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Holandský cestovateľ Jacobus Tollius (1633 – 1696) bol vo svojej 

dobe jedným z vychýrených a uznávaných filológov a alchymistov. Jeho 
meno dnes už takmer upadlo do zabudnutia, hoci na listy tohto – slo-
vami Mateja Bela1 – „učeného cestovateľa“ s obľubou odkazuje nielen 
on, ale cituje z neho aj Ferenc Kölcsey v jednom svojom liste adresova-
nom Kazinczymu.2 Čo hľadal tento filológ a alchymista v Uhorsku? Od-
poveď na túto, na prvý pohľad azda bizarnú otázku je veľmi jednodu-
chá. Hoci Tollius píše ešte po latinsky, význam jeho uhorských listov je 
dôležitý z viacerých hľadísk. V roku 1660 navštevuje knižnicu grófa Mi-
kuláša Zrínskeho (Miklós Zrínyi), ktorá je ešte aj pre neskorohumanis-
tického vzdelanca, knihomoľa a znalca tlačeného slova, ktorý prichádza 
z Holandska, považovaného za jedno z centier európskej kníhtlače, oča-
rujúcim zážitkom. Navyše, pre človeka, ktorý má slabosť pre baníctvo 
a mineralógiu, môže v Európe existovať len veľmi málo takých príťažli-
vých miest, ako sú práve banské mestá. 

Tieto listy prepája osobitá trojakosť. Na jednej strane je to priesto-
rová a časová ukotvenosť. Nezabúdajme, že jeho druhá cesta spadá do 
roku 1687: iba krátko predtým vyhnali Turka z Budína a územie Horné-
ho Uhorska je už v tom čase aj územím kuruckých povstaní. Pre náv-
števníka z cudziny je preto už aj samotný náčrt eklektickej a miestami 
ani celkom dobre nepostihnuteľnej každodennosti dobrodružný. Na 
strane druhej je Tollius takým typom cestovateľa, ktorý svoje poznatky 

1 Matej Bel, maďarsky Mátyás Bél, latinsky Matthias Belius (1684 – 1749) – spisovateľ, 
evanjelický duchovný, historik a geograf, nestor štatistiky. Krátko po jeho smrti mu pripí-
sali čestný titul „magnum decus Hungariae“ (veľká ozdoba Uhorska). A Pallas nagy lexiko-
na. Dostupné on line. 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/011/pc001186.html#9 
[Cit. 2013-10-22] 
2 VÁCZY, János, (ed.): Kazinczy Ferencz összes művei. Harmadik osztály. Levelezés. XIII. zv. 
Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1903, s. 13. 
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o histórii krajiny, ako aj svoje dojmy a pozorovania nadobudnuté so 
zmyslom pre detail a vlastným zážitkom dopĺňa možnosťami, ktoré mu 
ponúka oral history. Napokon, na strane tretej je vedcom, ktorého ziste-
nia majú z hľadiska baníctva a chémie osobitý historickovedný význam. 
Preto sa nám oplatí oprášiť, čo si to vlastne poznamenal o banských mes-
tách, resp. o Uhorsku druhej polovice 17. storočia. 

Jacobus Tollius3 sa narodil okolo roku 1630 v nizozemskom Utrech-
te, presnejšie v niekoľko kilometrov vzdialenom mestečku Rhenen. Jeho 
otec Johannes Tollius (Jan Toll) napriek svojej chudobe neľutoval obeto-
vať všetko, čo mal, na vzdelanie svojich synov, ktoré považoval za veľmi 
dôležité. A nebolo to márne: jeho najstarší syn Cornelius a najmladší 
Jacobus sa vo svojej dobe stali naozaj známymi vedcami s dobrým re-
nomé. 

Jacobus Tollius študoval filozofiu na Univerzite v Harderwijku, ne-
skôr pokračoval štúdiom filológie v Deventri, odkiaľ odišiel do Utrechtu. 
Vtedy však už otec nedokázal ďalej financovať štúdiá svojho najmladšie-
ho syna, preto sa tento dal do služieb chýrneho amsterdamského kníh-
kupca a geografa Joannesa Blaeua (Blaw).4 Zostavoval u neho – po latin-
sky – historické popisy jednotlivých krajín pre zemepisné atlasy. Jeho 
zamestnávateľ ho za cieľom nadobudnutia zemepisných a historických 
poznatkov vyslal do Nemecka a Rakúska. Takto sa dostal na konci roku 
1660 cez Graz do Čakovca (dnes Chorvátsko), kde bol hosťom Mikuláša 
Zrínskeho. 

Bol ešte stále v službách Blaeua, keď ho vyhľadal švédsky diplomat 
Nicolaus Heinsius5 a ponúkol mu miesto svojho tajomníka. Tollius prijal 

3 O živote a diele Cornelia Tollia, resp. Jacoba Tollia sa najskôr môžeme viac dočítať vo vy-
daní slávneho Moreriho slovníka z roku 1759. Viď Le grand dictionnaire historique ou Le mé-
lange curieux de l’histoire sacrée et profane par Mr Louis MORÉRI,... ; avec les suppl. de M. 
l’abbé Goujet ; le tout rev., corr. et augm. par M. Drouet Édition ; Tome dixième, T-Z, Re-
prod. en fac-sim. Genève : Slatkine reprints, 1995, s. 231-232; MICHAUD, Louis-Gabriel – 
MICHAUD, Joseph-François: Biographie universelle ancienne et moderne, Tome 41, [Tarabolo-
us-Tory] Nouv. éd., reprod. en fac-sim. Bad Feilnbach : Schmidt, 1998, s. 645-646; Allgeme-
ine Deutsche Biographie, 1894. Heslo: Tollius, Jacobus. Dostupné on line. 
http://www.deutsche-biographie.de/sfz82799.html [Cit. 2013-09-29] 
4 Blaeu (Blaeuw, Blauw) bola jednou z najznámejších kníhtlačiarskych rodín tej doby. 
Dostupné on line. http://www.deutsche-biographie.de/sfz98022.html [Cit. 2013-10-20] 
5 Nicolaus Heinsius (po latinsky Claes Hensius, po francúzsky Nicolas Hensius, 1620 – 
1681) – vedec, básnik, diplomat, ktorý v roku 1650 z poverenia švédskej kráľovnej Kristíny 
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túto prácu a v októbri 1662 odcestoval do Stockholmu. Heinsius bol 
s ním spočiatku spokojný, ale neskôr, v roku 1663 ho s obvinením z in-
diskrétnosti prepustil, pretože si vraj u seba nechával kópie dokumen-
tov, ktoré mu boli zverené za účelom prepísania. Tollius sa vrátil do Ni-
zozemska, kde učil ako súkromný učiteľ a vykonával lekársku prax, 
nakoľko medzičasom získal aj titul doktora medicíny. 

V januári 1687 dostal od svojho patróna, kurfirsta Friedricha Wil-
helma von Brandenburg6 cestovný pas. Jeho cestovná trasa bola takáto: 
Amsterdam, Hannover, Braunschweig, Wolfenbüttel, Goslar, Magde-
burg, Brandenburg, Postupim, Berlín, Wittenberg, Lipsko, Drážďany, 
Praha, Viedeň. Z Viedne cestoval do Uhorska. 

Na konci roka 1687 sa dostal aj do Talianska, odkiaľ sa v roku 1692 
vrátil na svoju rodnú zem. V Utrechte mu však nepovolili predniesť ve-
rejnú prednášku a jeho situáciu zhoršila aj choroba. V roku 1696 umiera 
na tuberkulózu vo veľmi biednych podmienkach. Jeho cestovný denník 
spísaný v podobe listov zverejnil v roku 1700 pod názvom Epistolae Itine-
rariae jeho žiak a starostlivý opatrovateľ jeho duševnej pozostalosti Hen-
ricus Christian Henninus.7 

