František Adelmann
(1898) 1938 - 1942
Prečiarknuté fondy boli delimitované do Štátneho archívu v Bratislave
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Pozostalosť Františka Adelmanna, technického úradníka,
obsahuje len 3 písomnosti - osobné doklady.
Reč dokumentov je latinská, nemecká, maďarská a slovenská.
Pozostalosť získal Archív mesta Bratislavy v roku 1988 delimitáciou
zo ŠOBA Bratislava.
1 (1898) 1938 - 1942
Osobné doklady: krstný list (2), úmrtný list (1).

Janko Alexy
(1945 - 1973)
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Janko Alexy (1894 Liptovský Mikuláš - 22. 9. 1970 Bratislava)
- maliar, spisovateľ, národný umelec. V r. 1906 - 1912 študoval na
Gymnáziu v Lučenci, v r. 1916 - 1917 na Filozofickej fakulte
Univerzity v Budapešti, v r. 1919 - 1925 na Akadémii výtvarných
umení v Prahe.
V r. 1924 - 1929 pôsobil na gymnáziách v Bratislave, trvale
žil v Bratislave od roku 1937. V Bratislave sa venoval intenzívnej
umeleckej i organizačnej činnosti (spolu so svojou manželkou
Šarlotou), významne sa zaslúžil o rekonštrukciu Bratislavského
hradu. V posledných rokoch života sa venoval systematicky
výtvarnému zobrazovaniu Bratislavy a Bratislavského hradu.
Osobný fond Janka Alexyho bol vyčlenený z osobného fondu dr.
Jána Holáka, ktorý získal Archív mesta Bratislavy kúpou v roku
1981. Obsahuje korešpondenciu (v origináloch i odpisoch) s
významnými osobnosťami (Zd. Fierlinger, Z. Zguriška), inštitúciami;
rukopisy
rozhlasových
hier
a
relácií;
torzo
korešpondencie
týkajúcej sa návrhu J. Alexyho na rekonštrukciu Bratislavského
hradu; textovú dokumentáciu vzťahujúcu sa na činnosť J. Alexyho,
básne venované umelcovi; fotografiu manželov Alexyovcov s bývalým
prezidentom A. Novotným.
Materiál poskytuje údaje ku kultúrnym dejinám Bratislavy a
Slovenska ako i k literárnej histórii.
Osobný fond je spracovaný formou odovzdávacieho zoznamu.
1

Korešpondencia: odpisy a originály listov adresovaných J.
Alexymu - Ing. Androvič, deti A. Buganovej, Fierlinger Z.,
Hoppe - Teinitzerová M., prof. Kisfaludi - Strobl Zs., Klára,
Kováč (predseda ONV), Lenárt J., Lit. - hist. múzeum Janka

es
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Kráľa v Liptovskom Mikuláši, MNV v Smrečanoch, Národní
galerie Praha, Dům umění města Brna, Mücsarnok - Budapešť,
Obrazáreň P. M. Bohúňa, Lipt. Mikuláš, Zväz slovenských
výtvarných umelcov, Povereník školstva a kultúry Biľak,
Stodola I., Balažovjech J., Dvořák J. Zuzka Zguriška, rod.
Majerských, Laucká E., Rada MNV Liptovský Mikuláš, Krajské
združenie podnikov stavebníctva v Bratislave, Bibzová H.,
Odbor výstavby a vodného hospodárstva rady ÚNV v Bratislave,
Pastorová Astrid, Pozdišovský Š., Predsedníctvo MNV Liptovský
Mikuláš, Vaculík K., Zväz slovenských výtvarných umelcov pobočka v Košiciach, Gross H. akad. maliar.
- odpisy listov J. Alexyho a Šáry Alexyovej rôznym adresátom:
Rada MNV, Lipt. Mikuláš, Obrazáreň P. M. Bohúňa - Liptovský
Mikuláš, Zväz slovenských výtvarných umelcov - Bratislava,
Slovenský pamiatkový ústav - Bratislava, Krajská galéria Košice, Dům umění Brno, SNG - Bratislava, Mücsarnok Budapešť, Stodola I., dr. Novotný A., Pamiatkový ústav
Bratislava, Kempiš P., Združ. n. p. stavebníctva Bratislava,
rod. Majerských, Elektromontáž, závod Praha, Zuzka Zguriška,
Mutňanská A., OV KSS Liptovský Mikuláš, ONV Liptovský
Mikuláš, Kráľ F., akademický maliar, Kalivodová M., Ing. Huba
A., Majling P., Belanová M., OŠ v Modranke, vdova po vnuovi
P. Szinnyei - Merse, žiačky Gymnázia v Lipt. Mikuláši,
Gaburová Ž.
- Odpis listu M. Figuli adresovaný Teinitzerovej, textilnej
výtvarníčke.

