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Pri výskumoch o pôsobení Leonharda Stöckela som zhruba pred 

desiatimi rokmi natrafil na príbeh o ľubietovských evanjelických muče-
níkoch,1 ktorý je už celé storočia predmetom diskusií. Od začiatku 17. 
storočia sa totiž tento slávny bardejovský školský rektor viackrát uvádza 
ako autor pojednania o mučeníckej smrti kňaza a učiteľa z Ľubietovej. 
Na druhej strane som však doteraz neobjavil prameň o popravách na 
území Zvolenskej stolice datovaný do rovnakého obdobia ako zmienené 
                                                             
1 Táto štúdia vychádza z mojich nasledujúcich prác publikovaných v maďarčine: GUIT-
MAN, Barnabás: A libetbányai lutheránus vértanúk történetéhez. In: A Duna vallomása. 
Tanulmányok Käfer István hetvenedik születésnapjára. Eds. ÁBRAHÁM, Barna – PILECKY, 
Marcell. Piliscsaba: PPKE BTK, 2006, s. 177-186; GUITMAN, Barnabás: A libetbányai vérta-
núk történetének szöveghagyománya. In: Mártírium és emlékezet. Protestáns és katolikus 
narratívák a 15. – 19. században. Eds. FAZAKAS, Gergely Tamás – IMRE, Mihály – SZÁRAZ, 
Orsolya.  Debrecen: Debreceni Egyetemi, 2015, s. 41-49. 
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udalosti, ktorý by hodnoverne podoprel mučenícku legendu šírenú 
evanjelickými autormi. V tejto štúdii sumarizujem svoj doterajší výskum 
týkajúci sa tohto včasnoprotestantského príbehu o mučeníkoch. Chcem 
nájsť odpoveď na otázku textovej tradície príbehu, pomocou doteraz 
nepreskúmaných prameňov sa pokúsim o verifikáciu textu považované-
ho za pôvodnejší prameň. Ďalej, na základe známych aj novoobjavených 
historických prameňov ako aj odbornej literatúry podrobím analýze aj 
historické pozadie udalosti, resp. naformulujem nové otázky. 

Dôveryhodnosť celého príbehu a jeho hodnotenie po celé storočia 
záviselo od toho,  či ho prezentoval katolícky alebo protestantský autor. 
Staršie katolícke stanovisko z 19. storočia pregnantne formuluje článok 
z Új Magyar Sion, ktorého autor píše: „Dokonca nemáme ani jeden jediný 
príklad na to, že by niekoho v Uhorsku po roku 1526 potrestali smrťou 
za jeho protestantské vierovyznanie.“2 Na začiatku 20. storočia sa už 
zdalo, že sa stanoviská zblížili, a tak mohol Sándor Payr spokojne vyhlá-
siť, že táto polemika sa definitívne uzavrela.3 Hodnovernosť príbehu 
neskôr uznal Gyula Szekfű a po ňom aj Egyed Hermann a Gusztáv Hec-
kenast, aj keď sa ani jeden z nich nedotkol protichodných faktov 
z jednotlivých opisov udalosti. Zato všetci traja sa domnievali, že dôvo-
dom drakonického trestu nebolo lipnutie na Lutherovom učení, ale 
omnoho pravdepodobnejšie účasť na baníckom povstaní.4 

Podľa mojich vedomostí bola prvou štúdiou, ktorá dôkladne pre-
skúmala mučeníctvo duchovného a učiteľa z Ľubietovej a pokúsila sa 
zorientovať v rannonovovekých a novovekých správach o tejto udalosti, 
práca Petra Ratkoša z roku 1964.5 Vo svojej štúdii dospel k záveru, že 

                                                             
2 VESZPRÉMI [krstné meno chýba]: „Lutherani comburantur”. In: Új Magyar Sion, roč. 11 
(1880), č. 6, s. 411. 
3 PAYR, Sándor: Cordatus Konrád könyvecskéje Magyarország és Ausztria romlásáról. (A 
Lutherkönyvtár és múzeum füzetei 10). Budapest: Luther-Társaság, 1929, s. 6. 
4 Gyula Szekfű v medzivojnovom období napísal: Kráľ Ján dal v roku 1527 popraviť ľubie-
tovského kňaza Filipa Nikolaiho spolu s učiteľom Gregorom skôr pre ich účasť v baníckej 
vzbure než pre ich novú vieru. HÓMAN, Bálint – SZEKFŰ, Gyula: Magyar Történet IV. 
Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1928, s. 251; HECKENAST, Gusztáv: 
A besztercebányai bányászfelkelés. In: Századok, roč. 86 (1952), č. 2, s. 396; HERMANN, 
Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München: Aurora Könyvek, 
1973, s. 206. 
5 RATKOŠ, Peter: Vznik povesti o ľubietovských martýroch. In: Historica. Sborník Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského, roč. 15 (1964), č. 1, s. 199-211. 
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tento príbeh je legendou, ktorá vznikla uprostred plamenných vierouč-
ných polemík a zakladala sa na jedinej krátkej zmienke v knihe kázní 
Conrada Cordata. Ratkoš však nepreskúmal všetky pramene uchováva-
né v maďarských archívoch a edície prameňov, ktoré publikoval, obsa-
hovali viacero chybne prepísaných miest, resp. preklepov. Z toho dôvo-
du si niektoré jeho hypotézy vyžadujú upresnenie. Ani slovenská evan-
jelická cirkevná historiografia si neosvojila Ratkošov záver: v syntéze 
z roku 1998 sa objavuje tradičné vyrozprávanie zodpovedajúce evanje-
lickému pohľadu.6 

V ďalšom uvediem v niektorých prípadoch len predpokladaný 
chronologický prehľad prameňov, ktoré pre nás uchovali pamiatku na 
spomínané udalosti zo Zvolenskej stolice.7 Pri zmapovaní rukopisných, 
resp. starších tlačených prameňov ma usmernil predovšetkým inventár 
Pétera Kulcsára, ale aj odkazy z poznámkového aparátu v cirkevných 
dejinách Jenőa Zoványiho8 a už v zmienenej Ratkošovej štúdii. Tieto 
pramene možno rozdeliť na dve skupiny: kratšie referencie k tejto téme 
nájdeme v polemickej literatúre k vierovyznaniu a potom od začiatku 17. 
storočia uvádzajú obsažnejšie zmienky o udalosti protestantskí zberate-
lia prameňov, resp. dejepisci. 

