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Abstract: The article analyses the source information value of the catalogue of visita-
tion protocols of Esztergom archdiocese and compares the data from the catalogue 
with the original texts of visitation protocols. The authors of catalogue visited 822 
parishes and elaborated 1088 original visitation protocols, which are stored in the 
Primatial archive in Esztergom (Prímási Levéltár Esztergom). In regard to the extraor-
dinary large content of the visitation protocols the authors worked out a transparent 
catalogue, which is an important archival tool because it helps the processing the 
protocols. Catalogue contains the different data, f.e. the name of the parish, the 
church's patrocinium and other supplementary pieces of information on churches or 
chapels in the parishes and their filial churches. The catalogue describes the important 
sacral buildings, but some of the buildings are not mention at all and some – especial-
ly in regard to the details – are described inaccurately (even in the original protocols). 
The author of the article highlights the usefulness of this catalogue as the possible 
secondary source of information, but also the need to work with original visitation 
protocols and other archival sources. Data were added sequentially into the catalogue 
until the end of the 18th century, but some notes were added until the middle of the 
20th century.  
Keywords: visitation protocols, Esztergom archdiocese, information value, church 
buildings, patrociniums, Hont archdeanery. 

 
Ma arskí archivári dlhú dobu programovo pracujú na sprístup-

ovaní pramenných dokumentov svojich centrálnych archívov. Tie 
už od stredoveku spravujú pramene aj k územiu a obyvate om Slo-
venska. Centrálny arcibiskupský archív, známy ako Primaciálny 
archív v Ostrihome (Prímasi Levéltár Esztergom) v Ma arsku, okrem 
zbierky stredovekých a novovekých listín, archívu Ostrihomskej 
                                                           
1 Štúdia vznikla aj v aka podpore výskumu v Múzeu Andreja Sládkovi a v Krupine 
zo strany mesta Krupina. 
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kapituly a alších rodových archívnych fondov uchováva zbierku 
kanonických vizitácií od 16. do 20. storo ia. V roku 2000 ako 9. 
zväzok edície katalógov kanonických vizitácií Ma arska2, publiko-
vali pracovníci archívu András Heged s (v sú asnosti riadite  ar-
chívu) a Krisztina Tóth Katalóg kanonických vizitácií Ostrihomského 
arcibiskupstva rozdelený do štyroch zväzkov.3 Prvý obsahuje zoz-
nam lokalít, vrátane uvedených fílií zoradených pod a abecedy 
v dvoch zväzok (písmená A – K a druhý zväzok L – Z). V úvode 
autori chronologicky zhrnuli vývoj zachovaných kanonických vizi-
tácií a venujú sa aj alším reáliám, ktoré sa odrazili na vývoji úze-
mia arcidiecézy aj v samotných textoch vizita ných protokolov 
(napríklad vznik nových farností, rozdelenie diecézy po I. svetovej 
vojne at .). Vizita né protokoly Ostrihomského arcibiskupstva 
a súvisiace dokumenty sú zaradené do rôznych astí, fondov a 
archívov: Visitationes canonicae, Archivum Ecclesiasticum Vetus – Visi-
tationalia, Batthyány Regulatio parochiarum, dokumenty k vizitáciám 
nachádzajúce sa medzi dokumentmi arcibiskupov, Archivum Saeculare 
Classis A. Nr. 85, Archív Ostrihomskej hlavnej kapituly, Ladula 77 (Ac-
ta visitationis); Univerzitná knižnica4, oddelenie rukopisov – Col-
lectio Hevenessiana, Tomus LIV., LX., LXI. a LXIII.5  

                                                           
2 V rovnakej edícii, ktorú viedli Konrád Szántó a István Zombori boli publikované 
katalógy vizita ných protokolov z archívov nasledovných diecéz: 1. Kalo a, autorka: 
Klára Dóka (1994, 2. vydanie 1998); 2. Vacov, Mária Patkóné Kéringer (1997); 3. Stoli -
ný Belehrad, Klára Dóka (1997); 4. Vesprém, Klára Dóka (1997); 5. Jáger, Klára Dóka 
(1998); 6. Ráb, Klára Dóka (1998); 7. Pä kostolie, Mária Patkóné Kéringer (1999); 8. 
Szombathely, Klára Dóka (1999). Citované pod a: HEGED S, András – TÓTH, Kris-
ztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K. Egyházlátogatási jegyz könyvek katalógusa 
9. Esztergom : Prímási Levéltár, 2000, s. 2. 
3 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 2000. 
300 s.; HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye II. L – Z. 
Egyházlátogatási jegyz könyvek katalógusa 9. Esztergom : Prímasi Levéltár, 2000. 292 s.; 
HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye III. Mutató. Egy-
házlátogatási jegyz könyvek katalógusa 9. Esztergom : Prímasi Levéltár, 2000. 168 s.; ZEN-
TAI, László (ed.): Esztergomi f egyházmegye. IV. Térképe. Egyházlátogatási jegyz könyvek 
katalógusa 9. Esztergom : Prímási Levéltár, 2000, 13 máp (všetky zväzky spolu). 
4 Univerzitná knižnica Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti (Eötvös Loránd Tudo-
mány Egyetem – Egyetemi Könyvtár). 
5 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 2000, s. 
25. 
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Katalóg, ktorý je výsledkom spracovania takéhoto množstva 
rôznych vizitácií, sa priam núka ako sekundárny prame  aspo  
s asti nahrádzajúci pôvodné pramene, z ktorých sám vychádza. 
Ako, a v akom rozsahu, je možné tento katalóg využi  pri bádaní 
cirkevných dejín?   

