. The most traditional and widespread custom is the blessing of 
the willow buds on Palm Sunday, a week before Easter.

Shrubs, trees and the extracts from their berries have continued to provide 
a supplement to the diet, being used  for example in syrup, jam and wine pro-
cessing. At present, due to the high unemployment percentage in the region, 
they are also a source of income, as the vitamin-rich berries are undoubtedly 
very saleable. This involves mainly the Romany population, who come to this 
region from both close and distant areas and who, apart form the massive 
picking of forest berries, also chop down trees on the peripheries of the Tatra 
National Park. This exploitation and careless destruction of the woodlands 
can hardly be found in any other period in the history of the region. 
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