Chronologicky prvý údaj si môžeme prečítať v už zmienenej postil-
le Conrada Cordata9 vydanej v roku 1556. Cordatova strohá poznámka 
sa však nezmieňuje o duchovnom, podľa neho vtedy vo Zvolene upálili 
školského rektora.10 

                                                             
6 VESELÝ, Daniel: Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Bratislava: Evanjelická bohos-
lovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1998, s. 37. 
7 Súhrnný zoznam prameňov referujúcich o príbehu ľubietovských mučeníkov sa nachá-
dza na konci štúdie. 
8 KULCSÁR, Péter: A magyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig. Buda-
pest: Balassi, 2003, s. 674; ZOVÁNYI, Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Budapest: 
Genius, 1922, s. 101. 
9 PAYR, Sándor: Cordatus Konrád budai pap, Luther jó barátja. (A Lutherkönyvtár és múzeum 
füzetei 5. sz.) Budapest: Luther Társaság, 1928.; PAYR, S.: Cordatus Konrád könyvecskéje, c. d. 
10 „Die Ev. Gregorien von Bragman, Ev. Hansen Baumgartner aus dem Landte ob der Ens 
und einen Schulmeyster im Alten Sol verbrandten, aufrichtige und rechte Christen.” Cituje 
PAYR, S. Cordatus Konrád budai, c. d., s. 5; CORDATUS, Conrad: Außlegung der Euangelien / 
an Sontagen unn fürnembsten Festen […] / Durch Conradum Cordatum / der heyligen Schrifft 
Doctor. Sampt einer Vorrede Philippi Melanthonis. II. Nürnberg: Georg Merkel, Johann Vom-
Berg & Ulrich Neuber, 1556, s. 361. 
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Presnú dobu vzniku nasledujúcich dvoch textov si môžeme len od-
vodiť, nakoľko ich starostlivé ruky prepísali na prázdne strany dvoch 
kníh vytlačených v druhej polovici 16. storočia. 

Jeden text sa nachádza na konci Sambucovej edície Bonfiniho diela 
vydaného v roku 1568 v Bazileji. Príslušný zväzok sa v súčasnosti na-
chádza v Somogyi-könyvtár v Segedíne a jeho prvým vlastníkom na 
základe posesorského záznamu bol Banskobystričan Johannes Georgius 
Grynaeus.11 Kniha sa zrejme ešte v prvej polovici 17. storočia nachádzala 
v Banskej Bystrici, lebo o tom svedčí krátky opis požiaru mesta v roku 
1631 na titulnej strane. Opis ľubietovských udalostí obsahovo zodpove-
dá textu, ktorý neskôr pripísali Stöckelovi, resp. ktorý sa rozšíril v pre-
pise Johannesa Buria. V samotnom zázname sa však nespomína meno 
autora, ani dátum zápisu. 

Spísanie druhého textu sa muselo odohrať až po roku 1584, pretože 
jeho rukopisný záznam sa nachádza na verze posledného listu knihy 
vytlačenej v tomto roku.12 Tento prameň, ktorý sa nachádza v budapeš-
tianskej Országos Széchényi Könyvtár (ďalej len: OSZK), obsahuje viace-
ro zaujímavostí. Napríklad, že v ňom môžeme nájsť zriedkavo sa vysky-
tujúce grécke (παραστάτης = spolubojovník), resp. latinské (taeter = 
škaredý) slovo, ktoré sú v neskorších opisoch nahradené celkom skomo-
lenými, pomýlenými alebo preformulovanými výrazmi. Jedinou va-
riantnou výnimkou z týchto skomolenín je text nachádzajúci sa v 27. 
zväzku 36-zväzkového súboru odpisov rôznych textov, ktorý na konci 
80-tych a na začiatku 90-tych rokov 18. storočia zostavil ľubietovský 
duchovný Jozef Schulek. 13 V ňom sú obe slová uvedené správne.14 Podľa 

                                                             
11 O Grynaeovi pozri: KLEIN, Johannes Samuel: Nachrichten von den Lebensumständen und 
Schriften evangelischer Prediger in allen Gemeinen des Königreichs Ungarn, III. Pest: Hornyán-
szky, 1873, s. 164-165. 
12 Relatio historica de ministro ecclesiae Libetensis. In: BUCHOLZER, Abraham: Chronolo-
gia. Gorlicii: Fritschius, 1584. Rukopisný zápis na verze posledného listu knihy. (OSZK, Fol. 
Lat. 3900.) 
13 Jozef Schulek pôsobil ako učiteľ a evanjelický duchovný vo viacerých mestách, a 
v posledných 18 rokoch jeho života to bola Ľubietová. Pramenný materiál, ktorý zhromaž-
dil v 36 zväzkoch, a ktorý má mimoriadnu hodnotu pre cirkevné dejiny, sa nachádza 
v Evangélikus Országos Levéltár (ďalej len: EOL). 
14 STOECKEL, Leonhard: Historica descriptio Martyrii, quod Pastor Evangelicis Lybeth-
Bányensis cum Rectore Loci anno 1527. subiit. In: Collectanea, ad illustrandam Historiam 
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môjho názoru môže byť tento odpis najbližšie k pôvodnému stratenému, 
resp. doposiaľ neobjavenému Stöckelovmu rukopisu. 