Primaciálny archív uchováva vizitácie ostrihomských arcibisku-
pov, ktoré vykonávali nimi poverení vizitátori (vä šinou príslušní 
archidiakoni) od roku 1557 až do roku 1942. Sú ozna ené skratkou 
Lib. (= Liber) 1 – 1088.6 Nie sú však jediné, ktoré sa týkajú farností 
arcidiecézy. Jedna z najstarších vizitácií v Uhorsku je práve z územia 
Ostrihomského arcibiskupstva z roku 1397, ktorú in extenso publiko-
val Ferencz Kollányi a ktorá je zaradená mimo vyššie uvedeného 
fondu vizita ných kníh.7 O tejto, i o alšej vizitácii z roku 1408 pri-
niesol nové údaje historik Norbert C. Tóth.8 Nasledujúce vizitácie sú 
z rokov 1557 – 1561, z obdobia pôsobenia arcibiskupa Mikuláša Olá-
ha. Rukopis, ktorý vznikol ako prepis kanonikom a archivárom Mi-
chalom Kempom9, pripravil na vydanie v podobe kritickej edície 
slovenský cirkevný historik Vojtech Bucko.10 Prakticky mali slúži  
ako prame  k analýze stavu náboženskej situácie arcibiskupstva 
v asoch nástupu protestantizmu. Dve trnavské synody z rokov 1611 
a 1629 sa zaoberali aj vedením vizitácií.11 Následkom toho bola vy-

                                                           
6 BEKE, Márgit: Pázmány Péter egyházlátogatási jegyz könyvei (1616 – 1637). Strigonium 
Antiquum 3. Budapest : Márton Áron Kiadó, 1994, s. 22 (Úvod). 
7 KOLLÁNYI, Ferenc: Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis anno 1397. In: Történelmi 
Tár. II, 1901, s. 71 – 106, 239 – 272. 
8 TÓTH, C. Norbert: Az esztergomi-szentistváni prépostság második vizitaciója. In: 
Egyháztörténeti Szemle XV, 2014, . 1, s. 3 – 23. Prepis vizitácie na s. 20 – 23. Za upozor-
nenie na túto štúdiu akujem PhDr. Pavlovi Maliniakovi, PhD. 
9 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 2000, 
s. 9 (Úvod). Michal Kemp (1792 – 1865) pochádzal z hontianskeho meste ka Sebechle-
by. Stru né biografické heslo: KOLLÁNYI, Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100 – 1900. 
Esztergom : Buzárovits Gusztáv Könyvnyomdája, 1900, s. 464 – 466. 
10 BUCKO, Vojtech: Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564: Reformatio 
in archidioecesi Strigoniensi ad a. 1564 (Pramenný príspevok k slovenským cirkevným deji-
nám). Bratislava : „Unia“, 1939. 330 s. 
11 BEKE, Márgit (ed.): Pázmány Péter egyházlátogatási jegyz könyvei (1616 – 1637). 1994, s. 
22 – 23 (Úvod). Autorka cituje staršiu edíciu prame ov k cirkevným dejinám: 
PÉTEFFY, Carolus: Sacra concilia Ecclesiae Romano-catholicae in regno Hungariae celebra-
ta... II. Posonii : Typis Haeredum Royerinorum, 1742, s. 215 – 216, 268 – 271. 
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konaná vizitácia Nitrianskeho archidiakonátu v roku 1613 za pôso-
benia arcibiskupa Františka Forgá a, a alšie v rokoch 1626 – 1636 
po as pôsobenia arcibiskupa Petra Pázmá a. Nepokrývajú však 
celé územie arcidiecézy. Nedotýkajú sa napríklad územia Hontu, a 
jedna z nich, z roku 1634, pokrývala iba štyri farnosti zvolenského 
archidiakonátu: Zvolen, Hájniky, Sielnicu a Radva 12 a editoovala 
ich histori ka Márgit Beke.13 Vizitáciu tekovského archidiakonátu z 
rokov 1647 – 1674 vydala Ilona Tomisa.14 Kolányiho, Buckovu, Be-
keovej a Tomisovej edície sú citované v katalógu pri jednotlivých 
farnostiach. Autori katalógu pripomínajú, že po rozdelení arcibis-
kupstva v roku 1776 sa iasto ne rozdelil aj fond s vizitáciami, kto-
rý jednotlivé biskupstvá uchovávajú vo svojich centrálnych archí-
voch.15 Tu treba pripomenú , že delimitácia bola iba iasto ná, pre-
to pri h adaní údajov k jednotlivým farnostiam bývalej Ostri-
homskej arcidiecézy je potrebné prezrie  nielen fondy mladších 
biskupstiev i arcibiskupstiev (Bratislava, Trnava, Nitra, Banská 
Bystrica, Spišská Kapitula a Rož ava), ale aj staré fondy v Ostri-
home. Spred roku 1776 sa do biskupských archívov na Slovensku 
dostali iba niektoré staršie vizitácie. Banská Bystrica, napríklad, 
získala výlu ne vizitácie z roku 1754.16 alšie sú mladšie a vznikli 
z innosti biskupov a archidiakonov až po vzniku nových diecéz na 
území dnešného Slovenska. V prípade Banskobystrickej diecézy sú 
k dispozícii vizitácie až z rokov 1779, 1781, 1783, 1785, 1802 – 1805, 
1822, 1828 a 1829.17 

                                                           
12 Prímasi Levéltár Esztergom ( alej PL Esztergom), Archivum Ecclesiacticum Vetus 
( alej AEV): Anno Domini 1634. Visitatio facta in Comitatu Zoliensi, per R(evere)ndum 
Simonem Banovsky, similiter Archidiaconum Zoliensem e(t)c(etera), sign. 2124/1. 
13 BEKE, Márgit (ed.): Pázmány Péter egyházlátogatási jegyz könyvei (1616 – 1637), 1994, s. 
1 – 434 (VIII. Archidiaconatus Zoliensis na s. 430 – 434, úvodná poznámka k Zvolen-
skému archidiakonátu na s. 33). 
14 TOMISA, Ilona (ed.): Visitatio canonica. Az Esztergomi F egyházmegye Barsi F espe-
rességének egyházlátogatási jegyz könyvei 1647 – 1674. Budapest : MTA Néprajzi Kuta-
tóintézete, 1992. 307 s. 
15 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 2000, 
s. 9 (Úvod). 
16 Rímskokatolícka cirkev – Archív Biskupstva v Banskej Bystrici ( alej ABBB), fond 
Zbierka kanonických vizitácií (fond ZKV), vizitácie z roku 1754. 
17 ABBB, fond ZKV, vizitácie z r. 1779, 1781, 1783, 1785, 1802 – 1805, 1822,  1828 a 1829. 
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V katalógu vizita ných protokolov sú farnosti uvedené v abe-
cednom poradí. Po uvedení ísla nasledujú v abecednom poradí ako 
spracovaná farnos  v podobe štruktúrovaného hesla, ktoré je lenené 
nasledovne:  

1. Názov farnosti, slovenský úradný názov18 a štátna lokalizácia 
v prípade, ak sa nenachádza na území Ma arska (Slovensko, Po sko, 
Chorvátsko, Rumunsko), alej postavenie (obec/dedina, meste ko, 
slobodné krá ovské mesto), príslušnos  k župe,19 ku konkrétnemu 
archidiakonátu a jeho obvodu (napríklad horný a dolný obvod zvo-
lenského archidiakonátu). Je tiež vyzna ená exemptnos  fary.  