(1626 – 1689) ako riaditeľ Kráľovskej knižnice vypracoval prvé švédske nariadenie o povin-
nom výtlačku, ktoré je vôbec prvou legislatívnou úpravou tohto charakteru. V jeho zmysle 
bolo potrebné poskytnúť dva výtlačky: jeden kráľovskej kancelárii, druhý zas kráľovskému 
archívu. Dostupné on line. 
http://www.deutsche-biographie.de/sfz98789.html [Cit. 2013-10-20] a 
http://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Heinsius,_Nicolaus&oldid=1685865 [Cit. 
2013-10-22]; BOUILLET, Marie-Nicolas: Dictionnaire universel d’histoire et de géographie... (26e 
édition) / par M.-N. Bouillet,... ; ouvrage revu et continué par A. Chassang, Paris : Hachet-
te, 1878, s. 985. 
6 Friedrich Wilhelm von Brandenburg, t. j. Fridrich Viliam I. Brandenburský (Friedrich 
Wilhelm I., 1620 – 1688) je tiež známy ako Veľký kurfirst. Mimochodom, v rokoch 1634 – 
1638 absolvoval študijnú cestu do Holandska. Bol členom Hohenzollernovského panovníc-
keho domu a jedným z fundátorov nastávajúcej pruskej vojenskej autority. Dostupné on li-
ne. http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_%28Brandenburg%29 [Cit. 2013-10-20]. 
7 TOLLIUS, Jacobus: Epistolae itinerariae, ex auctoris schedis postumis recensitae, suppletae, 
digestae, annotationibus, observationibus et figuris adornatae, cura et studio Henrici Chris-
tiani Henninii. Amstelaedami : F. Halmae, in officina J. ab Oosterwyk, 1700. V ďalšom 
vychádzame z tohto vydania. Mimochodom, poznáme ešte ďalšie dve druhé vydania tohto 
cestopisu. Na rovnakom mieste ho vydali aj v roku 1714 (TOLLIUS, Jacobus: Epistolae 
itinerariae, ex auctoris schedis postumis recensitae, suppletae, digestae, annotationibus, 
observationibus et figuris adornatae, cura et studio Henrici Christiani Henninii. Amstelae-
dami : apud J. Oosterwyk, 1714.) Okrem toho existuje aj vydanie z Haagu (TOLLIUS, Jaco-
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Evidujeme dve Tolliusove cesty do Uhorska, nakoľko sem zavítal 
v roku 1660 a v roku 1687. V liste č. V.8 sa zmieňuje o svojej druhej ceste 
do Uhorska v roku 1687, kým v liste č. VI.9 informuje o svojich zážitkoch 
z prvej cesty do Čakovca v roku 1660. 

Pridržiavajúc sa chronológie bola Tolliusova prvá cesta do Uhorska 
svojím spôsobom výletom, t. j. neplánovanou cestou. V Grazi sa – prav-
depodobne charakteristickou hrou osudu – stretol s grófom Pöttingom 
(„Illustrissimo Comiti Pöttingo”),10 ktorý navrhol holandskému cestovate-
ľovi, aby sa k nemu pripojil na jeho ceste do Čakovca.11 Tollius sa samo-
zrejme chytil tejto príležitosti, lebo tento „výlet“ ponúkal nielen exotiku 
miesta, kde prebiehali boje s Turkami, ale pre filológa a knihovníka Tol-
liusa aj možnosť návštevy jednej významnej knižnice. Tieto okolnosti uro-
bili cestu dostatočne dobrodružnou na to, aby ju opísal čo najpodrobnejšie 
a najfarbistejšie: čo mohol vidieť priamo na nej i vo vzdialenejšom okolí. 
Tak napríklad uvádza, že z diaľky mohol uvidieť aj Stridon – rodisko sv. 
Hieronýma (Comite Stridonium, patria Divi Hyeronimi).12 Chorvátskeho 
bána Mikuláša Zrínskeho, ktorý sa vyznamenal v bojoch proti Turkom, 

bus: Epistolae itinerariae,... annotationibus, observationibus et figuris adornatae, cura & 
studio Henrici Christiani Henninii. Secunda editio, Hagae-Comitum. vantom, [s. a.]). 
Henninus, Henricus Christianus (165? – 1703) je známy ako básnik, editor a vydavateľ. 
http://orlabs.oclc.org/identities/viaf-2809161 [Cit. 2013-10-22]. 
8 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 140-204 (doplnené o Henninusove poznámky na s. 204-
236, ktoré sú vysvetlivkami pôvodného textu vzťahujúcimi sa predovšetkým k miestopis-
ným názvom a osobným menám). 
9 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 237-246 (doplnené o Henninusove poznámky na s. 246-
256, ktoré sú opäť vysvetlivkami k pôvodnému textu napríklad: v súvislosti s Mikulášom 
Zrínskym (Nicolaus Serinius) Tollius odkazuje na jeho predka – veľkého turkobijca Huňa-
dyho (Johannis Hunniadis); v poznámke č. 5 Henninus konkretizuje Huňadyovcov, totiž 
Jána Huňadyho a Mateja Huňadyho (Mathias Corvinus). Ibidem, s. 250. 
10 Gróf Sebastian Johann von Pötting dostal v zmysle zákonného článku č. LXXXII. uhorský 
šľachtický titul. Dostupné on line. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=4356 [Cit. 
2013-10-22]. Mimochodom bol poručníkom detí Mikuláša Zrínskeho. Dostupné on line. 
http://mek.oszk.hu/08600/08663/08663.htm#7 [Cit. 2013-10-20]. 
11 Čakovec (Csáktornya, Csakaturn, Sv. Helena, Csakovecz, Tschakturn) mesto 
v Chorvátsku, pôvodne mestečko a hrad v bývalej Zalianskej stolici. VÁLYI, András: Ma-
gyar országnak leírása, I-III. Buda, 1796 – 1799. Dostupné on line. 
http://www.arcanum.hu/fszek/ [Cit. 2013-10-08]. Ďalej v texte pri identifikovaní miestnych 
pomenovaní – ak nie sú iné odkazy – vychádzame bez ďalšieho odkazovania z citovaného 
opisu Uhorska od Andrása Vályiho s prihliadnutím k slobodnej encyklopédii Wikipédia. 
12 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 240. 
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zas nazýva „svetoznámym hrdinom“. Z Čakovca píše, že „mu padlo 
veľmi dobre uvidieť uprostred šírošíreho barbarstva nádherné budovy, 
skvostné nábytky, veľkolepé pohodlie, čistotu a takú vzdelanú a sčítanú 
rodinu.“13 Samozrejme, prezrel si aj chýrnu knižnicu Zrínskych a pri 
odchode z Čakovca si so sebou odnášal ako dar tri turecké rukopisy.14 

Pri druhej Tolliusovej ceste boli jeho hlavnými zástavkami mestá: 
Amsterdam, Hannover, Braunschweig, Wolfenbüttel, Goslar, Magde-
burg, Brandenburg, Postupim, Berlín, Wittenberg, Lipsko, Drážďany, 
Praha, Viedeň a potom Bratislava. Hoci Tolliusa počas jeho cesty po 
Hornom Uhorsku zaujímali v prvom rade bane a minerály, ako dobrý 
pozorovateľ si všíma aj stav hradov a v súvislosti so svojimi pozorova-
niami si neraz zaznamenáva aj osobné poznámky a dojmy.15 Jeho správy 
osobitým spôsobom podfarbuje ich historické pozadie, veď ako sme už 
spomenuli, je to doba Tökölyho kuruckého povstania a vyhnania Turkov 
z Uhorska! 

Tollius sa na svojej druhej uhorskej ceste v roku 1687 dostal do Bra-
tislavy loďou po Dunaji. Krása okolitej prírody očarila nášho cestovateľa, 
ktorý sa nalodil na cestu v polovici mája: „Neoľutoval som svoju voľbu. 
Všade hýrila zeleň vegetácie... v tomto jarnom čase bola okolitá rozkvit-
nutá príroda nádherne plná života, a kým húfy slávikov svojím ľúbez-
ným spevom rozmaznávali naše uši, zdalo sa mi, že sa túlam po Ostro-
voch Blažených.“16 Vopred tiež upozorňuje, že o uhorských mestách 
bude písať podrobnejšie ako o nemeckých mestách, nakoľko sa o nich vie 
vo svete omnoho menej.17 

Jeho prvou zastávkou bola Bratislava – „Posonium, alebo ľudovo 
Presburg, vznešené uhorské mesto, nie veľmi rozľahlé, dá sa obísť mo-

13 SZAMOTA, István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten, 1054-1717, össze-
gyűjt. és jegyz. Szamota István. Budapest : Franklin, 1891, s. 285-286. 
14 HAUSER, Gábor – MONOK István – ORLOVSZKY, Géza: A Bibliotheca Zriniana története 
és állománya. Budapest : Argumentum, Zrínyi, 1991. Dostupné on line. 
http://www.eruditio.hu/zrinyi3d/bz/zrinyi.html [Cit. 2013-10-22]. 
15 Je to doba veľkých hradných projektov. Tolliusovým súčasníkom bol nielen Vauban 
(Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban, 1633 – 1707), ale aj Menno barón von Coehoorn 
(1641 – 1704), ktorý sa spomína ako holandský Vauban. Dostupné on line. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Le_Prestre_de_Vauban [Cit. 2013-10-25] a 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Menno_van_Coehoorn [Cit. 2013-10-25]. 
16 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 140. 
17 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 141. 
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jimi približne dvetisícpäťsto krokmi. Má tvar takmer trojuholníka, avšak 
nerovnomerného...“ Následne si zaznamená: v meste sa ešte aj dnes dajú 
objaviť „smutné a desivé stopy Tökölyho povstania... Avšak veľkolepé 
rozľahlé hlavné námestie prepožičiava mestu dôstojnosť a jeho skvostné 
domy, námestie s kostolom a tamojšie dve studne svedčia o bohatstve 
jeho obyvateľov.“18 