Ďalšou zaujímavosťou záznamu z OSZK je to, že jeho autor pripojil 
na margu starozákonné odkazy v biblickej češtine a tiež aj majuskuly 
„E“ a „L“ nachádzajúce sa na poškodenej titulnej strane, v súvislosti 
s ktorými mi napadlo, že tento text mohla zapísať ruka práve toho Eliáša 
Lániho, ktorý sa o predmetných udalostiach zmienil aj v jednom zo svo-
jich tlačou vydaných prác. Eliáš Láni sa prvýkrát odvolal na Stöckela ako 
zdroj informácií o týchto udalostiach vo svojom vieroučnom polemic-
kom diele vydanom v roku 1612 pod pseudonymom Petrus Petschius.15 
Láni opisuje udalosť, ktorú datuje 24. augusta 1527 takto: „Zachoval sa 
list, ktorý získal Leonhard Stöckel, v ktorom sa uvádza, ako boli za od-
mietnutie vzývania pomoci od Márie upálení a spopolnení ľubietovský 
duchovný a učiteľ, jeden vo Zvolene, druhý v Dobrej Nive.“ 

Hoci Stöckelovo autorstvo žiaden dobový dokument nepotvrdzuje, 
tvrdenie zhruba o dve generácie mladšieho Lániho môže legitimizovať 
to, že Stöckel, ktorý ako bardejovský školský rektor spolu so svojím ko-
legom duchovným Michaelom Radaschinom realizoval Melanchthonov 
a Lutherov systém práce, mohol v mučeníctve ľubietovského duchovné-
ho a učiteľa vidieť inšpiratívny vzor hoden zvečnenia. 

Ak pripustíme, že autorom pôvodného textu je naozaj Stöckel, po-
tom musíme dodať aj to, že už najstaršie verzie textu, ktoré sa dajú dato-
vať na koniec 16. a začiatok 17. storočia, sú skôr prepracovanou podobou 
než verným prepisom predpokladaného pôvodného Stöckelovho diela. 
U Stöckela totiž ešte výraz katolícka cirkev neoznačoval cirkev uznáva-
júcu moc pápeža, ale samotné formujúce sa evanjelické vierovyznanie 
a na odporcov reformácie používal označenie pápeženci. Naproti tomu 
sa v texte rozpovedajúcom príbeh ľubietovských martýrov, ktorý sa 
v zmysle tradície pripisuje rektorovi bardejovskej školy, vyskytuje pojem 

                                                                                                                                        
Patriae Ecclesiasticam spectantia, studio et opera Josephi Schulek Annis 1787 − 1792. congesta. 
Tom. XXVII. (EOL, V. 57), s. 161-164. 
15 „Exstat etiam literis a Leonhardo Stöckelio proditum, quo pacto et pastor ecclesiae Libet-
hensis et scholae ejusdem rector ob denegatum Mariae invocationis honorem vivi ustulati 
et incinerati fuerint, alter Veterosolii, alter prope Dobronam. Anno 1527. aug. 24.” PET-
SCHIUS, Petrus [LANI, Elias]: Malleus Peniculi Papistici adversus Apologiam Solensis synodi 
editi. Cassoviae: Fischer, 1612, s. 9; RATKOŠ, c. d., s 200. 
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katolícka cirkev v intenciách, v akých sa zaužíval od konca 16. storočia.16 
Peter Pázmány, ktorý reagoval na spis Eliáša Lániho za katolícku 

stranu, sformuloval v súvislosti s príbehom o mučeníkoch isté pochyb-
nosti. Považujem však za dôležité upozorniť na to, že ho nespochybňuje 
v celej miere: nevyvracia fakt o trestoch smrti a ich počte, ani identitu 
autora správy pojednávajúcej o tejto udalosti: 

„Onedlho nato cituje svedectvo Stöckela (ctihodného, významného 
a dôveryhodného muža), ktorý napísal, že za odmietnutie vzývania po-
moci od Márie upálili jedného duchovného a jedného učiteľa v Dobrej 
Nive a vo Zvolene. [...] Narodil som sa uprostred Uhorska a som zbehlý 
vo všetkých záležitostiach našej krajiny: pokiaľ mi pamäť siaha, nedoká-
žem si spomenúť na nikoho z minulých čias, ktorého by pre jeho lute-
ránsku vieru prísnejšie potrestali. Nedokážem zaujať stanovisko k Stö-
ckelovi, či si to vymyslel, alebo vyrozprával skutočnú udalosť.“17 

Približne v rovnakom čase ako vznikla kniha Eliáša Lániho, za-
znamenal správu o martýroch do Matricul-y Mollerian-y pod názvom 
Martyres Hungariae superintendent spišsko-šarišského evanjelického 
dištriktu Štefan Xylander. Tento text sa nachádza v druhom zväzku Cir-
kevnohistorických pamiatok.18 V ňom si v protiklade k Lániho strohej 
poznámke môžeme prečítať úplnú históriu udalosti, ktorá sa však 
v niekoľkých podstatných bodoch, ako na to ďalej poukážem, rozchádza 
so Stöckelovým rozprávaním. 

                                                             
16 Napríklad: „Spočiatku ich napomínali, aby zapreli svoje diabolské kacírstvo a vrátili sa 
do náruče katolíckej cirkvi.“ („Monent primum eos, ut sathanica illa haeresi abjurata, 
redeant in Ecclesiae Catholicae gremium”). 
17 „Non multo post Stöckelium (gravem, superi, ac fide dignum virum) testem laudat, 
Dobronae et Veterosolii, ob denegatam Mariae invocationem, Pastorem, et Scholarcham 
ustulatum, scribentem. (…) In media ego natus Ungaria, nec domesticarum rerum nos-
trarum undequaque imperitus: neminem retro acti temporis cursu nominari memini, in 
quem ob fidem Lutheranam gravius sit animadversum. De Stöckelio, somniet, an rem 
gestam narret, non habeo dicere.” IEMICIUS, Ioannes [PÁZMÁNY, Péter]: Logi alogi, 
quibus Baptae calamosphactae Peniculum Papporum Solnensis conciliabuli et Hyperapis-
ten legitimae Antilogiae vellicant. Posonii, [typ. archiepiscopalis] 1612. In: PÁZMÁNY, 
Péter: Opera omnia, VI. Rec. Ioannes KISS. Budapestini: Typ. Regiae Scientiarum Universita-
tis, 1904, s. 323-324. 
18 Edícia textu: Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitujítás korából = Monumenta eccle-
siastica tempora innovatae Hungariae religionis, II. Eds. BUNYITAY, Vince – KARÁCSONYI, 
János – RAPAICS, Raymund. Budapest: Szent István Társulat, 1902 – 1912, s. 424. 
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Nasledujúcim textom je rukopis vydaný v roku 1886 Josefom Ryde-
lom, ktorý sa nachádza v jednom zväzku rukopisov z dedičstva Sama 
Chalúpku, a ktorý je dnes majetkom Gesellschaft für die Geschichte des 
Protestantismus in Oestereich.19 Je to najstaršia verzia rukopisu opatrená 
presným datovaním (4. máj 1624), ktorý sa v podstatných bodoch zho-
duje s textom pripisovaným Stöckelovi. 