2. Zasvätenie (titul, patrocínium) farského kostola a patrón far-
nosti (hlavný, alebo je uvedené nekonkrétne definovanie patróna: 
viacerí zemepáni). 

Obyvate stvo (najmä slovenské, ma arské, nemecké, konfesio-
nálne ur enie – najmä evanjelici, rímski katolíci, kalvíni...).  

Fílie farnosti.    
3. Roky zachovaných kanonických vizitácií ku každej farnosti.  
4. Signatúry konkrétnych vizitácií s rokmi, v ktorých vznikli, 

strana vo vizitácii, na ktorej sa nachádza text o konkrétnej farnosti 
(vrátane fílií) a íslo mikrofilmu v Ma arskom krajinskom archíve 
(dnešnom Ma arskom národnom archíve – MNL – OL)20. 

5. Krátky popis farnosti, prípadne dátum jej osamostatnenia, za-
svätenie kostola, i existencia zaniknutého kostola, za lenenie far-
nosti do novozriadeného alebo územne zmeneného biskupstva 
v roku 1776 (v prípade Slovenska ide o Nitrianske, Banskobystrické, 
Spišské alebo Rož avské biskupstvo).  

Autori v katalógu spracovali celkom 822 farností (plus alšie fí-
lie), ktoré boli kedysi sú as ou arcidiecézy a ktorých vä šina – 665 
farností – sa dnes nachádza na území Slovenska. Stoštyridsa pä  
farností je na území Ma arka, devä  na území Po ska (bývalé orav-

                                                           
18 Slovenské úradné názvy sú asto s diakritickými chybami (Dolné Rykyncice! Správ-
ne: Rykyn ice). K tomu: HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi 
f egyházmegye I. A – K, 2000, s. 44. 
19 Niekedy mylne uvedené, napríklad obec Hrušov v Honte je lokalizovaná do Geme-
ra a Malohontu. K tomu: HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi 
f egyházmegye I. A – K, 2000, s. 65.   
20 V publikácii uvádzam archív aj pod skratkou MOL (Magyar Országos Levéltár). 
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ské a spišské obce pôvodne patriace k Uhorsku, a neskôr k Sloven-
skej republike), dve na území Rumunska a jedna v Chorvátsku 
(všetky tri exemptné farnosti).21 Do zoznamu zaradili len tie, pochá-
dzajúce spred úprav farností a fílií v roku 1805, teda údaje o niekto-
rých farnostiach (po roku 1805 alebo neskôr) nájdeme ešte ako fílie 
iných farností. Príkladom je farnos  v abradskom Podhradí, ktorá 
bola do roku 1814 fíliou Farnosti elovce a v roku 1815 sa osamo-
statnila ako Farnos  abra .22    

Tretí zväzok, obsahujúci inštruktívny register, u ah uje prácu bá-
date a. Okrem ma arských miestnych názvov, uvádza aj slovenské, 
pri ma arských navyše aj bližšiu lokalizáciu do konkrétnej župy,23 

alej index patrocínií,24 patrónov jednotlivých cirkví – farností a ich 
fílií.25 Nasleduje diferenciácia arcibiskupstva pod a archidiakonátov 
s obvodmi a farnos ami po rozdelení a úpravách v rokoch 1776 
(vznik nových biskupstiev), 1805 (úprava farských obvodov a vznik 
nových farností), 1982 a 2000.26 Napokon, autori spracovali zoznam 
mikrofilmov v Ma arskom krajinskom archíve (dnes Ma arský 
národný archív – Krajinský archív) v Budapešti.27   

Štvrtý zväzok spracoval v podobe súboru 13 máp László Zentai.28 
Mapy zrete ne ukazujú zmenšovanie pôvodne najrozsiahlejšej uhor-
skej arcidiecézy, z ktorej sa stala územne najmenšia, no jej sú as ou je 
dnes hlavné a najvä šie ma arské mesto Budapeš . Tam sa po desia-

                                                           
21 Z Po ska sú to Krempachy, Vyšné Lapše, Fridman, Nedeca, Orávka, Podvlk, Kacvín, 
Jurgov a Nová Biela. Lokality Brašov a Sibi  v Rumunsku a Osijek v Chorvátsku. Nie-
ktoré exemptné farnosti sú mimo historického územia Ostrihomského arcibiskupstva. 
22 PL Esztergom, fond Visitationis canonicae ( alej VC): Visitatio Archi Diaconalis Eccle-
sialis Csábrágh... Die 22-da augusti 1842, s. 1, sign. Lib. 443. 
23 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye III. Mutató, 
2000, s. 9 – 118. 
24 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye III. Mutató, 
2000, s. 119 – 125. 
25 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye III. Mutató, 
2000, s. 126 – 130. 
26 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye III. Mutató, 
2000, s. 131 – 142. 
27 Niektoré z nich (najmä mladšie z 19. storo ia) pri konkrétnej farnosti nenájdeme. 
HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye III. Mutató, 
2000, s. 143 – 168. 
28 ZENTAI, László (ed.): Esztergomi f egyházmegye IV. Térképek, 2000, 13 máp. 
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tich storo iach pres ahoval aj arcibiskup (predtým sídlil hlavne v Os-
trihome alebo v Trnave).29 Na mapách možno identifikova  všetky 
farnosti a ich fílie z tej asti hontianskeho a novohradského archidia-
konátu medzi Ip om a Dunajom30, ktoré po rozdelení Uhorska ostali 
v Ma arsku a v roku 1993 boli pri lenené do Vacovskej diecézy.31 

Najstaršie Oláhove (Mikuláš Oláh, arcibiskup v r. 1553 – 1568) vizi-
tácie sú ve mi stru né a v niektorých prípadoch sú iba zmienkami 
o konfesii k azov. Komplexnejšie údaje, mapujúce aj územia okupo-
vané Turkami, boli vyhotovené iba od ias pôsobenia arcibiskupov 
Petra Pázmá a (Pázmány, 1616 – 1637), Juraja Sé éniho (Széchényi, 
1685 – 1695) a jeho nasledovníkov. Ve mi podrobné údaje zazname-
návajú vizitácie z 18. storo ia, a zvláš  tie po rozdelení arcidiecézy, 
vykonané po as pôsobenia arcibiskupa Jozefa Ba ániho z rokov 1780 – 
1788 (Batthyány, 1776 – 1799).32 Prirodzene, vizitácie z 19. a 20. storo ia 
sú najaktuálnejšie, a preto najlepšie korelujú so sú asným stavom.  