m

Pozn.: V pozostalosti dr. Holáka sa nachádzajú listy J. Alexyho
adresované rodine Holákovej.
2
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Rozhlasové hry J. Alexyho - rukopisy i strojopisy: Keď Tatári
plienili; Kominárik; Likavský zámok; Lúpežný rytier Š.
Perenský; Svadba; Veronka; Zvolenský zámok.
Rozhlasové hry J. Alexyho - rukopisy: Bratislavský hrad;
Bratislavský hrad - Jabloňové stromy; Cigánska svadba; Devín;
Hrad Biely Kameň; Trenčiansky zámok; Veľká Noc v Liptove;
Žobrák Jozef Mataj na županskom kresle.
Rozhlasové hry a relácie J. Alexyho - strojopis: Academia
Istropolitana; Ako sme zakladali múzeum; Aladár Grün; Budova,
v ktorej sa A. Bernolák učil; Čarodejnica; Človek, ktorý
neumrel; Dievka z Podbranča; Divná stolička; Dobrá nátura;
Dobrodinec; Garžo; Halleyho kométa; Hudba a výchova; Hrdina;
Chren; Ikony; Jablká; Kapitola z knihy Mozaiky; Keď om sochu
reštauroval; Kone; Likavský zámok; Ľudia pomáhajte; Meč;
Misionár; Môj prvý portrét; Mozaikové sklá a tkané závesy;
Napoleon;
Na
Silvestra;
Nebezpečný
nábytok;
Nevďačník;
Nevedel slovensky; O človeku, ktorý si sám vykopal hrob;

vy

Otec; Parlament; Peštianky v Liptove; Podivuhodná večera;
Podpolanský kráľ; Pohostinsto s "biskupom"; Prečo mám rád
ľudové piesne; Puknuté srdcia; Račia polievka; Slohové
reštaurácie v Bratislave a inde; Slováci na juhu; Slovenský
skanzen; Snúbenica na ostrove Čepel; Spánok; Spišské párky;
Vernosť; Viedeň; Vysťahovalci; Zlý osud Marky Čvikotovie.
3

la

J. Alexy: Rekonštrukcia Bratislavského hradu, jeho dejiny,
význam hradu ako pamiatky, odpisy listov a spisov zodp. činiteľov na rekonštrukciu hradu.
4

is

J. Alexy - Cieľ adaptácie hist. pamiatok; Mozaikové
PKO; pozvánka na besedu s J. Alexym, prejav J. Alexypríležitosti otvorenia výstavy jeho obrazov; Vanda novely; výroky J. a Š. Alexyovcov.
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Rôzne:
okná v
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Hodnotenie
činnosti
nár.
umelca
J.
Alexyho:
prehľad
samostatných výstav a výsledkov práce J. Alexyho v r. 1945 1948; prejav J. Hraška, riaditeľa SNG pri príležitosti
odhalenia pamätnej tabule J. Alexyho 25. 1. 1972.
6

Odpisy článkov o J. Alexym.
7

m

Rozličné básne venované J. Alexymu.
8
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Výstrižky z článkov a tlače týkajúce sa práce a diela J.
Alexyho.

Ar

ch

Fotografia manželov Alexyovcov s bývalým prezidentom A.
Novotným v SND - Štúrove oslavy - 1965.