Prípad spomína vo svojej knihe s názvom Ignea Veritatis Columna... 
aj syn Eliáša Lániho Daniel.20 Na rozdiel od svojho otca, ktorý datuje 
smrť duchovného na 24. augusta, on uvádza 22. august ako dátum po-
pravy učiteľa. 

Aj historiograf Johannes Burius vo svojom diele Micae historico 
chronologicae evangelico Pannonicae publikoval ten variant textu rozpráva-
nia, ktorý väčšina prameňov považuje za Stöckleovu pôvodinu, 21 a s kto-
rého ďalšími verziami sa môžeme stretnúť vo viacerých rukopisoch.22 
K Buriovmu textu z roku 1677 pripojil v roku 1727 Burius ml. marginál-
ne poznámky a s týmito korekciami potom tento opis prevzal v roku 
1742 Michael Rotarides.23 

Neskôr o tejto záležitosti okrem iných písali Andreas Schmal, Jo-
annes Ribini, Johann Samuel Klein. Texty, ktoré si u nich možno prečítať, 

                                                             
19 RYDEL, Joseph: Bericht über das Martyrium zweier Lutheraner im Sohler Comitate vom 24. 
August 1527. Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich, 1886, s. 43-46. 
20 „Sicut in patria nostra Pastor ecclesiae Libetensis in Montanis Civitatibus et Scholae 
eijusdem Rector ob denegatium Mariae invocationis honorem, viti ustulati sunt Anno 1527. 
die 22. Augusta, alter Vetu Solie in foro, alter prope arce Dobronem. Isti et alii similies non 
sunt haeretici sed martyres.” LANI, Daniel: Ignea Veritatis Columna… Wittenbergae: Wendt, 
1654, s. 558. 
21 Ribini sa napríklad vyjadruje takto: „Hactenus Burius, qui ad libros ecclesiasticos Vallen-
ses M. S. provocat, et simul Leonhardi Stöckelii testimonium profert. […] Rem indubitate 
ita evenisse, mihi quidem amicus fide dignissimus, firmissime asseveravit, cui tragicam 
historicam, in ipso Libethensium regesto, quod alias matricem vocare solent, legere licuit.” 
RIBINI, Joannes: Memorabilia augustanae confessionis in regno Hungariae a Ferdinando I. usque 
ad III. I. Posonii: Carolus Gottlob Lippert, 1787, s. 20. 
22 Časť textu z Buriovej práce, ktorá sa týka Ľubietovčanov, publikoval Ratkoš v už citova-
nej štúdii (RATKOŠ, s. 201-203). Do vydania Micae z roku 1864 sa ľubietovský príbeh nedo-
stal. BURIUS, Johannes: Micae historico chronologicae evangelico Pannonicae. Posonii: Wigand, 
1864. Znenie Buriovho textu vychádza z rukopisných odpisov uvedených v prílohe, ktoré 
sa nachádzajú v Bratislave, Ostrihome a v Rábe. 
23 Rukopisné dielo ROTARIDES, Michael: Micae micarum Burianarum collectae a. s. 1742 
cituje RATKOŠ, c. d., s. 203. 
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sú parafrázami toho, čo zaznamenal aj Burius. Na Matriculu Mollerianu 
sa však ani jeden z nich neodvoláva, resp. to neuvádza.24 

Ratkoš vo svojej štúdii publikoval predpokladaný archetyp Buri-
ovho textu, ktorého fundamentom je podľa neho rukopisný prepis 
z polovice 17. storočia, ktorý sa zachoval v ľubietovskom evanjelickom 
archíve. Ďalej na základe Buriovho rukopisu publikoval aj úvod, ktorý 
svojím rozsahom takmer zodpovedá samotnému textu.25 Táto rekon-
štruovaná verzia však, ako som už naznačil vyššie v texte, neobstojí. 
Popri častých tlačových chybách a preklepoch (napr. namiesto „sex“ 
uvádza „ex“) som pri porovnaní s rukopismi, ktoré sa nachádzajú 
v Budapešti a v Segedíne, objavil viacero takých štylistických, gramatic-
kých a zároveň aj obsahových rozdielov, ktoré podľa môjho názoru po-
núkajú priestor na textovú rekonštrukciu pôvodnejšej verzie. Ako som 
už uviedol, po porovnaní jednotlivých textových verzií považujem za 
najpôvodnejšie znenie Schulekov odpis z konca 18. storočia, ktorý publi-
kujem v prílohe tejto štúdie. 

Nakoniec by bolo dobré stručne objasniť aj historické pozadie tých-
to udalostí. Či je teda mučenícka smrť ľubietovského učiteľa a duchov-
ného legendou alebo skutočnosťou? Otázkou však je aj to, či sa dajú vy-
riešiť rozpory medzi vyrozprávaním príbehu, ktorý sa nachádza v matri-
ke spišských farárov a Stöckelovým podaním? Problémom môže byť aj 
to, ak sa poprava naozaj uskutočnila, či potom súvisela so zákonným 
článkom č. 4 z roku 1525 účinným necelých desať mesiacov, ktorý naria-
dil upaľovanie luteránov?26 