Pre získanie o možno najlepšieho poznania stavu sakrálnych 
stavieb a alších súvislostí je potrebné preštudova  všetky vizita né 
protokoly, ktoré sa týkajú skúmanej farnosti. Napríklad, svätoanton-
ská farnos  a jej fílie Ilija a Žibritov sú pod a katalógu evidované vo 
vizitáciách z rokov 1561, 1697, 1713, 1730, 1754, 1761, 1766, 1774, 
1779, 1789, 1802 a 1811.33 Prvé zápisy z roku 1561 neposkytujú tak-
mer žiadne údaje34 a až druhá známa vizitácia Hontu, ktorú katalóg 

                                                           
29 Ostrihom však ostáva miestom tisícro nej histórie arcibiskupstva, ktoré dokladá 
architektúra a uchovávané archívne a knižné zbierky. 
30 ZENTAI, László (ed.): Esztergomi f egyházmegye IV. Térképek, 2000, mapa: Územné 
zmeny Ostrihomského arcibiskupstva (4 menšie mapy – do r. 1776, 1776 – 1918, 1918 – 
1993, a po r. 1993). Zmeny možno porovna  pod a mapy Ostrihomské arcibiskupstvo 
v r. 1918 – 1993. 
31 Informácie o pri lenení k Vacovskej diecéze sú aj pri konkrétnych heslách v oboch 
astiach katalógu: HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyház-

megye I. A – K a  II. L – Z, 2000. 
32 LOPATKOVÁ, Zuzana: Kanonická vizitácia – k jej interpretácii, limitom a metodo-
logickým otázkam v historickom výskume. In: FERIANCOVÁ, Alena – GLEJTEK, 
Miroslav (eds.): Prame  – jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výsku-
me. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, s. 73. 
33 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye II. L – Z, 
2000, s. 196 – 197. 
34 PL Esztergom, AEV, fond Visitationalia: Comitatus Hontensis 1561, s. 154 (Zenth 
antal), sign. Fasc. I. Lib. 1.  
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neuvádza, pretože je v zbierke univerzitnej knižnice v Budapešti, 
umož uje získa  predstavu o zasvätení farského kostola vo Svätom 
Antone a kostolov vo fíliách v Žibritove a Iliji, ako aj a o iných úda-
joch, a prirodzene, o ostatných farnostiach.35 V popise autori uvá-
dzajú, že žibritovský kostol zasvätený sv. Ladislavovi Krá ovi bol 
prevzatý v roku 1692 od protestantov a uvádzajú aj rekonštrukciu 
kostola v Iliji z roku 1788. V III. zväzku – indexe – sa zdanlivo na-
chádzajú odkazy aj na alšie dve vizitácie Svätého Antona z rokov 
1830 (Lib. 506) a 1846 (Lib. 396),36 pri om iba druhá uvedená sa 
týka hontianskej obce Svätý Anton a prvá z nich úplne inej lokality 
na Žitnom ostrove.  

Niektoré farnosti na území historickej Hontianskej stolice (Hon-
tu), ktoré by zdanlivo mali patri  do hontianskeho archidiakonátu, 
boli sú as ou susedného tekovského archidiakonátu – napríklad 
Farnos  Ve ké Krškany, ktoré tam patrili v rokoch 1761 – 1787.37 Po-
dobne, k farnostiam z Hontu patrili fílie z blízkych stolíc – napríklad 
Žakýl a Teplá z Tekova.38 Zvláštnos ou je Farnos  Banský Studenec, 
ktorá v najstaršej vizitácii z roku 1700 vystupuje ako fília Prepoštstva 
sv. Martina v Spišskom Podhradí a po osamostatnení v roku 1797 sa 
stala sú as ou Farnosti Banská Štiavnica.39    
                                                           
35 Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Egyetemi Könyvtár, Budapest, Collectio Heve-
nessiana ( alej ELTE EK Budapest, CH): Visitatio parochorum et parochiarum comitatus 
Liptoviensis et Hontensis... Tomus LXIII. V jednom rukopise sa spolu nachádzajú vizitá-
cia Liptova z r. 1694 a vizitácia Hontu z r. 1692: Visitatio Ecclesiarum archidiaconatus 
Hontensis et acta per Franciscum Jezerniczky abbatem Sancti Spiritus de Hrabko, archi-
diaconum Hontensem. Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis canonicum anno Domini mille-
simo sexcentesimo nonagesimo secundo. Die 1. et Subseqventibus mensis juni ( alej ELTE 
EK Budapest, fond CH, Visitatio Ecclesiarum archidiaconatus Hontensis... 1692). Farnos  
Sv. Anton s fíliami Žibritovom a Ilijou na s. 131 – 133. 
36 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye III. Mutató, 
2000, s. 160 (Szentantal, Lib 396, rok 1830), s. 163 (Szentantal, Lib. 506, rok 1846). 
37 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye II. L – Z, 
2000, s. 65. 
38 Fílie v obciach Žakýl a Teplá z Tekova boli sú as ou Farnosti Banská Štiavnica. 
HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. L – Z, 2000, s. 
172 – 173. 
39 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 2000, 
s. 231 (Banský Studenec); HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi 
f egyházmegye II. L – Z, 2000, s. 214 (Spišské Podhradie). Pozri aj: PL Esztergom VC: 
Visitatio ecclesiarum Scepusiensium facta per Ioannem Sigray praepositum Anno 1700, et per 
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Vizitácie, ktoré boli vyhotovené ako prvé, respektíve druhé v 
poradí, sa stali podkladom pre vizitátorov z mladšieho obdobia. 
Vä šinou nevyužívajú pôvodné listinné pramene, preto niekedy 
preberajú nesprávne informácie o zasväteniach i o vzniku kosto-
lov. V prípade farnosti v Krupine, autori v katalógu uvádzajú vizi-
tácie z rokov 1561, 1713, 1754, 1755 a 1761.40 V súlade s textami 
vizitácií uvádzajú zasvätenie Kostola Nanebovzatia Blahoslavenej 
Panny Márie (Nagyboldogasszony),41 no neskôr došlo k úprave 
patrocínia, o katalóg nezaznamenáva. Od roku 1715 bol totiž kos-
tol zasvätený Narodeniu Panny Márie Krá ovnej apoštolov.42 Pod a 
vizitácie mal by  postavený v roku 1459 (!) v asoch Bela IV. Editori 
katalógu správne upozor ujú na mylnú informáciu datovania kos-
tola v podobe krátkej poznámky s výkri níkom, kostol totiž vznikol 
okolo roku 1200, najneskôr však tesne pred za iatkom vlády Bela 
IV. (1235 – 1270).43 Autori nesprávne uvádzajú meno rodiny Pe-
lossovics, na rozdiel od originálneho zápisu (Belossovis),44 ako do-
nora jednej z dvoch kaplniek nachádzajúcich sa v meste. Pozoru-
hodné je, že mladšie vizitácie uvádzajú ako donora rodinu Senci 