O hrade načrtol veľmi podrobnú drobnokresbu. Opisuje ho ako 
štvorcovú krásnu budovu, ktorá „má štyri veže a z nich tá od viedenskej 
strany je o čosi vyššia ako ostatné, veď po obsadení Vyšehradu Turkami 
bola určená na ochranu Koruny.19 Túto vežu chráni sedem zámkov 
a kľúče od nich uchováva rovnaký počet uhorských veľmožov. Privilé-
gium ochrany samotnej Koruny ako aj hradu prináleží na základe ná-
rodnostného práva Pálfiovcom.“20 

Analyzujúc stavbu hradu zisťuje, že jeho „širšie, južné krídlo je na 
strane, ktoré obmýva Dunaj... Od mesta hrad obkolesuje dvojitá prieko-
pa a tri kruhovité bašty, zato veže nie sú veľmi vysoké a priekopa je 
vyslovene malá. Od východu je hrad vďaka svojej prirodzenej polohe 
a vybudovaným opevneniam zdanlivo nedobytný.“ Zato západné krídlo 
by bolo potrebné opevniť, „pretože tu hľadí na vyvýšeniny, a pritom tu 
chýba priekopa aj serióznejšie hradby.“ Pri obchôdzke po hrade neujde 
jeho pozornosti, že „na vnútornom nádvorí je veľmi hlboká studňa, kto-
rej dno siaha po úroveň Dunaja, odkiaľ čerpá vodu. Kopec, na ktorom sa 
rozkladá hrad je skalnatý a štrkovitý, medzi ktoré sú vklinené v šírke 

18 Tököly vstúpil do Bratislavy v júli počas svojho ťaženia v roku 1683, ale Karol Lotrinský, 
hlavný veliteľ labancov krátko na to už kurucov vytlačil z mesta. 
19 Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa Bratislava stala hlavným mestom kráľovskej časti 
krajiny. Na hrade uchovávali takmer po tri storočia uhorskú svätú korunu, v Bratislave 
korunovali uhorských kráľov z habsburgovského panovníckeho domu, ktorí sa usilovali 
hrad čo najpevnejšie a súčasne čo najpohodlnejšie prestavať. Dali opevniť nielen vonkajšie 
hradby, ale tiež nechali prestavať vnútorný gotický palác. Dostupné on line. 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/084/pc008400.html#7 
[Cit. 2013-10-20]. 
20 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 141-142. Gróf Mikuláš Pálfi (1619 – 1679) bol strážcom 
Koruny. Jeho syn gróf Ján Pálfi z Erdődu (Červený Kameň, 20. august 1664 – Bratislava, 24. 
marec 1751) bol cisárskym generálom, uhorským palatínom a dedičným hlavným kapitá-
nom Bratislavského hradu. Dostupné on line. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1lffy_J%C3%A1nos_%28n%C3%A1dor%29 [Cit. 
2013-10-21 ]. 
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dvoch až troch palcov jemné mastencové žily.“ Opis hradu nakoniec 
uzatvára chválou panorámy: „Kopce s vinohradmi na západe a severe 
urodia ušľachtilé vína, z hradu sa zas otvára nádherný výhľad na lúky 
tiahnuce sa široko-ďaleko, ktoré pretína Dunaj náhliaci sa preč. Oči i du-
ša sa v tom kochá.“21 

Tolliusovej pozornosti neunikol ani ostrovný svet ležiaci 
v dunajskom koryte pod Bratislavou. „Pod mestom totiž vidno štyri os-
trovy: z nich ostrovy na pravo a na ľavo patria grófovi Pálfimu, kým dva 
prostredné sú majetkom mesta Bratislava. Z nich ten naľavo, ktorý vola-
jú Wolstrussela, sa tiahne v dĺžke dvoch nemeckých míľ. Ten napravo – 
Habera – je menší. Predchádzajúci ostrov vzhľadom k jeho veľkosti vola-
jú miestni aj Väčším mestským ostrovom – Grossburgenland, kým druhý 
Mestským pozemkom – Statts-Grund. Tieto ostrovy sú neobrobené... za-
to ostrov Schuta22 bol pred vojnou obrábaný, veď ešte aj teraz sa na ňom 
dá nájsť nejedna usadlosť a javí sa byť úrodným... z týchto ostrovov ťažia 
ohromné množstvo palivového dreva a občas na nich pasú stáda.“23 

S ľútosťou zisťuje, že tieto ostrovy ležia úhorom, hoci majú úrodnú 
pôdu a využívajú ich iba na ťažbu palivového dreva a občas aj na pas-
tvu. Holandský cestovateľ nerozumie tomu, prečo tieto cenné územia 
nedokážu ochrániť pred dunajskými záplavami. Dôvod vidí jednak v si-
le rieky, na druhej strane však naznačuje, že ho treba hľadať v absencii 
takýchto znalostí u miestneho obyvateľstva. „Jedno je isté: Uhri sú vo 
vojenských záležitostiach omnoho skúsenejší ako v takýchto činnos-
tiach.“24 

Hoci sa z Bratislavy chcel dostať priamo do Nových Zámkov, pred-
sa sa musel obrátiť smerom na Ráb, „pretože pocestní v smere na Trnavu 
a Trenčín sa strachujú pred zbojníckymi husármi, ktorých stretnúť“ – 
ako píše – „je nebezpečnejšie ako ukrutných Turkov.“25 Je zrejmé, že po-
čas vojny sa ešte viac rozmohlo zbojníctvo, keď čoraz viac vojakov sa 
stalo vyhnancami bez domova, a práve toto zhoršilo pomery pre pocest-

21 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 142. 
22 Veľký dunajský ostrov, resp. súostrovie ležiace medzi Bratislavou a Komárnom sa po 
stáročia nazývalo Čalokez (v súčasnosti Žitný ostrov, maďarsky Csallóköz). Nemecky sa 
označovalo názvom Schütt, resp. Grosse Schütt. 
23 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 142-143. 
24 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 143. 
25 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 145. 
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ných. Zdá sa, že zbojníci, lúpežné prepadnutia a násilie patrilo ku kaž-
dodennému životu v Uhorsku na konci 17. storočia. 

Prvé dojmy po príchode do Rábu26 sú veľmi pozitívne. Píše 
o dynamickom mestskom živote, ktorý je hlučný pre ozývajúci sa spev – 
v neposlednom rade od „pijanských skupiniek“.27 Krása, nespútaná ve-
selosť, pocit bezpečia – takto charakterizuje Tollius náladu miestnych 
obyvateľov. Dodajme, že pochopiteľne, veď sa ľuďom muselo zdať, že 
najmä po nedávnom oslobodení Budína bolo turecké nebezpečenstvo 
navždy zažehnané. Sútok Ráby s Dunajom navyše obdaril mesto takými 
prírodnými danosťami, že sa Ráb mohol stať popri Komárne druhou 
kľúčovou pevnosťou vo vybojovanom zápase s tureckým nepriateľom. 

Medzi slávnymi budovami uvádza Biskupský palác a kapitulské 
Panské domy, cisárov dom, susednú baziliku, františkánsky a jezuitský 
kostol. Ako píše: v centre, „pri rozľahlom a veľkom hlavnom námestí sa 
nachádza veľmi pekný kostol jezuitov aj s ich kolégiom. Na tomto ná-
mestí tiež postavili taký istý stĺp k pocte Panny Bohorodičky, ako je vo 
Viedni, na vrchu s jej sochou. Hneď vedľa sa nachádza aj pivničné väze-
nie, resp. po maursky Mazmorra teraz slúžiace pre tureckých zajatcov. 
Pomery v ňom sú veľmi ohavné, kým v druhom, ktorý leží pri jednej 
z ciest do Rábu sú tureckí zajatci strážení v lepších podmienkach. Videl 
som z nich niekoľkých a s nejedným som sa aj rozprával – svoj osud 
znášali hrdo.“28 

Pri Komárne29 sa Tollius napokon obrátil na sever a opustiac du-
najský breh pokračoval vo svojej ceste údolím Váhu, resp. Nitry. Po prí-
chode do Nových Zámkov30 sa ocitol zoči-voči živým stopám vojny. 
Píše: „Prišli sme do mestečka žalostne zničeného požiarom a bojmi“.31 

26 Ráb (Győr, Nagy Győr, Iaurinum, Jaurinum, Raab) – významné mesto rovnomennej 
stolice. 
27 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 146. 
28 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 147. 
29 Komárno – maďarsky: Komárom; latinsky: Comaronium; nemecky: Komorn. 
30 Nové Zámky – maďarsky Érsekújvár (Újvár, Érsek Újvár), nemecky: Neuhäus(e)l, latin-
sky: Novum Castrum. Tollius používa latinizovanú formu latinského mena: Neuheuselam. 
31 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 150. Vojenské zbory Svätej ligy pritiahli k Novým 
Zámkom 7. júla 1685 a pod velením Hannibala Heistera a Aeneasa Capraru začali obliehať 
hrad. V auguste poslal vezír Ibrahim pomoc na záchranu hradu, tieto pomocné oddiely 
však narazili na vojsko arcivojvodu Karola Lotrinského, ktoré ich rozprášilo. Nakoniec 19. 
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Z nasledujúceho rozprávania však vyplýva, že Tollius pricestoval do 
Uhorska okrem iného aj preto, aby nakúpil turecké knihy a rukopisy. 