Bauerovci
(1762)

Pozostalosť Bauerovcov,
obsahuje jediný dokument -

bratislavskej evanjelickej rodiny,
svedectvo richtára a rady mesta

Bratislavy, že Michal, Ján, Matej a Anna Mária Bauerovci pochádzajú
zo zákonitých manželov, pokrstených v evanjelickom kostole.

vy

1 20. 6. 1762
Svedectvo richtára a rady mesta Bratislavy pre rodinu Bauer
(orig., pergamen., nemec., privesená pečať).
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Andrej Berlin
(1814)
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Pozn.: Medzi fondami AMB sa nachádza aj osobný fond Karola Pauera,
príbuzenský pomer medzi ním a rodinou Bauerovcov však nie je
potvrdený.

Osobný fond Andreja Berlina, bratislavského zámočníka a
kladkára, obsahuje len jediný list, v ktorom pisateľ z Kaluše
objednáva stroj na vyťahovanie kolíkov a koreňov. Reč listu je
nemecká.
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1 1814
Korešpondencia: Karl von Gais (1).

Terézia Blasserová
(1851)

ch
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Osobný fond Terézie Blasserovej, kuchárky v hostinci
"K Zlatej husi", obsahuje len jednu písomnosť - svedectvo o
štvorročnej službe, ktoré jej vydal Ján Ottman, bratislavský
hostinský.

Ar

1 1851
Osobné doklady: Svedectvo o službe (1, nem.).

Katarína Brandtnerová
(1856)

Obsahom osobného fondu Kataríny Brandtnerovej, bratislavskej
obyvateľky a majiteľky nehnuteľností, je cestovný pas.

la

Bratky
(1853)

vy

1 1856
Cestovný pas (1, nem.).

1 1853
Listy (2, nem.).
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Osobný fond obsahuje dva listy, ktoré Bratky píše matke a
milej, slečne Antónii, pravdepodobne z vojenskej služby, v reči
nemeckej.
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Jozef Csizmadia
(1856)

m

Osobný fond Jozefa Csizmadiu obsahuje len jeden písomný
dokument - vysvedčenie z nižšej reálnej školy - kresliarskej v
Györi (klampiarsky učeň).
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1 1856
Vysvedčenie (1, maď., nem.).

Alexander Čunderlík
(1900 - 1992)

Alexander Anton Čunderlík (5. 8. 1917 - 26. 1. 1992
Bratislava) - dlhoročný pedagóg na Škole umeleckého priemyslu v
Bratislave, zanietený sprievodca po starej Bratislave.
Písomný materiál v osobnom fonde A. Čunderlíka získal Archív
mesta Bratislavy darom od pani Boženy Čunderlíkovej, jeho manželky.

Osobný fond obsahuje okrem osobných dokladov rukopisy viažuce
sa k minulosti Bratislavy, ku ktorej mal profesor Čunderlík vrelý
vzťah a pokladal ju za svoje mesto.
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1 1938 - 1992 1
Osobné doklady: rodný list (1), vysokoškolský index prednášok
na FF UK (2), slávnostný zápis na FF UK (1), svedectvo o
štátnom občianstve (1), vysvedčenie o učiteľskej spôsobilosti
(1), osvedčenie o štátnej spoľahlivosti (1), cestovný pas
(1), dekréty o pracovnom preložení (2), životopis (1),
prehľad
zdravotného
stavu
(1),
preukaz
vlastivedného
sprievodcu Bratislavy (1), nekrológ A. Č. vo Večerníku (1),
poďakovanie rodiny za prejavy sústrasti (1).
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2 1945 - 1989 1
Odborná činnosť: Diplomová práca na FF UK z r. 1945 na tému
"Ideály
a
cnosti
bojovníka
v
slovenskom
literárnom
romantizme" (rukopis, 135 str.), Historický prehľad o
Evanjelickom
cintoríne
pri
Kozej
bráne
v
Bratislave
(pripojený originál listu A. Č. adresovaného dr. J. Bezákovi
zo 16. 12. 1980, 97 str.), Sprievodca po Evanjelickom
cintoríne pri Kozej bráne (83 str.), Významné osobnosti a
Bratislava (248 str. + dodatok 28 str. + 9 sr. obrazová
dokumentácia).