                                                                                                                           
eundem existentem in exilio redacta in meliorem Ordinem Oppaviae ad S. Spiritum, 1709, s. 
34 (v zozname k r. 1700: Kolpach), sign. Lib. 12. 
40 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 2000, 
s. 287 – 288. 
41 NEPŠINSKÝ, Vojtech: Liturgia na Slovensku v období tridentského koncilu. Studia theolo-
gica Neosoliensia 1. Badín : K azský seminár sv. Františka Xaverského, 1998, s. 110 
(Krupina v edícii vizitácie Zvolenského archidiakonátu z r. 1713). 
42 LUKÁ , Miroslav a kol.: Krupina – monografia mesta. 2. opravené a doplnené vyda-
nie. Banská Bystrica : Štúdio Harmony pre mesto Krupina, 2014, s. 133. 
43 Kostol bol totiž postavený na prelome 12. a 13. storo ia, najneskôr za iatkom 13. 
storo ia. K tomu: LUKÁ , M. et al.: Krupina – monografia mesta, 2014, s. 132, 198 – 
199. Pred tatársky vpád (marec 1241) ho datuje MENCL, Václav: Stredoveká architek-
túra na Slovensku. Kniha prvá. Stavebné umenie na Slovensku od najstarších ias až do 
konca doby románskej. Praha – Prešov : Nákladom eskoslovenskej grafickej unie ú . 
spol., 1937, s. 203. 
44 PL Esztergom, Visitationes canonicae: Vizitácia Zvolenského archidiakonátu, 1761, s. 71 
– 74, sign. Lib. 50; MATUNÁK, Mihály: Korpona sz. kir. város birái és polgármesterie 1274 
– 1898. Ipolyság : Plachy Gyula, 1898, s. 10. Baltazár Belošovi  (Bellosovics Boldizsár) 
bol richtárom mesta v rokoch: 1678, 1691, 1694, 1696, 1700, 1711, 1714, 1718, 1727, teda 
v ase vzni-ku Kaplnky sv. Františka Regis, ktorá bola postavená okolo r. 1729. K 
tomu: LUKÁ , Miroslav et al.: Krupina – monografia mesta, 2014, s. 207. Tam aj alšie 
citované pramene. 
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(Szenzcy).45 Neuvádzajú ani zasvätenie kaplniek (Kaplnka sv. Fran-
tiška Regis a Kaplnka Bolestnej Panny Márie, ktoré sú uvedené 
v mladších vizitáciách).46 Okrem toho katalóg zaznamenáva opravu 
kostola Pavlom Olasom (Olasz), postavené súsošie Najsvätejšej 
Trojice, existenciu sochy sv. Jána Nepomuckého, a napokon pri le-
nenie farnosti k Banskobystrickej diecéze v roku 1776.47  

Je potrebné poznamena , že farnosti, ktoré po rozdelení v roku 
1776 ostali v Ostrihomskej arcidiecéze boli naposledy vizitované v 
20. storo í, o odráža i spracovanie ich hesiel a odkaz na konkrétne 
vizitácie. alšie sú farnosti, ktoré sa po Viedenskej arbitráži v roku 
1938 dostali do Ma arska a prešli znovu pod správu Ostrihomu. 
Tieto zmeny autori katalógu dôsledne evidujú, a rovnako sledujú 
informácie o vizitáciách príslušných farností z rokov 1939 – 1940.48 

Okrem vyššie uvedených vizitácií k farnostiam hontianskeho a 
zvolenského archidiakonátu, existujú aj alšie z rokov 1692 a 1694, 
ktoré sa nachádzajú v Hevenessiho zbierke Univerzitnej knižnice 
Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti.49 Sú to pravdepodobne 

                                                           
45 ABBB, fond ZKV: Josephus Belánszky, divina, et apostolicae sedis gratia, episcopus Neoso-
liensis... ( alej Vizitácia Farnosti Krupina z r. 1828-1829), hlava III. (nepaginované), 
sign. CV 40. 
46 ABBB, fond ZKV: Vizitácia Farnosti Krupina z r. 1828-1829, hlava III. (nepaginova-
né), sign. CV 40. O kaplnkách aj v alšej vizitácii: Gabriel de Nitra-Zerdahely, Dei et 
Apostolicae sedis gratia episcopus Neosoliensis...Visitatione canonica, Anno 1805 ( alej 
Vizitácia Farnosti Krupina z r. 1805), s. 8 – 9, sign. CV 39. O donátorovi Kaplnky 
Sedembolestnej Panny Márie, ktorým mal by  meš an František Rondík (Una fundata 
a D. Francisco Rongyik) iba v jednej vizitácii: Visitatio canonica Ecclesiae et parcohiae 
L(iber)ae Re(gi)aq(ue) Ci(vi)t(a)tis Carpo(nensis) ( alej Vizitácia Farnosti Krupina z r. 
1781), bod . 18 (nepaginovaná), sign. CV 9. 
47 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 2000, 
s. 288. 
48 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 2000; 
HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye II. L – Z, 2000. 
V rokoch 1939 – 1940 boli napríklad v Hontianskom archidiakonáte vizitované tieto 
farnosti: Dolné Semerovce, Bajtava, ebovce, Hokovce, Horné Turovce, Kamenica nad 
Hronom, Hrkovce, Ch aba, Hontianska Vrbica, Ipe ské Ú any, Vinica, Šahy, Se ianky, 
Vyškovce nad Ip om, Sikeni ka, Kamenné Kosihy, Nenince, Ve ká alomija, Pláš ov-
ce, Prese any nad Ip om a Kubá ovo. 
49 ELTE EK Budapest, CH: Visitatio parochorum et parochiarum comitatus Liptoviensis et 
Hontensis, Tomus LXIII, r. 1694. Rok 1694 sa viaže k vizitácii Liptova – ako dištriktu 
Hontianskeho archidiakonátu. Takúto citáciu uvádza SZILÁGYI, Alexander: Catalogus 
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najstaršie katolícke vizitácie týchto archidiakonátov, ktoré poskytujú 
komplexnejší obraz o jednotlivých farnostiach v období protirefor-
mácie. Treba tiež pripomenú  existenciu v literatúre viackrát citova-
ných vizitácií Banskej superintendencie (biskupstva), vrátane Hon-
tu, Zvolena a asti Tekova a Novohradu zo 17. storo ia, realizova-
ných evanjelickými a. v. biskupmi po Žilinskej synode. Tie sa nachá-
dzajú v zbierkach a fondoch iných inštitúcií, ktoré katalóg (v súlade 
s koncepciou diela) necituje.50 