„Môj sprievodca, ktorý sa sám zúčastnil na obliehaní, sa na veľa 
dal uprosiť a vyrozprával, ako prednedávnom spálil okolo 400 tureckých 
kníh. Tieto všetky pochádzali z knižnice tureckého kňaza Moraboda 
(Bibliotheca Morabodi).32 Na túto správu, ktorá na mňa zapôsobila veľmi 
zle, som odpovedal, že ja by som mu bol za každú jednu z tých kníh 
zaplatil najmenej jeden toliar. Takto som potrestal vojnovú krutosť 
a zvrhlosť tohto človeka. Veľmi ho totiž mrzelo, že prišiel o takýto zisk, 
ktorý mohol mať bez najmenšej námahy... turecké knihy k predaju som 
už potom tu ani nenašiel.“33 

Tolliusov záujem o turecké knihy a rukopisy samozrejme nie je ná-
hodný. V čase vyhnania Turkov z Uhorska bol najznámejším zberateľom 
kníh Talian Luigi Ferdinando Marsigli,34 ktorý oddaný svojej zberateľ-
skej vášni prešiel dymiace ruiny a z budínskych tureckých knižníc, resp. 
zo zlomkov knižníc, ktoré ponachádzal v palácoch, si odniesol dobrých 
pár exemplárov. Zúčastnil sa aj súpisu kníh, vypomáhal pri ich prevoze 
do Viedne a je pravdepodobné, že si potom tam z nich vybral ďalšie 
zväzky do vlastnej zbierky. Svoju knižnicu potom v roku 1711 ponúkol 
novému Vedeckému inštitútu v Bologni (Instituto delle Scienze), ktorý 
sám zakladal.35 

O samotnom meste Tollius píše, že je malé „a má len dve brány. 

augusta turecká posádka vyvesila bielu zástavu, ale márne, pretože obliehatelia väčšinu 
z 5000 obrancov hradu pobili. Dostupné on line. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rsek%C3%BAjv%C3%A1r#A_t.C3.B6r.C3.B6k_kor 
[Cit. 2013-10-20] 
32 S odvolaním na Tolliusa spomína túto knižnicu aj Matej Bel („Turcicos libros, quos in 
bibliotheca Morabodi“). BEL, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica; acce-
dunt Samuelis Mikovinii... Tom. IV. Viennae Austriae : Typis Johannis Petri van Ghelen, 
1742, s. 373. Dostupné on line. 
http://books.google.hu/books?id=NvfSEAMoeJYC&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage
&q&f=false [Cit. 2013-10-27]. 
33 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 150. 
34 Luigi Ferdinando Marsigli, latinizovane Marsilius (1658 – 1730) bol talianskym geogra-
fom, zberateľom umenia, diplomatom, cestovateľom, učencom, vojenským inžinierom, 
jazykovedcom – filológom, vojakom a dobrodruhom. Dostupné on line. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Luigi_Ferdinando_Marsigli [Cit.2013-10-22] 
35 MONOK, István: Kiegészítés a Marsili-hagyaték magyar vonatkozásaihoz. In: Magyar 
Könyvszemle, roč. 2009/125, č. 1, s. 88. 
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Ostatne vonkoncom nie je tak dobre opevnené, ako by sa podľa jeho chý-
ru mohol človek domnievať. Na obranu má iba šesť bášt a okrem nich už 
nič iné... Divil som sa, že valy, zákopy a mažiare obliehateľov ešte stále 
obkolesovali hrad. Je v takom stave, že keby sa Turek vrátil – Boh nás 
pred tým uchovaj – ani tri dni by mu nedokázal vzdorovať.36 

Po opustení Nových Zámkov pokračoval v ceste na sever, na ktorej 
prešiel aj cez Nitru.37 O tomto sídle napísal len pár riadkov. Podľa nich 
ešte stále niesla stopy po nedávno skončenej vojne. V spojitosti s hradom 
si zas poznamenal: „stojí na strmom, vysokom brale obrátený k mestu. 
Do hradu vedie pomaly stúpajúca cesta. Od mesta je tento chránený 
hradbami, z opačnej strany prírodou.“38 

Na druhej strane vyzdvihuje, že vďaka stolici sa tu netreba báť 
útokov zbojníkov. Ako vo svojich listoch neraz, tak aj tu chváli úrodnosť 
pôdy poukazujúc na to, že tu niekde netreba ani hnojiť, bez tak sa toho 
urodí dostatok.39 

Po prechode cez Nitru prichádza do hlavnej zastávky na svojho 
cestovateľského plánu – do Banskej Štiavnice.40 

O Banskej Štiavnici napísal Tollius veľmi podrobnú správu, ktorá 
sa opiera o nasledujúce body. Najprv predstavuje mesto, resp. jeho ze-
mepisnú lokalitu. „Pokiaľ ide o samotnú Banskú Štiavnicu“ – píše – „to-

36 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 150-151. 
37 Nitra, po maďarsky: Nyitra, nemecky: Neutra, po latinsky: Nitria. 
38 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 151-152. 
39 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 152-153. 
40 Banská Štiavnica, po maďarsky: Selmecbánya, Selmetzbánya, po nemecky: Schemnitz, po 
latinsky: Semnicium, u Tolliusa: Schemnizium. Vályi na konci 18. storočia píše, že voľake-
dajšia Banya, potom Szebenicza a terajší Selmetz získal svoje meno zo slovenského Zem-
nitze označujúceho baňu a obývajú ju najmä Slováci a Nemci. V roku 1762 tu Mária Terézia 
založila Kráľovskú banícku akadémiu. Na jej význam poukazuje aj to, že veľký organizátor 
francúzskeho vzdelávacieho systému Antoine François de Fourcroy vo svojom návrhu 
predloženom v septembri 1794 v mene Výboru pre verejné blaho, vzdelávanie a verejné 
práce do Národného konventu upozorňuje na to, že armáda Francúzskej republiky bez-
podmienečne potrebuje inžinierov. Osobitne sa zmieňuje o odborných poznatkoch, ktoré 
sú potrebné pre objavenie a vyťaženie ložísk drahých kovov, pre ich spracovanie a zdoko-
nalenie hutníckych postupov. Vzápätí upozorňuje, že fyzika a chémia sa vo Francúzsku vy-
učuje iba v teoretickej rovine, „kým vysoká škola banského inžinierstva v meste Schemnitz 
núka dobrý príklad na to, že poslucháči musia vykonávať pokusy.“ Inžinierske vzdelávanie 
v Banskej Štiavnici postavené na praktických základoch malo teda v tých časoch európsky 
ohlas. Moniteur, roč. III., vendémiaire 8; 29. september 1794, s. 37. 
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to mesto obopínajú mimoriadne vysoké hory. Svojím nepravidelným 
tvarom sa niekde rozkladá v údoliach, inde sa však opatrne naťahuje na 
úbočia hôr. Je to skromnejšie mesto, vzhľadom k počtu jeho obyvateľov 
je však dostatočne veľké na to, aby obslúžilo tamojšie bane. Tieto sú bo-
haté najmä na striebro a pre svojich majiteľov, predovšetkým však pre 
cisára zaisťujú nezanedbateľné výnosy.“41 