Stöckel, autor príbehu, ktorý prepísal Schulek, sa podľa opisu 

                                                             
24 SCHMAL, Andreas: Adversaria ad illustrandam historiam ecclesiasticam evangelico-
hungaricam pertinentia, 1765. In: FABÓ, András: A magyarországi ág. h. evangélikusok tört. 
emlékei. II. Pest: Osterlamm Károly, 1863, s. 184-187.; RIBINI: Memorabilia I., 1787, c. d., s. 19-
20.; KLEIN, Johannes Samuel: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evange-
lischer Prediger in allen Gemeinen des Königreichs Ungarn. I. Leipzig und Ofen: Diepold und 
Lindauer, 1789, s. 24. 
25 RATKOŠ, c. d., s. 202. 
26 Ohľadom otázky reálneho uplatňovania tohto zákonného článku pozri obšírnejšie 
CSEPREGI, Zoltán: ‘Lutherani omnes comburantur’: Legenda, források, rekonstrukció. In: 
Mártírium és emlékezet. Protestáns és katolikus narratívák a 15. – 19. században. Eds. FAZAKAS, 
Gergely Tamás – IMRE, Mihály – SZÁRAZ, Orsolya. Debrecen: Debreceni Egyetemi, 2015, 
s. 30-40. 
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dozvedel o udalostiach od očitých svedkov.27 Rozprávanie sa začína 
baníckym povstaním, ktorého potlačením vojvoda Zápoľský poveril 
Michala Szobiho, magistra Štefana (Werbőczyho) a Gašpara Raškaya. 
Mimochodom, ako opis prechádza rukami jednotlivých dejepiscov, me-
nia sa mená týchto komisárov. U Buria ml.: Mihael Czobor, majster Ste-
phanus, Caspar Rudkay; u Kleina: M. Czobor, Stephan Magocz a Kasper 
Ratkay; u Hornyánszkyho: Mihael Czobor, Stephanus Magacz, Caspar 
Ratkay; u Heckenasta: Michal Szobi, Štefan Magócsi, Gašpar Raškay.28 

Podľa opisu zmienení zmocnenci zbraňami prinútili Ľubietovča-
nov, aby im vydali svojho duchovného Nikolaia a učiteľa. Popri menách 
kráľovských komisárov však neistota panuje aj u mien obetí. Podľa Rat-
koša sa v pôvodnom texte nespomínalo žiadne meno. To si vymysleli až 
neskôr, v druhej polovici 17. storočia. V rozpore s tým sa však v doku-
mente OSZK signovanej Fol. Lat. 3900, ktorý možno datovať na koniec 
16. a začiatok 17. storočia, objavuje meno duchovného: Nicolai – Ni-
colaus. Ďalej Schulek vo svojej zbierke prameňov publikoval na základe 
vlastných výpiskov matriku špaňodolinskej (Herrengrund) školy. V nej 
nájdeme aj záznam, podľa ktorého istí Philip Nicolay a N. Gregory po 
roku 1524 odišli zo Španej Doliny do Ľubietovej.29 Pokiaľ je tento prepis 
hodnoverný, potom aj mená učiteľa a duchovného treba považovať za 
hodnoverné. 

Podľa rozprávania sa kňazovi podarilo uniknúť a objavili ho až po 
poprave rektora, ktorá sa podľa tradície uskutočnila 22. augusta 1526 vo 
Zvolene. Zápoľského komisári zadržali aj niekoľko mešťanov ako ruko-
jemníkov, ale vyslancom banských miest sa po úpenlivých prosbách 
podarilo vymôcť ich prepustenie na slobodu. Vo veci kňaza, ktorého 
medzitým zadržali, nevedeli vyniesť rozsudok, preto sa rozhodli, že ho 

                                                             
27 „Sed nos referamus ea tantum, quae hic apud nos Veterosolii et Dobronae facta sunt, ea 
fide, qua nobis relatum est ab iis, qui meminere et occulati testes fuere.” STOECKEL, c. d., 
s. 161. 
28 Tamže, s. 203; KLEIN, Nachrichten, c. d., s. 25; HORNYÁNSZKY, Viktor: Beiträge zur 
Geschichte evangelischer Gemeinden in Ungarn. Pest: Hummel, 1863, s. 117. HECKENAST, c. 
d., s. 395. 
29 Fragmenta Matriculae Scholae Ev. Vallis-Dominorum, que ex authentica Anno demum 
1800 Josephus Schulek, Eccl. pt. Lybeth Banyensis VDM depromsit. In: Ecclesiarum Evange-
licarum Augustanae Confessionis Comitatus Zoliensis fragmenta historica collecta a Josepho 
Schulek, annis 1795 – 1813, s. 796. (EOL V. 73.) 
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prevezú do Budína. Ale neďaleko Dobronivského hradu zmenili názor 
a upálili aj jeho. Schulekov spis to datuje na 3. februára 1528. Viaceré 
verzie však popri dátume 22. august 1527 datujú deň popravy duchov-
ného na 24. augusta. Možno pripustiť, že zmienka sviatku sv. Bartolome-
ja bola zámernou úpravou, ktorá mala odkazovať na udalosti z Fran-
cúzska z 24. augusta 1578.30 

Datovanie na koniec leta 1527, nech je to 22. či 24. august, je naj-
slabším bodom rozprávania. Dobové pramene totiž jednoznačne vyvra-
cajú tvrdenie, že sa v danej dobe vojvodskí-kráľovskí úradníci zdržiavali 
na území Zvolenskej stolice. Síce Werbőczy sa po svojom odvolaní 
v roku 1526 stiahol spolu s Michalom Szobim na svoje dobronivské pan-
stvo, ale podľa prameňov sa už v lete 1527 zdržiaval v tábore kráľa Já-
na.31 Michal Szobi zas umrel práve v tom roku na jar. Gašpar Raškay sa 
pravdepodobne takisto zdržiaval v blízkosti kráľa, hoci faktom je, že aj 
on mal majetky vo Zvolenskej stolici. Datovanie do roku 1528 zas ešte 
jednoznačnejšie vylučuje možnosť, že by Jánovi komisári mohli byť zod-
povední za rozsudky. 