Katalóg uvádza údaje o niektorých protestantských stavbách, vo 
vybraných prípadoch aj o ich zasvätení, no pomerne asto patrocí-
niá neuvádza, a to napriek tomu, že sú vo vizitáciách doložené. 
Písomné pramene evanjelických farností vo forme kontrolných 
protokolov sa zachovali preto, že ich až do Toleran ného patentu 
vizitovali katolícki vizitátori. V aka tomu máme aj pramene 
k zasväteniu protestantských kostolov – napríklad evanjelický 
stredoveký románsko-gotický kostol v Ladzanoch (fília Sebechlieb) 
bol dedikovaný Všetkým svätým51 alebo evanjelický, a pôvodne 
románsky, centrálny kostol v Ba ane (fília Pren ova) bol pod a 
vizitácií zasvätený Narodeniu Blahoslavenej Panny Márie,52 pô-
vodne zrejme Blahoslavenej Panne Márii.53  
                                                                                                                           
manuscriptorum Bibliothecae Reg. Scient. Universitatis Budapestensis Tomus II. Pars II. Catalo-
gus litterarum originalium ac collectionis Hevenessianae et Prayanae. Budapestini, 1894, s. 616. 
50 SCHMIDT, Jan Ji í: Historia cirkwe ewanjelické podle Augsspurského wyznání w Uh ich 
wšeobecn , obzwlášt  pak: Welko hontského ew. A. w. senioratu a jednotliwých jeho církwí, od 
Reformácie až po nejnowší asy. Pest : Tiskem Hornyánského a Trägera, 1866, s. 62 – 103. 
Prvú vizitáciu vykonal v roku 1613 superintendent Samuel Melik. Napríklad v Honte 
vizitoval farnosti v týchto lokalitách: Senohrad, Da ov Lom, Litava, Plachtince, Príbel-
ce, elovce, Cerovo, Medovarce, Rykyn ice, Terany, Tesáre (dnes Hontianske Tesáre), 
Šipice, Ladzany, Lišov, Kostolné Moravce (dnes Hontianske Moravce), Ba an, Žem-
berovce, Bátovce, Prandorf (dnes Devi any), Almáš (dnes Jablo ovce), Vysoká, Svätý 
Anton, Pren ov a v Krnišov (dnes Krá ovce-Krnišov). 
51 PL Esztergom, VC, Vizitácia Hontu, 1761, s. 262, sign. Lib. 94. 
52 V texte vizitácie z r. 1692 farnosti: Bagyon: Ecclesia Bagioniensis dedicata honori 
Natae B(eatae) M(ariae) Virginis.  ELTE EK Budapest, CH, Visitatio Ecclesiarum archi-
diaconatus Hontensis... 1692, s. 85; v alšej vizitácii: PL Esztergom, VC, Vizitácia Hontu, 
1761, s. 308 – 309, sign. Lib. 94. 
53 Zasvätenie vôbec neuvádzajú staršie publikácie, ale ani najnovšia monografia, pre 
ktorú je kostol „neznámeho patrocínia“: POMFYOVÁ, Bibiana et al.: Stredoveký kostol : 
Historické a funk né premeny architektúry. 1. zväzok. Bratislava : FO ART, s.r.o., v spolu-
práci s Ústavom dejín umenia SAV, 2015, s. 184 – 185. 
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Niektoré zasvätenia neuvádzajú ani vizitácie, a preto ani kata-
lóg, v dôsledku oho ich musíme h ada  v starších, ešte stredove-
kých listinách. Príkladom je bývalý premonštrátsky Kláštor sv. 
Štefana krá a v Bzovíku. Listina z roku 1433 uvádza okrem Kostola 
sv. Štefana aj alšiu sakrálnu stavbu – Kaplnku sv. Ladislava krá-
a.54 Vizita né protokoly zaznamenávajú iba mladší Kostol sv. Šte-

fana krá a, ktorý bol postavený až neskôr, po zániku kláštora mimo 
jeho areálu, teda sú asný rímskokatolícky kostol v obci Bzovík. 
Vizitácie dop ajú katalóg, a okrem kostola v hradnom areáli, píšu 
aj o kostole mimo jeho hradieb, priamo v obci. Oba s rovnakým 
patrocíniom.55  

alšie kostoly, ktoré zanikli pred vznikom vizita ných protoko-
lov sú známe najmä v aka archeologickému výskumu, navyše 
podloženému archívnymi dokladmi. Napríklad zaniknutý Kostol 
sv. Petra v Krupine odkryl archeologický výskum Václava Hanu-
liaka v rokoch 1993 – 1994.56 Predtým bol známy niektorým auto-
rom, a to zrejme len pod a málopo etných archívnych dokumentov 
– úradných kníh.57 Ojedinelé správy o kostole sú roztrúsené v lis-