m

3 1900 - 1941 1
Zberateľská činnosť: Kalendár s portrétmi členov SND neúplný (1 zv.), Faximile Pittsburskej dohody (1 ks),
Kritické poznámky k správnosti prekladu básní z maďarčiny R. Krajňák, P. O. Hviezdoslav (torzo 1 ks, + fotografia E.
Krajňáka - 1 ks).
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4 1948 - 1989 1
Fotografie: A. Čunderlík na vlastivednej vychádzke po
Bratislave ako sprievodca, A. Čunderlík so študentami školy
umeleckého priemyslu v Bratislave, rodinné fotografie (spolu
15 ks).

Juraj Dobelman
(1851)

Zlomok osobného fondu Juraja Dobelmana obsahuje jediný
dokument - zbrojný pas predstaveného sekcie kolegiálneho zborového
súdu v Bratislave.

1 1851
Zbrojný pas (1, nem.).

is

MUDr. Dohnány

la
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Pozn: V Zbierke diplomov sa nachádza diplom (lekársky) pre
Jána Juraja Dobelmanna vydaný vo Viedni r. 1800 - nie je však
preukázané, že ide o tú istú osobu.

Br
at

Osobný fond dr. Dohnányho obsahuje rukopis práce "Vývoj
hospitalizačnej starostlivosti o duševne chorých v Bratislave",
fotografie a diapozitív.
Materiál od dr. Dohnányho získal náš archív v roku 1989, reč
písomnosti je slovenská.
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1 po r. 1945
Rukopis: Vývoj hospitalizačnej starostlivosti o dušene
chorých v Bratislave (17 str.).

ív

m

2 20. storočie
Fotografie (3 ks) - dr. Fischer - zakladateľ bratislavského
psychiatrického oddelenia (1 ks), Štátna nemocnica (2 ks);
diapozitív (1 ks).

Ľudovít Ellenberger
(1853)
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Osobný fond Ľ. Ellenbergera obsahuje jediný list od neznámeho
autora z Bratislavy v pozostalostnej záležitosti adresovaný
Ellenbergerovi do Viedne.
1 17. 1. 1853
List: neznámy autor (1, nem., koncept).

Rodina Finkovcov
(1857 - 1923)

vy

Pozostalosť rodiny Finkovcov obsahuje len zlomok osobných
dokladov otca - Fridricha Finka a jeho manželky Alžbety a syna Karola Finka. Príbuzenský vzťah obidvoch spomínaných sa potvrdil na
základe rodných matrík evanjelickej cirkvi a. v. - č. M - 84, str.
181, záznam 146 a č. M - 465, str. 52, záznam 152.
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1 1857 - 1923
Osobné doklady: vysvedčenia K. Finka (3), preukaz maďar.
kráľ. domobrany (1), odpis sobášneho listu F. Finka a E.
Posch (1), daňová knižka F. Finka (1).

Imrich Flachner

es
ta

Osobný fond Imricha Flachnera obsahuje len dve písomnosti vysvedčenie z gymnázia a vysvedčenie o štátnej skúške.
Materiál bol zabavený colnicou a Archívu mesta Bratislavy
odstúpený z MV SR.
1 1873/74
Vysvedčenie Imricha Flachnera zo IV. triedy Reálneho gymnázia
v Bratislave.
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2 1881
Vysvedčenie Imricha Flachnera o štátnej skúške z verejného
účtovníctva.

Rodina Fogarassyovcov
(1885 - 1944)

Ar

Pôvodcom fondu je bratislavská rodina Fogarassyovcov. Jeho
obsahom sú osobné doklady a fotografie členov rodiny,ktoré
poskytujú čiastočný obraz o sociálnom postavení stredných vrstiev
spoločnosti na rozhraní 19. a 20. storočia.
Fond získal AMB kúpou v roku 1982.