Xylanderova verzia príbehu nespomína vyslancov banských miest, 
opisuje však úpenlivé prosby manželky učiteľa, ktorý bol otcom dvoch 
detí. Zároveň v parafráze na Nový Zákon pridáva element charakteru 
legendy, keď vraví, že využijúc príležitosť pri hranici obesili aj dvoch zlo-
čincov, ktorým poskytol kňaz už umiestnený na hranici duchovnú útechu: 
kým jeden z nich oľutoval, druhý ho vysmial. V protiklade so správou 
pripisovanou Stöckelovi nazýva text zaznamenaný v Matricula Molleriana 
oboch mučeníkov Gregormi a ich smrť nedáva do súvisu s baníckym po-
vstaním z predchádzajúceho roka: zodpovednosť pripisuje v osobe hrad-
ného kapitána Krištofa Thurna32 výlučne miestnej – Zvolenskej vrchnos-

                                                             
30 Porovnaj RATKOŠ, c. d., s. 209. 
31 Werbőczy datuje list poľskému vicekancelárovi Tomickemu takto: „ex castris regiis 
prope Pesth positis, decima septima die mensis Augusti anno domini 1527.” Acta Tomicia-
na. Epistolae et legationes, responsa, actiones, res gestae, … Sigismundi I. regis Poloniae, I – XVIII. 
Ed. Stanisław GÓRSKI. Poznaniae – Wratislaviae – Cracoviae: Bibliothecae Kornicensis, 
Instituti Nationalis Ossoliniani, 1852 – 1906, 1957 – 1999, IX, Nr. 251. 
32 Krištof Thurn (niekde uvádzaný chybne ako Thury) bol zvolenským úradníkom kráľov-
nej Márie, ktorý sem prišiel zo Štajerska. V rokoch 1530 – 1535 bol kommendátorom hron-
skobeňadického opátstva. Zomrel v roku 1542 počas obliehania Budína, ktorému velil 
Roggendorf. SÖRÖS, Pongrácz: A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története: a Magyar 
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ti.33 
Štajerčan Krištof Thurn v roku 1527 ako oddaný služobník Márie 

a Ferdinanda obsadil zvolenské majetky Zápoľského prívržencov.34 Av-
šak Ratkoš vylučuje možnosť, že by Thurn zohral nejakú úlohu pri vyne-
sení rozsudkov, pretože podľa jedného prameňa z roku 1541 bol prí-
vržencom reformácie. To však nie je obstojný argument, veď ten kto 
v roku 1541 podporoval reformáciu, mohol ešte v roku 1527 bez všet-
kých zábran prenasledovať akékoľvek prejavy reformačného hnutia.35 
V banskobystrickom archíve sa nachádzajú dva listy datované vo Viedni 
v roku 1539, z ktorých vyplýva, že vzťahy medzi ľubietovskými meš-
ťanmi a Thurnom boli vyslovene nepriateľské.36 Mešťania vo viacerých 
prípadoch vzniesli proti Krištofovi Thurnovi u kráľa Ferdinanda sťaž-
nosť pre poškodzovanie mestských slobôd. Okrem iného sa ponosovali 
na to, že kapitán dal svojvoľne viacerých z nich uväzniť, plienil majetky 
mesta a svojimi vojakmi ich rôznymi spôsobmi obmedzoval pri výkone 
každodenných prác. Panovník vo svojich listoch nariadil obvinenému 
Thurnovi, aby neobťažoval mešťanov, ale skôr ochraňoval a podporoval.37 

V prípade protirečiacich si dátumov sú možné dve vysvetlenia: 
buď v záležitosti Ľubietovčanov konali skutočne Jánovi ľudia, potom sa 
to však muselo odohrať ešte pred bitkou pri Moháči a tieto udalosti cha-
rakteru legendy sa zrodili počas potlačenia banskobystrického banícke-

                                                                                                                                        
kereszténység, királyság és Benczés-Rend fönnállásának kilenczszázados emlékére, 12. zväzok, 2. 
časť. Budapest: Stephaneum, 1912, s. 115.; VERESS, Endre: Izabella királyné 1519 – 1559. 
Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1901, s. 170. 
33 Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitujítás korából = Monumenta ecclesiastica tempora 
innovatae Hungariae religionis, II. Eds. BUNYITAY, Vince – KARÁCSONYI, János – RA-
PAICS, Raymund. Budapest: Szent István Társulat, 1902 – 1912, s. 424.  
34 Uhorský snem, ktorý sa v roku 1542 zišiel v Banskej Bystrici, tieto majetky odňal z rúk 
jeho dedičov a vrátil ich do vlastníctva pôvodných majiteľov. Corpus Juris Hungarici, Ma-
gyar Törvénytár 1526 – 1608. évi törvényczikkek, IV. Eds. KOLOSVÁRI, Sándor – ÓVÁRI, 
Kelemen – MÁRKUS, Dezső. Budapest: Franklin-Társulat, 1899, s. 63. 
35 RATKOŠ, c. d., s. 206. 
36 Štátny archív v Banskej Bystrici, fond Magistrát mesta Ľubietová, 1282 – 1885. ML 41 1/10 
a ML 42. 
37 Napríklad v liste z 2. júla 1539. „Quamobrem tibi verum mandamus, sub poena indigna-
tionis nostrae, ut ab eiusmodi indignitatibus infestacionique civium nostrarum desistas ab 
occupandisque bonis ac iuribus ipsorum abstineas, certim enim hoc habeas, si plures ad 
nos de eiusmodi indignitatibus querimoniae venerint, aliter consultemus his civium nos-
trarum gravaminibus et iniuriis.“ 
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ho povstania. Veď nastolenie poriadku sa v roku 1525 uskutočnilo 
skutočne pod Werbőczyho velením a v jeho prípade niet ani pochýb, že 
sa od počiatku jednoznačne a aktívne staval proti Lutherovej reformá-
cii.38 V takomto prípade bude chybné datovanie v Stöckelovej správe. 
V druhom prípade, ak za správne budeme považovať datovanie, potom 
z nejakého dôvodu Stöckel, resp. jeho pramene chceli prišiť rolu diab-
lovho nástroja miesto Štajerčana Krištofa Thurna, ktorý zomrel počas 
obliehania Budína v roku 1542, prívržencom Zápoľského, ktorých ani 
Bardejovčania obzvlášť neobľubovali. Núka sa však aj tretia možnosť, že 
učiteľa popravili ešte pred Moháčom, resp. bezprostredne po bitke, 
v prvých mesiacoch Zápoľského vlády. Neskôr uväzneného duchovného 
zas odsúdila už vrchnosť z Ferdinandovej strany. Toto riešenie by vy-
svetľovalo aj šesťmesačný posun medzi oboma popravami v Schuleko-
vom odpise a súčasne by vysvetľovalo aj to, prečo Cordatus spomína len 
učiteľovu mučenícku smrť. 