                                                           
54 LÁSZLOOVÁ, Henrieta: Stredoveký stavebný vývoj bzovíckeho kláštora. In: Pa-
miatky a múzeá 3, 2004, s. 34. 
55 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 2000, 
s. 88. 
56 HANULIAK, Václav: Nálezová správa z archeologického výskumu Krupina – Na Petre, 
1993 – 1994. Textová as . Banská Bystrica, 1995. Autor okrem toho spracoval výsledky 
výskumu v nieko kých príspevkoch: HANULIAK, Václav: K problematike po iatkov 
mesta Krupina. In: GAJDOŠ, Milan (ed.): Poh ady do minulosti Krupiny. Zvolen : Vlasti-
vedné múzeum vo Zvolene pre Mestský úrad v Krupine, 1995, s. 13 – 22. Pozri tiež: 
LUKÁ , Miroslav et al.: Krupina – monografia mesta, 2014, s. 198 a pozn. na s. 243. 
57 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ( alej MV SR), Štátny archív v Banskej 
Bystrici, pracovisko Archív Zvolen ( alej ŠA BB, p. Archív Zvolen), fond: Mesto Kru-
pina II. úradné knihy, Zápisy o veciach prejednaných pred orgánmi mesta Krupina, 1487 – 
1640, zápis z roku 1509 na s. 133 (pôvodné íslovanie). Kostol je ozna ený nasledovne: 
...Kirchlein S[ancti]. Petri (= Kostolík S[vätého] Petra). Nemecké zápisy prepísané in 
extenso: GROTHAUSMANN, Karl-Heinz: Das Stadtbuch von Karpfen (Krupina). Edition, 
Darstellung der Graphien, Glossar. Frankfurt am Main-Bern-Las Vegas : Peter Lang, 
1977, s. 47. Nepriamo je tiež zachytený v ú toch, ktoré evidovali platbu murárom na 
opravu kaplnky (malého kostola) udovo kostolec (Capella vulgo kostolecz). MV SR, 
ŠA BB, p. Archív Zvolen, fond Mesto Krupina II, úradné knihy: Mestské príjmy 
a výdavky (Originale Anni 1676),  rok 1676, i . 1507.    
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tinnom materiáli v archíve mesta Krupina58 i v Moravskom zem-
skom archíve59 a publikované v nieko kých knihách.60 Vizita né pro-
tokoly o tomto kostole nepodávajú žiadne údaje.  

Niektoré, dnes už nejestvujúce, kostoly nájdeme v katalógu 
ozna ené aj ako modliteb a (oratórium), napríklad evanjelický 
kostol v Drienove (fília Dolného Badína).61 Kaplnku Bolestnej Pan-
ny Márie na hrade abra  (sú as  obce abradský Vrbovok),62 
o ktorej sú údaje iba v niektorých mladších vizitáciách (napríklad 
z r. 1761)63 staršie neuvádzajú vôbec (napríklad z r. 1692).64 Infor-
mácie o alšej vizitácii Farnosti abra  z roku 1842 nenájdeme pri 
hesle Farnosti elovce v I. zväzku, ale je iba v zozname mikrofil-

                                                           
58 MV SR, ŠA BB, pracovisko Archív Zvolen, fond Mesto Krupina I, listiny, listy 
a úradné písomnosti 1238 – 1605: listina z 1. mája 1543, i . 201, sign. IB 159. V tejto 
listine je jeden zo sporných majetkov medzi Krupinou a Petrom Pálfim ervená hora 
a ierne zeme ohrani ený aj lokalitou nazvanou ako Zenthpeter (= Svätý Peter). Po-
dobne aj v listine krá ovského súdu z 26. mája 1543, i . 203, sign. IB 161. 
59 Moravský zemský archív v Brne (MZA Brno), fond Milotická vetva rodu Seilernovcov 
(G 152), list z r. 1561, šk. 11, sign. 497. V texte sa píše konkrétne o svojom (vlastnom) 
rybníku zvanom „svätý peter“, ktorý sa nachádza pri opustenom kostole vystavanom na 
po es  pána (svätého?) Petra. V listine: „...ad quanda(m) piscina(m) suam zenthpetrycho 
wocata(m), penes templu(m) desertu(m) ad honorem d(om)ini Petri exstructum...“ 
60 Autori však necitujú konkrétne archívne pramene: KME , Andrej: Krupinské bralce. 
In: Tovaryšstvo. Sborník literárnych prác III. Ed. Fr. Richard Osvald. Skalica : Fr. Richard 
Osvald, 1900, s. 159 – 160. Autor uvádza, že  v archíve mesta Krupina by sa mala nachá-
dza  listina z roku 1509, v ktorej sa spomína Ecclesia S. Petri extra muros civitatis... Odvo-
láva sa na Michala Matunáka, ktorý informáciu o kostole (kaplnke), na ktorý mala by  
v tom ase (okolo r. 1900) už len spomienka v názve vinice „na Petrovo“, uviedol 
v monografii Hontianskej župy: BOROVSZKY, Samu (ed.): Hont vármegye és Selmeczbá-
nya Szab. kir. város, b.r.v., s. 80. O kostole sú k roku 1509 zmienky aj v týchto prácach: 
SLIA AN, Josef: Krupina. Krupina : Mesto Krupina, 1944, s. 136; Súpis pamiatok na Slo-
vensku. Zväzok prvý A – J. Ved. red. Alžbeta Güntherová. Bratislava : Obzor, 1967, s. 152.  
61 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 2000, 
s. 34.  
62 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 2000, 
s. 124 – 125. 
63 PL Esztergom VC, Visitatio Archi-Diaconalis Ecclesiae Csallensis...Anno 1812, s. 13, Lib. 
720. Prvé údaje o abradskej kaplnke sú vo vizitácii Hontu z roku 1761. 
64 Napríklad: ELTE EK Budapest, CH, Visitatio parochorum et parochiarum comitatus 
Liptoviensis et Hontensis, 1692 a 1694, Tomus LXIII., Visitatio Ecclesiarum archidiaconatus 
Hontensis...anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo secundo. Die 1. et Subseqventi-
bus mensis junii ( alej: Visitatio Ecclesiarum archidiaconatus Hontensis...1692), Farnos  

elovce, s. 124 – 125. 
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mov vizitácií v III. zväzku katalógu.65 Je to v súlade s koncepciou 
celého diela, a preto aj samostatné vizitácie k farnostiam, ktoré 
vznikli po roku 1805 niekedy (!) nájdeme iba v zozname mikrofil-
mov vizitácií. Katalóg neuvádza napríklad Kaplnku sv. Štefana 
krá a v abradskom Podhradí, ktorú v roku 1813 postavili Koháry-
ovci.66 Uvádza však stavbu Kostola sv. Ondreja v abradskom Vr-
bovku, v ktorom bývali prevažne obyvatelia ev. a. v. vierovyzna-
nia, postavenú v roku 1737 tým istým rodom Koháryovcov.67 Kata-
lóg v niektorých prípadoch informuje o sakrálnych stavbách i 
iných skuto nostiach (pôsobiacich rádoch a kongregáciách), alej 
výberovo, i skôr nesystematicky, aj o reáliách z 20. storo ia.68   