1 1885 - 1944

la
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Osobné doklady: vysvedčenie Gizely Valentínovej (1),
menovanie Fr. Draždáka za revízneho lesníka (1), menovanie
Jozefa Fogarassyho za pisára okresného súdu v Jász - Apati
(Maďarsko)
(1),
menovanie
J.
Fogarassyho
za
pisára
kráľovského právneho zastupiteľstva - prokuratúry - v
Trenčíne (1), občiansky výpis Jozefa Fogarassyho (1),
menovanie Gejzu Draždáka za revízneho lesníka (1), doktorský
diplom Michala Valentína z Právnickej fakulty Maďarskej
štátnej univerzity v Bratislave (1), železničná preukážka G.
Fogarassy (1), osvedčenie pre malý pohraničný styk pre G.
Fogarassy (1).

Br
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2 1913 - 1919
Fotografie: pamätná fotografia správy továrne na výrobu
drevených krabíc v Bratislave ä1), fotogr. Fr. Draždáka - hl.
lesníka
pálffyovského
revíru
(1),
Štefan
Fogarassy
rešpicient finančnej stráže v Devínskej Novej Vsi (1).
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Slobodný pán z Frimontu
(1830)

m

Osobný fond slobodného pána z Frimontu obsahuje jemu
adresovaný list, v ktorom pisateľ, František II., dáva príkaz k
policajnému
a
vojenskému
zákroku
v
prípade
demonštrácie a
nepokojov.
List zakúpil Archív mesta Bratislavy v roku 1935.
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1 14. 9. 1830
List - odosielateľ: František II. (1).

Ing. Ivan Grebeník
(1936 - 1979)

Ing. Ivan Grebeník (1891 Cárska Sloboda - Ukrajina - 1979
Bratislava), odborník v projekcii dopravných konštrukcií.
Po
maturite
na
Obchodnej
akadémii
študoval
stavebné
inžinierstvo na Petrohradskej polytechnike, v r. 1914 prestúpil na
Mikulášsku vojenskú inžinierku školu v Petrohrade. V štúdiách
stavebného inžiniersva pokračoval v r. 1918 - 1919 na Kyjevskej
polytechnike.

la

vy

V roku 1921 sa dostal do Prahy, kde dokončil vysokoškolské
štúdium. Od roku 1923 pracoval v štátnej stavebnej službe na
Slovensku, a to ako projektant mostov alebo stavebný dozor na
väčších mostoch a tiež na stavbe lanovky na Lomnický štít. Od roku
1949 pracoval v ČSSZ n. p. ako vedúci oddelenia projektovania
mostov.
Jeho osobný fond obsahuje osobné doklady, textovo - obrazovú
dokumentáciu k stavbe lanovky na Lomnický štít, k mostu cez Váh v
Piešťanoch a rekonštrukcii mostu ČA v Bratislave (Starý most),
materiál možno využiť ako prameň k dejinám dopravných stavieb.
Osobný fond je spracovaný formou odovzdávacieho zoznamu.
1

Br
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Osobné doklady: krátky nekrológ, životopis z r. 1950,
vyznamenania a iné.
2

Stavba lanovky na Lomnický štít, články Ing. Grebeníka o
stavbe v odborných časopisoch.
3

es
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Stavba mosta cez Dunaj, články Ing. Grebeníka v odbornej a
verejnej tlači, duplikát albumu fotografií o stavbe.
4

Jozef Hagara
(1876)

ív

m

Stavba kúpeľného kolonádneho mostu cez Váh v Piešťanoch.

ch

Osobný fond Jozefa Hagaru obsahuje jediný dokument - doklad o
vojenskom vyznamenaní a prepustení od vojska.
Reč písomnosti je maďarská.

Ar

1 1876
Osobné doklady: vojenské vyznamenanie a prepustenie od vojska
(1, maď.).