V súhrne moje skúmanie viedlo k nasledujúcim výsledkom. Pre-
skúmal som početné, doteraz neznáme, resp. nepreskúmané verzie textu 
príbehu o mučeníkoch, ktorého autorom podľa tradície bol Leonhard 
Stöckel – ich zoznam uvádzam v prílohe k tejto štúdii. Na základe toho 
som dospel k záveru, že najpôvodnejšou verziou textu môže byť relatív-
ne neskorá Schulekova kópia z 18. storočia. Z hľadiska identifikácie mien 
mučeníkov považujem za dôležitý záznam týkajúci sa špaňodolinskej 
školy, ktorý možno takisto spojiť s menom Jozefa Schuleka. Obsahuje 
totiž mená oboch neskoršie popravených osôb (Philip Nicolay, N. Gre-
gory). Potvrdzuje to predpoklad, že obaja mučeníci, ktorí sa objavujú 
v ľubietovskom príbehu, mohli byť reálnymi historickými postavami. 
Stöckelov variant textu a text, ktorý sa nachádza v Matricule Molleriane, 
sa však zároveň v mnohých ohľadoch rozchádzajú. Rozpory týchto 
dvoch verzií príbehu ma viedli k naformulovaniu nových otázok, ktoré 
treba zodpovedať, a zároveň aj k návrhom na ich riešenie. Som presved-
čený, že v maďarských, ale aj v slovenských či iných zahraničných archí-
voch sa ešte ukrývajú dobové dokumenty, na základe ktorých by sme sa 
mohli dostať bližšie k presnej odpovedi na otázku, prečo a koho rukou 
museli ľubietovskí duchovný a učiteľ položiť svoje životy. 
                                                             
38 HANUY, Ferenc: A lutheránizmus Magyarországon a mohácsi vész előtt (Első közlemé-
ny). In: Katholikus Szemle, roč. 20 (1906), č. 3, s. 252-253. 
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Príloha 

Memorabilis et notatu digna Relatio Historica de Ministro Ecclesiae 
Libethensis et Scholae Rectore eiusdem, qui uterque (hic Veterosolii ad 
statuam publicam, ille vero inter castellum et oppidum Dobronam) sunt 
concremati et martyrii coronam consecuti. Anno a nativitati Cri[sti] 
MDXXVII.39 

Valde prodest martyrum exempla ac eorum memoriam in 
Eccl(esi)a exstare, eaque studio et diligenti opera saepius animis 
h[omi]num inculcare ut penitus animis inhaereant ne fractae imbecil-
liorum mentes facile se patiantur se suppliciis a doctrina Chri[stiana] 
deterreri et excuti.  

Ac constantia confessorum ac fortitudo martyrum confirmat alios 
non solum, quia miraculum est, quo Deus ostendit se robur addere 
infirmis40 contra terrores et supplicia et praesentiam suam multipliciter 
declarat: sed etiam, quia celsitudo animorum in his, qui supplicia pla-
cide sustinent, ostendit Evangelium efficax esse in ipsis et semen esse 
Dei, quo inchoatur vita aeterna, justitia et laetitia. Quare optime de 
Eccl(esi)a merentur, qui scriptis suis posteritati, martyria piorum fide 
bona conservant. Et mirum est profecto nationes alias Christianas 
suorum martyria accuratiori diligentia consignare, nostram vero pat-
riam41 suorum ingrato silentio praeterire qualia fortassis plura exstant 
quam credi possent. Sed nos referamus ea tantum, quae hic apud nos 
Veterosolii et Dobronae facta sunt, ea fide, qua nobis relatum est ab iis, 
qui meminere et occulati testes fuere.42 

Anno 1527. metallici Novisolienses saepius questi tardius quam par 
esset sibi satisfieri, seque sua fraudari mercede, consensu unanimi, Regis 
infra villam43 armati consedere, sed Joannes Scepusiensis Vajvoda Tran-
                                                             
39 Ratkoš (Burius): MDXXVII, 22. et 24. Augusti ex variis documentis MSS – tis collatum M. 
J. Burio. 
40 Ratkoš (Burius): chýba: infirmis. 
41 Ratkoš (Burius): nostram vero patriam helyett Hungariam vero. 
42 Ratkoš (Burius): Nos referemus ea tantum, quae in nostro comitatu Zoliensi ante sesqui 
saeculum accidere ea fide qua in agendis et libris ecclesiarum nostrarum publicis 
consignarunt illi, qui ab occulatis testibus relata haec ipsa habuere, nobisque reliquere.; 
Burius ml.: ante sesqui saeculum helyett: ante duo plus minus saecula. 
43 Ratkoš (Burius): Regis infra villam vulgo Kyriall Falva. (Kráľová) 



Leonard Stöckel a legenda o ľubietovských mučeníkoch 

61 

sylvaniae (Rex) expeditis, Michaële Szobi, magistro Stephano et Gasparo 
Ratskay demandavit, ut sopito tumultu, rem componant.44 

Inclarescere tum incipiebat in Hungaria, praecipue in Montanis 
Civitatibus lux Evangelii, sed obscurius apud Libethenses tamen faciliori 
progressu opera R[evere]ndi cuiusdam Nicolai, Ministri Verbi Divini, 
qui fuit vir doctus et masculo animo, adjuncto sibi velut parastata45 
Rectore Scholae loci ejusdem, viro religionis sincerioris studiosissimo. 