Publikácia poskytuje možnos  rýchleho prístupu k najdôleži-
tejším údajom a historickým udalostiam jednotlivých farností. 
Napríklad informáciu o tom, že viaceré kostoly získané spä  od 
evanjelikov v ase rekatolizácie konsekroval titulárny belehrad-
ský biskup a spišský kanonik Lukáš Natali v roku 1715, o posky-
tuje alšie výskumné inšpirácie vo vz ahu ku svätite ovi i posvä-
teným objektom.69  

                                                           
65 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye III. Mutató, 
2000, s. 161. K tomu: PL Esztergom, VC, Visitatio Archi Diaconalis Ecclesiae Parochialis 
Csábrág...Die 22-a augusti 1842, sign. Lib 443. 
66 Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok prvý A – J, 1967, s. 253. Kaplnka je evidovaná až 
v mladšej vizitácii, ktorá vznikla po jej výstavbe (z roku 1842). Kaplnku požehnal 22. 
októbra 1816 hontiansky vicearchidiakon František de Paula ex Comitibus Nádasdy. 
K tomu: PL Esztergom, VC, Visitatio Archi Diaconalis Ecclesiae Parochialis Csábrág...Die 
22-a augusti 1842, s. 1, sign. Lib. 443. 
67 HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 2000, 
s. 125. 
68 Napríklad farnos  v Márianostre: HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): 
Esztergomi f egyházmegye II. L – Z, 2000, s. 36. 
69 Luká  Natali vysvätil v r. 1715 aj kostol v Krupine a v alších lokalitách: Nižné 
Lapše (Alsó Labs, Lapsze Nižnie) – dnes v Po sku, Bojnice, Krempachy (Bélakorompa, 
Kempach) – dnes v Po sku, Banská Bystrica, Budín – kapucínsky Kostol sv. Alžbety, 
Vyšné Lapše (Fels lápos, Fels  Labs, Lapsze Wyznie) – dnes v Po sku, Spišské Bystré, 
Tužiná, Kremnica (Kostol sv. Kataríny a špitálsky Kostol sv. Alžbety), Krakovany, 
Ve ká Lesná, alej Námestovo (v r. 1715 alebo 1716), Nitrianske Pravno, Nižná, Orav-
ka – dnes v Po sku, Prievidza – dominikánsky kostol, Kacvin – v Po sku, Matiašovce, 
Smižany, Trstená, Sklené, Tur iansky ur, Vydrník, Kláštor pod Znievom a Slovenská 

up a. HEGED S, András – TÓTH, Krisztina (eds.): Esztergomi f egyházmegye I. A – K, 
2000, s. 40, 60, 80, 84, 93, 229, 289, 293 – 294, 296; HEGED S, András – TÓTH, Kriszti-



 K informa nej hodnote katalógu vizita ných protokolov Ostrihomského... 
 

 

59 

Katalóg vizita ných protokolov Ostrihomského arcibiskupstva je 
ve mi dobrou pomôckou,70 ktorá sústre uje množstvo doteraz ne-
publikovaných údajov, pri om detailnos ou a prepracovanos ou 
prevyšuje podobné diela, i bežné zoznamy vizitácií (ako archívne 
pomôcky) dostupné v našom priestore. Vhodne dop a predchádza-
júce pramenné práce alebo archívne pomôcky zamerané na mladšie 
obdobie rokov 1733 – 1779.71  

Na otázku položenú v úvode, i je tento katalóg využite ný aj pri 
bádaní cirkevných dejín, možno odpoveda  pozitívne, no nie zjed-
nodušene. Príklady overenia informácií o zasvätení vybraných sak-
rálnych stavieb vo farnostiach a fíliách i vyššie rozobraté príklady 
ukazujú, že ku komplexnému obrazu jednotlivých farností a zasvä-
tení kostolov je nevyhnutné využi  aj originály vizita ných protoko-
lov72 a ostatné pramene vo všetkých prístupných cirkevných i svet-
ských archívoch. Ukázala to aj táto práca, ktorá doplnila informácie 
o existencii a zasväteniach kostolov, ktoré neboli doteraz v publiko-
vaných prame och známe, alebo boli publikované len výnimo ne 
(napríklad Bzovík – kaplnka a obidva kostoly, Ba an, Ladzany – 
v oboch prípadoch zasvätenie ev. a. v. kostolov, abradské Podhra-
die – kaplnka, Krupina – kostol a kaplnka). Katalóg vizita ných pro-
tokolov je vynikajúcou archívnou pomôckou, a zárove  aj sekundár-
nym zdrojom doposia  nepublikovaných informácií, ktoré je nevy-
hnutné kombinova  so štúdiom pôvodných prame ov. 

                                                                                                                           
na (eds.): Esztergomi f egyházmegye II. L-Z, 2000, s. 95, 102 – 103, 104, 124, 156, 244, 246, 
270 (Vydrník, Lukáš Natali – belehradský biskup a spišský kanonik), 282 a 284. 
70 Ako jeden z alších prame ov k patrocíniám ho naposledy citoval LUKÁ , Miro-
slav: Zaniknuté patrocínium rímskokatolíckeho kostola v obci Žibritov. In: U-
RIANOVÁ, Mária (ed.): „Za Boha, krá a vlas !“ Koháryovci v uhorských dejinách: „Iste-
nért, királyért, hazaért!“ A Koháry család a történelmi Magyarország viszonylatában. Zborník 
príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 23. – 24. Septembra 2015 v Múzeu vo Svä-
tom Antone. Konferenciakötet 2015. Szeptember 23. – 24. Szentantali Múzeum. Svätý Anton 
: Múzeum vo Svätom Antone – Hradné múzeum vo Fi akove, 2016, s. 215, pozn. . 27. 
71 HENSZLMANN, Lilla (ed.): Acta cassae parochorum Esztergomi egyházmegyék szerint 
besorolt iratok 5. Füzet. Esztergomi egyházmegye 1733 – 1779.  A – M. M vészettörténeti 
adatok. A Magyar Tudományos Akadémia M vészettörténeti kutató csoportjának forráskiad-
ványai XII. Budapest, 1976, s. 1 – 265; HENSZLMANN, Lilla (ed.): Acta cassae parocho-
rum Esztergomi egyházmegyék szerint bsorolt iratok  6. füzet . Esztergomi egyházmegye 1733 
– 1779 N – ZS. M vészettörténeti adatok. Budapest, 1976. s. 270 – 560. 
72 Ideálne je pracova  so všetkými existujúcimi vizita nými protokolmi. 