Potom, na základe očitých skúseností a reflexii nedávnych udalostí, 
o ktorých sa dopočul, vykresľuje historickú momentku mesta, následne 
robí odbočku k baníctvu a mineralógii, aby nakoniec charakterizoval oby-
vateľov. Z tejto logickej analýzy nám vystupuje dobre konštruovaný 
obraz o Banskej Štiavnici. Nie náhodou sa pre Mateja Bela o pol storočia 
neskôr v súlade s jeho kritickosťou stáva Tollius jedným z jeho najdôleži-
tejších prameňov o Banskej Štiavnici.42 Keďže jeho hlavným cieľom bol 
alchymistický a mineralogický výskum, prirodzene mimoriadne po-
drobne píše o svojich tunajších zážitkoch, ale nezabúda zaznamenávať aj 
to, čo počul. Tollius – podobne ako jeho súčasníci – s charakteristickou 
pozornosťou počúva rozprávanú, zažitú históriu a tiež si ju zaznamená-
va. Matej Bel to u neho vyzdvihuje poukazujúc na to, že keď sa holand-
ský cestovateľ „tu v roku 1687 zastavil, získal vedomosti o všetkom zo 
slov ešte vtedy žijúcich ľudí, ktorí si utrpeli škody. Nakoniec všetko pod-
robne a najmä po latinsky vyrozprával v liste, ktorý adresoval svojmu 
priateľovi Kniphausenovi.“43 To je oral history z konca 17. storočia o pá-
trovi Josuovi,44 ktorý sa pridal na Tököliho stranu a so svojimi oddielmi 
najskôr prepadol zásielku striebra, aby potom vyraboval aj mesto. So 
svojím vojskom o sile šesťsto mužov znenazdajky prepadol ochranný 
sprievod, a keď sa na smrť vydesení cisárski dozorcovia rozutekali, nie-

41 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 156. 
42 BÉL, Mátyás: Bányavárosok a Legkegyelmesebb Királyok uralkodása alatt : Selmecbánya. Bél 
Mátyás leírásában, Prekl. Péter TÓTH Sopron : Központi Bányászati Múzeum, 2006.  
43 BÉL: Bányavárosok..., s. 95. 
44 Páter Josua (Štefan Jósa) bol rímskokatolíckom kňazom, ktorý bol duchovným správcom 
obce Tállya, potom titulárnym kanonikom v Jágri. Na začiatku Tököliho povstania bojoval 
najskôr na strane labancov, potom prešiel ku kurucom. Ako kuruc vyraboval Banskú Štiav-
nicu, ale o niekoľko mesiacov neskôr, na jeseň 1679 umiera v Tállyi opäť ako labanc v jed-
nej bitke s kurucmi. Dostupné online. 
http://jam.nyirbone.hu/konyvtar/web-konyv/Jo-Jolan/05pater.html [Cit. 2013-10-06]; TOL-
LIUS: Epistolae itinerariae..., s. 156; BÉL: Bányavárosok..., s. 95-96. 
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lenže ukoristil celú zásobu striebra, ale podpálil aj všetky cisárske dielne, 
ba aj meštianske domy a vyraboval z nich všetky cennosti. Celý príbeh 
má aj tragikomický rozmer, pretože jeden sedliak upozornil Štiavniča-
nov na hroziace nebezpečenstvo. Tí však tohto neboráka uvrhli do väze-
nia, lebo boli presvedčení, že je iba šíriteľom poplašnej správy. A keď už 
bolo celé mesto v plameňoch, zabudli na neho, a tak tento bedár uhorel 
zaživa vo väzenskej cele. Napriek tomu, že Štiavničania nepočúvali toh-
to sedliaka, mohli sa ubrániť pred útokom, „lebo ak by mali srdcia na 
pravom mieste – čo sa ani oni sami neodvážili poprieť – poľahky by boli 
odrazili útok pátra Josua. Najmä ak mali k dispozícii pomoc päťdesiatč-
lennej posádky. Pravda, ich veliteľ – ako sa to dá očakávať od takéhoto 
hrdinského muža – sa stiahol do Starého zámku, čím umožnil nepriate-
ľovi, aby všetko vyraboval.“45 

Nadšene píše o baniach a dobrosrdečnosti hostiteľov, veď nielenže 
„ponúkli veľmi výdatný obed“,46 ale ho obdarovali aj vzorkami hornín. 

O obyvateľoch mesta teda píše veľmi dobre. Na viacerých miestach 
poznamenáva, akého milého a pohostinného prijatia sa mu ušlo počas 
svojho banskoštiavnického pobytu. Potvrdzuje to aj Matej Bel,47 ktorý 
nás upozorňuje aj na to, že pohostinnosť bola pre Štiavničanov akýmsi 
spoločenským kapitálom. „Už v dávno minulých dobách bolo zvykom, 
že tunajších mládencov posielali do cudzích krajín jednak pre osvojenie 
užitočných vied, jednak preto, aby dôkladne spoznali baníctvo v nemec-
kých krajinách, a aby potom doma podali správu o tamojších metódach 
hutníctva kovov.“48 Zdá sa, že ani v Banskej Štiavnici nechýbali vzdelaní 
jedinci, čo nášho holandského cestovateľa napĺňalo obdivom, keď sa 
s uznaním vyjadril o vzdelaní niekoľkých mešťanov, menovite spomenúc 
svojho lekárskeho kolegu Hellembacha, či banského dozorcu Michala 
Glauschnicka. Osobitne vyzdvihol právnika Jána Krištofa Rauschera,49 
„ktorý ma obdaroval mnohými vyberanými peknými kúskami zlatej 
a striebornej rudy, ako aj iných vzácnejších minerálov, ba v jeho knižnici 

45 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 156. (Preklad Péter Tóth). 
46 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 163. (Preklad Péter Tóth). 
47 Aj Matej Bel podčiarkuje: „...veru, ešte aj dnes treba pochváliť Štiavničanov, že každým 
druhom svojej výnimočnej ľudskosti zahrnuli tých, ktorí sem prichádzali z cudzích krajín.“ 
BÉL: Bányavárosok..., s. 134. 
48 BÉL: Bányavárosok..., s. 138. 
49 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 157. (Preklad Péter Tóth). 
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som zazrel napríklad Thomasiov spis De plagio litterario,50 či dielo Tabula 
Chorographica Regni Hungariae,51 ktorá je oveľa presnejšia a lepšia ako 
mapa, ktorú prv vydal Hartung vo Viedni.“52 Matej Bel o niekoľko de-
saťročí neskôr píše, že Rauscher bol takmer zázračne vzdelaný a celý 
svoj voľný čas venoval prehlbovaniu svojich vedeckých poznatkov 
a svoje príjmy zas na nákup tých najlepších kníh.53 

Z Tolliusovho banskoštiavnického cestovného denníka sa možno 
dozvedieť aj to, že najväčšou prekážkou zvýšenia efektivity banskej čin-
nosti je nedostatok vody. Hoci sú bane bohaté na rudu, veľmi chýba 
povrchová voda, ktorá by poháňala hámre. Absenciu plynulej vodnej 
energie možno nahradiť iba čiastočne nákladnou ľudskou prácou a zvie-
racím pohonom. „Nedostatok vody je častý v zime aj v lete, raz pre mra-
zy, druhý raz pre horúčavy. Preto sú práce najefektívnejšie na jar a na 
jeseň.“54 V banskej rade sa síce často zaoberajú otázkou, ako by sa dala 
odviesť voda z Kremnice k štiavnickým baniam, ale „okolité vysokánske 
hory“ doteraz znemožňovali tieto plány, hoci sa aj teraz buduje jeden 
vodovod, ktorý bude poháňať jeden väčší mlyn.55 

Tolliusova podrobná správa menovite uvádza vedúcich banských 
diel, sumár baníkov z jednotlivých štôlní, ako aj ich celkový sumár, resp. 
číselné údaje o jednotlivých fáraniach v trojzmennej prevádzke.56 

Z Banskej Štiavnice prichádza po prechode cez hory do ďalšieho 

50 THOMASIUS, Jacob (1622 – 1684): Dissertatio Philosophica de Plagio Litterario. Lipsiae, 
1673. 
51 Tabula Hungariae, resp. tzv. Lazarova mapa, je prvou zachovanou tlačenou mapou 
Uhorska, ktorú vyhotovil pisár Lazarus okolo roku 1528. Na jej základe pracoval aj Wolf-
gang Lazius (alebo Laz; 31. október 1514 vo Viedni – 19. jún 1565 vo Viedni) – rakúsky 
humanistický učenec, dejepisec, kartograf, lekár a univerzitný profesor. Svoju mapu spra-
coval na ilustráciu svojej dejepisnej práci o uhorsko-tureckých bojoch (Rerum anno 1556 
contra Turcas gestarum brevis descriptio. In: BONGARTIUS, Jacobus (ed.): Scriptores rerum 
Hungaricarum; Commentariorium in genealogiam Austriacam libri duo. Basel, 1564). 
52 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 163. 
53 BÉL: Bányavárosok..., s. 140-141. 
54 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 161. 
55 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 162. 
56 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 159-160. Na základe toho riadi všetky práce 12 ľudí. 
V troch zmenách pracuje 2145 baníkov, ku ktorým treba pripočítať ešte silu 196 koní. 
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cieľového mesta – Kremnice.57 Po príchode ho upútal zlatonosný potok 
prudko tečúci v úzkej doline. Samotnú Kremnicu opisuje ako malé mes-
tečko ležiace v malebnom prostredí. V jeho centre „stojí tridsaťdva do-
mov, z ktorých väčšina sa nachádza okolo rozľahlého trhového námestia 
uprostred mesta... Je tu mierny svah, na ktorom stojí na jednej strane 
kostol, na druhej strane o niečo vyšší slabo opevnený hrad... hovorí sa, 
že v Kremnici je pred každým domom kostol, lebo z každého je naň 
výhľad. Omnoho rozsiahlejšie sú predmestia, ktoré sú roztrúsené na 
vyvýšeninách a kopcoch rozdeľujúcich údolie, a ktoré svojou nádhernou 
rôznorodosťou dokážu očariť pozorovateľa.“58 