Dolebat Sathanas46 suas sensim pelli tenebras, neque prius quievit, 
quam per sua flabella incendisset hosce Regni Commisarios, ut in istos 
novos sectatores saevire inciperent: missis itaque suis apparitoribus, a 
Libethensibus Eccl(esi)ae ministrum exposcunt sibi dari, in quem, ut in 
haereticum sceleratissimum, ex officio et fide, qua sunt devincti Cath. 
animadvertunt. Renuunt illi primum, et ministro, ut se in locum tuti-
orem recipiat tantisper dum impetus iste resideat, consulunt. Paret is, et 
montes quos vocant veteres47 migravit. Commisarii, quos jam diximus 
suas administros manu armata Libethenses invadere praecipiunt. Capti 
sunt itaque ex ordine Senatorum sex, unaque cum Rectore Scholae, qui 
sibi intcautius cavit, Veterosolium bini et bini, catenis vincti adducuntur. 
Examinantur in religione, veritatem fatentur ingenue et aperte. Monent 
primum eos, ut sathanica illa haeresi abjurata, redeant in Eccl(esi)ae 
Catholicae gremium, recusant illi, veritatem contra conscientiam abne-
gare, hominis esse fanatici, asserentes. 

Minis tum eos absterrere tentant, sed nullo prorsus effectu. Quos 
cum usque adeo constantes vident haereticos, et qui igne sunt digni, pa-
lam, nullo contradicente, proclamant.48 

Rapitur ad rogum, qui ad statuam publicam49 aggressus fuit, Scho-
                                                             
44 Podľa Ratkošovej štúdie začína pôvodný text od tohto miesta. (RATKOŠ 1964, s. 201). 
45 Doslovný význam slova: παραστάτης: spolubjovník. Správne figuruje v nasledujúcich 
verziách: Fol. Lat. 3900.; v alfabete: RYDEL, c. d., s. 45.; „parasaty“ dodatočne opravené na 
„parastata“: OSZK Fol. Lat. 3415. Nemohlo ísť o bežne užívané slovo. V texte edovanom 
Ratkošom absentuje, namiesto neho sa nachádza fideli. V ostatných verziách sa nachádza 
výraz parasaty, dokonca aj u Schuleka: EOL V. 73.  
46 Schulek EOL V. 73.: vypúšťa polovicu vety poukazujúcu na diablovo pokúšanie. 
47 Schulek EOL V. 73.: montes quos vocant veteres (Staré Hory). 
48 Tento odstavec a v Schulekovom rukopise nachádza pravdepodobne v dôsledku omylu 
až za nasledujúcim odstavcom, kým ostatné verzie ho uvádzajú jednotne pred týmto od-
stavcom. Jedine na tomto mieste som preto Schulekov rukopis emendoval. 
49 Ratkoš: qui ad statuam (vulgo pranger). 
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lae moderator tanquam qui et confidentius responsaret adversariis et ad 
constantiam suos cives hortaretur animosius, qui rogo cum impositus in 
carpento quodam esset, acclamabatur, ut Mariam, tanquam suam 
Patronam et Advocatam compellaret, fore ut hoc pacto liber evadat: 
quod ut faciat, se adduci nullatenus passus est, Jesum Christum suum 
interventorem50 unicum, in quo solo acquiescat, nec alios exoptet, agnos-
cens. Constanti tum animo perfert supplicium et inter preces animam 
exhalat die 22. Aug. 1527.51  

Spectatum fuerant producti et senatores vincti, quibus etiam 
minitati sunt, eos eundem vitae exitum manere, nisi ministrum Ec-
cl(esi)ae suae patefaciant et ex latibulis producant, ipsique poenitentia 
seria repudiatis erroribus se denuo matri Eccl(esi)ae incorporent. 

Veniunt interea Legati Montanarum Civitatum et pro captivis 
intercedunt, neve ad supplicium cum illis properetur, obnixe orant, 
quod etiam impetrant. 

Non potiunt autem minister diu latere productus ex fodinis loci, in 
quem concesserat, in manus inquisitorum venit. Hinc postquam diu 
multumque deliberassent, Budam ad Regem una abducendum censent. 
Progressi uno milliari ad Dobronyam Castellum usque (nescio, quo 
spirito eos exagitante) mutant animum. Varie ubi tum dehortati illum 
sunt a proposito, utque redeat per sacra obtestantur, impunitatem pol-
licentur, beneficiis allicere student, gratiam et Regis favorem prolixe 
offerunt, aut si quod majus et igne, poena denique inferni, avocare 
pertentant, sed Dei spiritu eum confortante, invictus intrepidusque 
permanet. Stat sententia, quod Deus velit, sumque paratus tetriorem52 
etiam mortem subire (addit praeterea) se sibi bene esse conscium, se 
verum ad coelestem patriam iter tenere, nec expedire, ut gradum 
revocet. Seque nihil morari ipsorum aut Regis quoque in se futuram 
quam promittant, benevolentiam, se praeferre Christi Sui Salvatoris53 
gratiam, et impensum erga quosvis, qui vera fide ad ipsum confugiunt 
                                                             
50 Ratkoš: namiesto interventorem: intercessarem. 
51 Ratkoš: chýba dátum. 
52 Ratkoš namiesto: sumque paratus tetriorem: sequi paratus deteriorem. Zodpovedajúci 
tvar slova taeter píše väčšina prameňov chybne, resp. ho nahrádza výrazom deterior. Vý-
nimkou je: OSZK Fol. Lat. 3900. Schulek vo svojom druhom spise použil taktiež koruptelu 
deterior. (EOL. V. 73.). 
53 Ratkoš: namiesto Christi Sui Salvatoris: Salvatoris sui Christi. 
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amorem, nihil insuper se terrori flammis gehenae, Christum esse suum 
refrigerium, qui sit ipsum in coelestem patriam translaturus, simulac 
hisce flammis dissolvetur. 

Quo responso accepto, inquisitores ipsum cremare iubent. Sic in 
vera filii Dei agnitione, professione invocationeque mortuus est, quod 
factum est ipso die 3. Februar A. 152854. (Leonhardus Stoekelius)55 
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