Kremnica teda bola menším sídlom, najmä ak ju porovnávame 
s Banskou Štiavnicou, kde Tollius napočítal päťsto domov, na základe 
čoho odhadol počet obyvateľov na tritisíc, pričom k nim prirátal aj tých, 
ktorí patrili k cisárskej komore (Cammerhof).59 

Je pravda, že presné číselné údaje neuvádza, ale zato sa pristavuje 
aj pri národnostnom zložení obyvateľstva v okolí. „Obyvateľstvo týchto 
miest a hôr pozostáva zo štyroch nácií. Takmer všetok pospolitý ľud má 
slovenský pôvod a ich odev a jazyk ich odlišuje od ostatných. Väčšina 
zámožnejších mešťanov sú Maďari, ktorí okrem maďarského jazyka 
používajú v rovnakej miere aj nemecký jazyk. Popri potomkoch Sasov, 
ktorých tu usadil Gejza II.,60 tu nájdeme aj malý počet Nemcov, ktorí sú 
zväčša správcami majetku cisárskych baní.“61 

57 Kremnica (maďarsky: Körmöcbánya, nemecky Kremnitz, latinsky Cremnicium) bolo 
banské mesto obývané Nemcami a Slovákmi. Ako ďalej píše Vályi: „Leží štyri míle od 
Banskej Štiavnice v hlbokej doline uprostred rôzne vysokých hôr.“ 
58 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 171. 
59 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 207. Henniova poznámka č. 22. Matej Bel tento údaj 
koriguje. Podľa neho totiž ak počítame na dom so 6-timi obyvateľmi, potom naozaj vyjde 
výsledok 3000. Je to však mylný predpoklad, pretože „v jednotlivých chyžkách bývalo 
neraz aj dvadsať ľudí... Inými slovami: náš Tollius nemohol naraz pozorovať celé obyvateľ-
stvo mesta, lebo existujú dve Banské Štiavnice – jedna na povrchu, ktorá je pod holým 
nebom a je prístupná nášmu pohľadu a druhá – podzemná Štiavnica, ktorá sa rozprestiera 
široko-ďaleko v hĺbke pod povrchom, v banských štôlňach. Obidve však prispievajú k poč-
tu obyvateľov: podzemná k počtu baníkov a ich dozorcov, nadzemná k počtu mešťanov... 
Ja si myslím, že Banskú Štiavnicu treba počítať popri Bratislave, Budíne a Debrecíne medzi 
najľudnatejšie mestá Uhorska.“ BÉL: Bányavárosok..., s. 160-161. 
60 Gejza II. (1141 – 1161) tu nechal usadiť sedmohradských Nemcov, ktorých nazývali 
Sasmi. 
61 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 172. 
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Tollius si samozrejme pri prvej príležitosti prezrel bane a na začiat-
ku ich opisu – namiesto úvodu – nás oboznamuje s procedúrou fárania 
do bane. Princíp fungovania stroja na fáranie je podobný dnešnému vý-
ťahu, ale namiesto motora tu boli kone a ako protiváha ľudia. „Na druhý 
deň ráno, počas siedmej hodiny, som sfáral do cisárskej bane, ktorá leža-
la štvrť míle od mesta. Aj tu, rovnako ako v Banskej Štiavnici, sa pred 
fáraním podľa obradného zvyku pomodlili, a to pokľačiačky. Totiž toto 
moje a asi aj druhých dobrodružstvo nie je bez nebezpečenstva [...] pre-
tože tu nezostupujeme po rebríkoch, ale na povrazoch pomocou kolies, 
ktoré otáčajú kone, takže kým jedna strana zostupuje, na druhej strane 
sú druhí vyťahovaní hore. Hoci sme sedeli pevne pripútaní remeňmi, 
pre istotu hrubé laná spevnili železnými reťazami. Podľa zaužívaných 
zvyklostí naraz vystupovali traja – štyria baníci, z ktorých ten najspod-
nejší držal lampu. Pri fáraní je zvykom spievať tradičné banícke pesnič-
ky.“62 

Po prehliadke bane si Tollius prezrel mincovňu, kde mohol získať 
nielen prehľad o každodennej prevádzke podniku, ale mohol si aj od-
skúšať razenie mincí. Preto tamojší postup opracovania drahých kovov 
opisuje veľmi názorne. „Nasledujúci deň mi povolili návštevu mincové-
ho úradu, kde zo strieborných rúd valcujú dlhé pásy, ktoré pomocou 
kolies bez väčšej námahy postrihajú na okrúhle pliešky. Na tieto nako-
niec, opäť s pomocou kolies, urobia razbu. Takto som mohol obdivovať 
aj ľahkosť razenia mincí, čo som si aj vlastnoručne odskúšal.“63 

Po Kremnici išiel Tollius do Banskej Bystrice, odkiaľ sa cez Vacov 
dostáva do Budína, voľakedajšieho kráľovského sídla, ktoré pri vytláčaní 
Turkov celkom rozstrieľali. Jeho zážitky sú pretkané blízkosťou bojov, 
preto azda nie je zbytočné obsiahlejšie zacitovať jeho text, ktorý hovorí 
sám za seba. 

„Po odchode z Vacova sa čoskoro objavil na obzore na vysokom 
vŕšku Budín so svojimi belavými múrmi, vežami a kostolmi. Už z diaľky 
som zdravil toto vznešené kráľovské mesto, ktoré som si už tak dávno 
prial uvidieť. Čím som bol bližšie, tým viac som obdivoval cisárovo 
šťastie, ktorého ho obdarovalo takýmto mocným a nádherným mestom. 
Keď sme dorazili k mostu spájajúcemu Pešť a Budín, rozhodli sme sa 

62 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 174. 
63 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 176. 
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najskôr navštíviť mesto Pešť, pretože v Budíne, po obliehaní takmer 
zrovnanom so zemou, by sme boli sotva našli ubytovanie. 

Počas nasledujúcich troch dní som navštívil všetky pamätihodnos-
ti. Voľakedajšie také pyšné a nádherné mesto s hradom bolo ohromnými 
delostreleckými salvami úplne rozostrieľané, takže som v celom meste 
nenašiel celý ani jeden jediný dom. Vo voľakedy takom krásnom a nád-
hernom kostole sv. Štefana a v tureckej mešite v blízkosti mosta, ako aj 
nad bránou vnútorného hradu som objavil turecké nápisy. Hrad oddeľu-
jú od mesta dvojité hradby. Mesto na strane bližšej k hradu pozostáva 
z dvoch ulíc, na opačnej, kde sa kopec rozširuje, zas z troch ulíc. Hradby 
sú staromódne, ale zato mocné. Priekopy sú hlboké. Existujú tri brány, 
z ktorých jedna je smerom na Ó-Budu. Cisárske vojsko práve tadiaľto 
prelomilo rozostrieľané hradby. Mesto kedysi z oboch strán zdobili dve 
predmestia. Po predmestí, ktoré bolo v smere od Stoličného Belehradu, 
dnes už niet ani stopy, kým na veľkom predmestí pri Dunaji už zopár 
domov začínajú opravovať a prestavovať. 

Medzi rozvalinami a v pivniciach domov žijú nevzdelaní, hrubí 
a odpudiví Srbi gréckeho vyznania, ktorí sa živia nosením vody, pretože 
studne na hrade zasypali Turci. 

Početné mešity na predmestí pri Dunaji boli zbúrané, niektoré však 
prestavali na sklady a sýpky. Vyšiel som do veže jednej z ešte existujú-
cich mešít, aby som odtiaľ mohol lepšie pozorovať okolie. Za malú ná-
mahu som tak zožal veľký úspech. Pod vrchom sv. Gerharda a smerom 
k Ó-Bude sú termálne kúpele, ktoré som všetky dôkladne preskúmal. 
[...] Do Budína domáci obyvatelia nemôžu vstúpiť, ale Srbi, najmä ženy 
majú povolený voľný pohyb. Dunajský most pozostáva z 57 lodiek 
a meria približne 10 000 stôp. 

Pešť je priemerné mesto štvorcového pôdorysu. Aj keď počas mi-
nuloročného obliehania si toho tiež dosť vytrpelo, rýchlo sa obnovuje a aj 
počet jeho obyvateľov stúpa rýchlejšie ako v prípade Budína. Rozprestie-
ra sa totiž na rovine, a preto má výhodnejšiu pozíciu na využitie Dunaja. 
Potom, čo som si všetko prezrel, som 23. júna 1687 opustil toto bývalé 
sídlo uhorských kráľov.“64 

O svojej spiatočnej ceste píše Tollius už iba veľmi stručne. Cez Os-

64 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 198-201; SZAMOTA: Régi utazások Magyarországon..., s. 
288-289. 
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trihom, Komárno, Ráb a Bratislavu opúšťa územie Uhorska a ide od 
Viedne, odkiaľ pokračuje vo svojej európskej ceste do Talianska. Svoj 
uhorský cestopis končí týmito slovami: „Nakoniec, o týždeň neskôr ako 
som opustil Budín, v pondelok 30. júna som sa vďaka dobroprajnej Božej 
vôli vrátil do Viedne a tak som ukončil svoje cestovanie po Uhorsku, 
ktoré mi trvalo poldruha mesiaca.“65 

Uhorské poznámky J. Tolliusa sú jedným z významných prameňov 
tejto zabudnutej časti starej Európy. Aj keď jeho spis odráža aj svojský 
záujem alchymistu večne hľadajúceho kameň mudrcov (minerály, baníc-
tvo, hutnícke technológie), nezabúdajme, že poslaním nášho učeného 
filológa bol zber zemepisných a dejepisných údajov! Veď o niekoľko de-
cénií neskôr sa Tolliusov spis stal pre Mateja Bela vo vzťahu k banským 
mestám neopomenuteľným. 

Jeho poznámky o krajine baní, liečivých kúpeľov a termálnych 
prameňov sú mozaikou, v ktorej prebleskuje aj krajina nevšedných prí-
rodných daností, riek plných rýb, úrodných polí a vynikajúcich vín. 
Sem-tam sa, pravda, nájdu aj fundamenty typických stereotypov, ako je 
pohostinnosť, či obyvateľ Uhorska, ktorý sa radšej oháňa zbraňou, než 
motykou, lebo „vojenská horlivosť“ je bližšia náture ľudu ako poľnohos-
podárske „dedinské činnosti“.66 Nepochybne kanonizuje pár charakteris-
tických znakov, ktoré sa neskôr stanú trvalým prívlastkom obrazu oby-
vateľa Uhorska. Náš holandský cestovateľ je však súčasne takým vzde-
laným cestovateľom, ktorý svoju drobnokresbu vychádzajúcu z vlastnej 
skúsenosti ako aj svoje dojmy (nepopierame, že neraz klamlivé) 
a pozorovania dopĺňa možnosťami, ktoré ponúka oral history. Tolliusove 
listy sa tak menia na záživné čítanie, ktoré sa popri anglickom cestovate-
ľovi a Tolliusovom súčasníkovi Edwardovi Brownovi,67 ktorý navštívil 
Uhorsko o viac ako poldruha desaťročie skôr, stanú okrem iných jedným 
z najdôležitejších prameňov pre definíciu obrazu obyvateľa Uhorska vo 

65 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 203. 
66 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 143. 
67 Edward Brown (1642 – 1708) absolvoval štúdiá v Cambridgei a Oxforde. Počas svojej 
veľkej európskej cesty v rokoch 1669 – 1670 navštívil aj Uhorsko. Neskôr sa stal osobným 
lekárom Karola II. a predsedom Londýnskeho lekárskeho kolégia. SZAMOTA: Régi utazá-
sok Magyarországon..., s. 290-425. 
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francúzskej encyklopedickej literatúre 18. storočia.68 
 
 

Príloha 
 

Bane z územia Uhorska podľa Tolliusových záznamov (1687) 
– s doplnkami Bruzen de la Martinièrea (1732)69 

ALTZOL [Zvolen, Ózólyom / Banskobystrický kraj] 
Obec ležiaca na ľavom brehu rieky vo vzdialenosti dvoch míľ od Newzol-u. V 
skutočnosti sa tam nenachádza žiadna baňa, ale medzi koreňmi pšeničných 
klasov sa dajú nájsť zlaté hrudy. V okolí sa v dávnejších časoch ťažilo zlato, 
striebro, meď a ortuť. 
AMGESCHED70 [bývalá banícka osada Banskej Bystrice / Banskobystrický 

68 Príkladom je Antoine-Augustin Bruzen de la Martinière (1683 – 1746), ktorý bol jedným 
z najplodnejších zemepiscov, dejepiscov a kompilátorov 18. storočia. Hoci jeho meno dnes 
už upadlo do zabudnutia, svojho času disponoval titulmi radcu princa parmského, tajom-
níka dvoch sicílskych kráľovstiev a prvého geografa španielskeho kráľa. Jeho hlavné repre-
zentatívne deväťzväzkové dielo, ktoré vyšlo v rokoch 1726 – 1739 je považované za jedno 
z najlepších a najmodernejších encyklopédií, opierajúce sa o najnovšie vedecké poznatky a 
vo svojej dobe patriace medzi najpopulárnejšie diela. BRUZEN de la MARTINIÈRE: Le 
Grand Dictionnaire géographique et critique, par M. Bruzen La Martinière,... La Haye, P. Gos-
se, R.-C. Alberts, P. de Hondt, 1726-1739, 9 tomes en 10 vol. V tejto encyklopédii je na konci 
hesla o Uhorsku pripojený abecedný zoznam významnejších banských miest, ktorý je 
doslovnou citáciou zoznamu z diela J. Tolliusa. Tento súpis pripájame v prílohe k nášmu 
textu aj my. K životopisným údajom o Antoine-Augustin Bruzen de la Martinière viď 
Michaud, t. 27, s. 329-331; Nouvelle Biographie Générale sous la dir de M. Le Hoefer, t. 23. 
Paris : Frimin Didot, s. 253-255; Dictionnaire de biographie française, t. 7. Paris : Libraire Le-
touzey et Ané, 1956, s. 586. 
69 TOLLIUS: Epistolae itinerariae..., s. 166-169.; BRUZEN de la MARTINIÈRE: Le Grand Dic-
tionnaire... 1732, t. IV, s. 185-186. Tento text sa pridržiava doplnkov Bruzen de la Marti-
nièrea, ktorý slovo od slova preberá Tolliusov latinský text. Na prvom mieste teda uvá-
dzame pôvodné meno sídla podľa prameňa. V hranatej zátvorke uvádzame dnešné pome-
novanie, ako aj maďarský ekvivalent a príslušnosť podľa súčasného územno-správneho 
členenia. Pri identifikácii jednotlivých sídiel sme vychádzali popri už spomínanej Vályiho 
encyklopédii z prác: GYALAY, Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. Buda-
pest, 1989; resp. HAJDÚ-MOHAROS, József: Magyar Településtár. Budapest : Kárpát-
Pannon, 2000. Napokon poznamenávame, že Tollius vo svojom súpise používa ako orien-
tačný bod mesto Newsohl (Neusohl), t. j. Banskú Bystricu. 
70 Zrejme ide o osadu Ortúty, ktorá sa v prameňoch uvádza pod menom Geschaidt, tu 
s predložkou Am Geschaidt. (Pozn. prekl.) 
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kraj] 
V tejto obci ležiacej pol míle od Newzolu71 sa nachádza jedna baňa v súkromnom 
vlastníctve, ktorú jej majiteľ nedokáže prevádzkovať. 

ANDRASCHOW [Andrášová – bývalá banícka osada Banskej Bystrice / 
Banskobystrický kraj] 
V tejto obci, ktorá leží tiež pol míle od Newzolu sa nachádza jedna samostatná 
baňa na meď, ktorá patrí ringbürgerom. 

BOINIK [Poniky, Pónyik / Banskobystrický kraj]  
Prv tu ťažili železo, ale dnes sa tu dá nájsť už iba červená hlina, z ktorej kedysi 
dokázali extrahovať železo. 

BOTZAR [Nižná Boca / Banskobystrický kraj]  
Sú tu zlatonosné bane. 

BRESNIZC [Železná Breznica, Garamberzence / Banskobystrický kraj]  
Je vzdialená dve míle od Newzolu a sú tu železorudné bane predstavujúce cisár-
sky majetok. 

BUDE OFEN [Budín, Buda / Peštianska župa ~ Maďarsko] 
Podľa dodnes živej tradície sa v kopcoch v susedstve mesta nachádzali bane na 
zlato.. 

SCEPUISE [t. j. Spišský (-á), z množstva názvov obcí, ktorých súčasťou je 
tento prívlastok, to v tomto prípade bude Spišská Stará Ves, Szepesófalu 
/ Prešovský kraj] 
Na tunajšom kopci (Tarhegy)72 sa nachádza baňa, v ktorej ťažia olovo zmiešané 
s antimónom. 

DOBSH [Dobšiná, Dobsina / Košický kraj] 
Leží vo vzdialenosti dvoch míľ od Rafsenawu a pätnástich od Newzolu. Ťažia tu 
rumelku. Samotná obec patrí k banským mestám. 

FECKETIBAN alebo SCHWARTZBERG [Feketebánya / Sabolčsko-satmársko-
berežská župa ~ Maďarsko] 
Nachádza sa v Satmárskej stolici. Sú tu strieborné bane, kde sa v rude nájde aj 

71 Banská Bystrica. 
72 Dnes Lysá nad Dunajcom (súčasť obce Spišská Stará Ves). 
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prímes zlata. Jeden funt tunajšieho striebra obsahuje tri zrná zlata.73 

FELSCHEBAN alebo OBERBERG [Baia Sprie, Felsőbánya / Marmarošská 
župa ~ Rumunsko] 
Nachádza sa tiež v Satmárskej stolici. Je majetkom tunajšieho obchodníka Mi-
chela Fonyho. V pol funte tunajšieho striebra sa niekedy nájde aj štyri až päť 
drachiem zlata.74 

HELLIAR [Haliar (Staré Hory) / Banskobystrický kraj]  
V okolitých horách zvaných starohorské (Altgeberg) sa nájde trochu striebra 
s prímesou medi. Toto miesto je súkromným majetkom mešťanov z banského 
mesta. Nachádza sa tu aj voda s obsahom jedovatého plynu.  

JEROB [Jabriková,75 Imréd / Banskobystrický kraj] 
Táto baňa už nie je v prevádzke.. 

JESENACH [Jasenie, Jecenye / Banskobystrický kraj ] 
Zo zeme tu ťažia sírnatú rudu, ktorú Nemci volajú Ries. Keď z nej tavením 
odlúčia striebro, odvážajú ju do Schemnitzu. 

LIBETHEN [Ľubietová, Libetbánya / Banskobystrický kraj] 
Táto baňa bohatá na medenú rudu leží vo vzdialenosti dvoch míľ od Newzolu. 
Má tri štôlne. Jedna je spoločným majetkom obyvateľov Libethenu a Newzolu. 
Druhú rozhľadený muž Rothen a tretiu, zvanú Oberberga ringbürgeri z mesta. 

LIBSK [Deutsch Liptsch = Partizánska Ľupča / Žilinský kraj] 
V tunajších kopcoch sú bane na zlato a striebro. 

LUPSCENES, ktorú nazývajú aj LUPSCHER SCIFFEN [Lipscherseifen = Baláže 
/ Banskobystrický kraj] 
Nachádza sa dve míle od Newzolu. Je to rudná baňa, v ktorej sa ešte neťaží a je 
majetkom Michela Sturiana. 

LUPKOW, [(Liptovská) Dúbrava / Žilinský kraj] 
Ťaží sa tu antimón. 

MEDZIBROD [Medzibrod, Mezőköz / Banskobystrický kraj] 
Nachádza sa dve míle od Newzolu. Je to zlatonosná baňa, ktorá ešte nie je otvo-

73 Jedno zrno (granum) – stará váhová jednotka – cca. 0,05 g. 
74 Jedna drachma (kvintlík) – stará váhová jednotka – cca. 4 g. 
75 Dnes súčasť obce Tajov. 
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rená a je majetkom Maximiliena Conrada Ruprechta. 

NECBANIA alebo NEWBERG [Baia Mare, Nagybánya / Marmarošská župa 
~ Rumunsko] 
Je to baňa v Satmárskej stolici, vo vzdialenosti dvoch míľ od Sedmohradska, 
v ktorej sa nachádza striebro s prímesou zlata. V pol funte striebra sa tu nájde 
štyri až päť drachiem zlata. Funguje tam aj mincovňa. 

REDERISCH 
Železo z tejto bane je vhodné na hutnícke spracovanie. Ťaží sa tu aj markazit, 
zvaný aj ries. 

RICHTERGRUND [Richtárová76 / Banskobystrický kraj] 
Nájdeme tu iba meď a ani tá nie je najvyššej kvality. Je vzdialený zhruba jednu 
míľu od Newzolu. Baňa, ktorá sa tu nachádza, je súkromným vlastníctvom 
ringbürgerov z mesta. 

RONITSCH [Hronec, Kisgaram / Banskobystrický kraj] 
Železorudná baňa v cisárskom majetku. Nachádza sa štyri míle od Newzolu. 

ROSENAVA [Rožňava Rozsnyó / Košický kraj]  
Leží pri meste Erlam, resp. Jáger, pätnásť míľ od Newzolu. Tu sa dá vyťažiť 
najčistejšie zlato tohto kraja, ale spory medzi ringbürgermi a mestskou radou 
o vlastníctvo bane znemožňujú ťažbu.  

SANDBERG [Piesky, banícka osada Banskej Bystrice77 / Banskobystrický 
kraj] 
Tieto bane bohaté na meď sú vzdialené od Newzolu nanajvýš jednu míľu a sú 
v majetku mešťanov. Ruda, ktorá sa tu ťaží je sčasti čierna, žltá aj zelenkavá. 
Čierne fľaky značia prítomnosť striebra, ostatné farby zas prítomnosť cínu. 

SCHERTZENSTEINEN 
Zlatá baňa vo vzdialenosti pol míle od Newzolu, ktorá je v súkromnom majetku 
jedného ringbürgera. Ešte tu neprebieha ťažba. 

SCHMOLENITZ [Smolník, Szomolnok / Košický kraj] 
Medená baňa, kde sa vo veľkom ťaží. Sírnatá voda, ktorá sa tu získa, sfarbuje 
najprv ponorené železo na červeno, potom na bronzovo. Preto sa ponáša na 

76 Dnes súčasť obce Staré Hory. 
77 V katastri obce Špania Dolina. 
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štiavnickú, prv však mala takúto vlastnosť aj ľubietovská voda. 

SENNIZEN [Senica, Szénás / Banskobystrický kraj] 
Baňa vo vzdialenosti nanajvýš jednej míle od Newzolu. Pre cisára sa tam ťaží 
žltá a kujná meď. 

STRIGONIE alebo GRAN [Ostrihom, Esztergom / Komárňansko-
Ostrihomská župa ~ Maďarsko] 
Zlatonosné bane sa nachádzajú vo vzdialenosti troch míľ od mesta. Pred tým, 
kvôli tureckej hrozbe sa v nich neťažilo, ale cisár teraz vyslal ľudí na ich odkry-
tie a zahájenie ťažby. Úspešne sa to podarilo.  

TEICHOLTZ [Theisholz = Tisovec/ Banskobystrický kraj] 
Leží tri míle od Newzolu. Sú tu horniny s obsahom magnetitu. Sú tu magnetic-
ké horniny. 

TEIOB [Tajov, Tajó / Banskobystrický kraj] 
V jeho blízkosti (jednu míľu od Newzolu) na ceste do Kremnice sa pri jednom 
prameni nachádza niekoľko zanedbaných ortuťových žíl, ktoré sú dnes už zane-
dbané. V bezprostrednej blízkosti sa pod zemou ukrýva červenú síru. 

TOKAI [Tokaj / Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa ~ Maďarsko] 
Hory bohaté na zlato. Korene, resp. aj výhonky viniča, ktorý sa pestuje na okolí, 
obsahujú tenučké zlaté vlásočnice. Avšak kvôli istým príjmom z tokajského vína, 
ktoré je cennejšie od zlata, sa tu vôbec nezaoberajú neistými vyhliadkami na zisk 
z prípadného hľadania zlatých žíl. 

WEISCHOW [Vajsková78 / Banskobystrický kraj] 
Lom vo vzdialenosti štyroch míľ od Newzolu, ktorý medzi zopár zlatý-
mi žilami ponúka aj antimón vynikajúcej kvality. Z neveľkých zlatých žíl 
je aj zisk iba veľmi malý. Popravde, kvôli zbojníkom potulujúcim sa 
v okolitých lesoch s ťažbou už aj prestali. Baňa je majetkom veľavážené-
ho pána Michala Sturiana. 

 
Preklad: Imrich Nagy 

78 Dnes súčasť Podbrezovej. 
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