Augustín Helmár
(1903)

Br
at
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Augustín Helmár (3. 9. 1847 - 5. 3. 1912), bratislavský
rodák, doktor filozofie, od r. 1869 profesor na Kráľovskom vyššom
gymnáziu v Bratislave, o r. 1900 kustód bratislavského mestského
múzea. V jeho osobnom fonde sa nachádzajú tri listy, ktorých obsah
sa viaže k muzeálnej činnosti A. Helmára, všetky sú z roku 1903.
Reč písomností je nemecká a maďarská.
Korešpondenciu A. Helmára získal AMB delimitáciou z
Regionálnej knižnice AMB v roku 1986.
1 1903
Korešpondencia - listy adresované A. Helmárovi:
General - Verwaltung der königl. Museen - Sammlung antiker
Skulpturen Berlin (8. 6. 1903), gróf Ján Pálffy (13. 6.
1903), Kunsthistorische Sammlungen des A. H. Kaiserhauser Antiken Sammlungen Wien (17. 7. 1903).

Rodina Hempelovcov
(1843 - 1925)

es
ta

Pozostalosť rodiny Hempelovcov obsahuje prevažne osobné
doklady členov rodiny.
Reč písomností je nemecká a maďarská.
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m

1 1843 - 1925
Osobné doklady: svadobná zmluva Henricha Hempela a Johanny
Helmstreit (1), svadobná zmluva Henricha Hempela a Vilmy
Rederovej (2), dobrozdanie o práci Viliama Hempela účtovníka v banke (1), dobrozdanie pre Viliama Hempela účtovníka v továrni (1), výťah z matriky narodených pre
Julianu Simonicsovú (1), výťah z matriky sobášených - sobášny
list Viliama Hempela a Juliany Simonicsovej (2).

Ar
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2 1885, 1896
Majetkoprávne záležitosti: prehlásenie bratov Wickleinovcov o
prenechaní hnuteľného majetku po nebohej matke svojej sestre
Henriette
Wickleinovej
(1),
Viliam
Hempel
a
Emília
Wickleinová (rodená Hempelová) predávajú dom dr. Cellerovi
(1).

Ján Heydner
(1863)

is

Br
at

JUDr. Ján Holák
(1740)

la

1 1863
Korešpondencia: odosielateľ - Ladislav Szeles (1).

vy

Jediným dokumentom v osobnom fonde Jána Heydnera je list od
bratislavského advokáta Ladislava Szelesa, v ktorom mu oznamuje, že
obdržal dokumenty majetkovo - právneho charakteru.
Reč písomností je nemecká.
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JUDr. Ján Holák (22. 1. 1907 Trenčín - 18. 6. 1988
Bratislava), pránik. Štúdium na Právnickej fakulte UK absolvoval v
roku 1930, tu aj pôsobil, od r. 1936 pracoval vo verejnej správe v
Bratislave, v r. 1946 - 1951 bol sudcom správneho súdu, v r. 1951 1959 pracovníkom štátnej sporiteľne.
Vo svojej výskumnej práci sa zaoberal právnymi dejinami.
Publikoval štúdie z dejín mestského práva na Slovensku, z
historickej topografie Bratislavy, o vzniku a prameňoch mestského
práva, prácu o právnom postavení Židov na Slovensku v stredoveku.
Osobný fond dr. Holáka získal Archív mesta Bratislavy kúpou v
rokoch 1981, 1982. Obsahuje osobné doklady, korešpondenciu vlastnú i odpisy listov, výpisky z archívneho materiálu k právnym
dejinám, k topografii Bratislavy, tlač. Materiál poskytuje údaje
najmä k dejinám topografie Bratislavy a k dejinám feudálneho
súdnictva.
Fond je spracovaný formou odovzdávacieho zoznamu.
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Osobné
doklady:
životopis,
vysvedčenia
z
gymnázia
a
univerzity, kópia doktorského diplomu, oznámenie o udelení
štipendia na štúdium do Nemecka a Talianska, povolenie
univerzity v Halle navštevovať prednášky, potvrdenie čsl.
vyslanectva v Ríme o príchode na študijný pobyt do Talianska,
doklady
o
poverení
dr.
Holáka
rôznymi
funkciami
v
administratíve, členská legitimácia Zväzu skautov, člen.
legitimácia Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine,
vstupenka na audienciu k pápežovi, vstupenka na konferenciu v
Haye, vstup. do reprzentač. miestností Primaciálneho paláca,
pozvánka na vernisáž výstavy do Paríža.
Korešpondenia - listy adresované dr. Holákovi: list Mladej
slovenskej generácie, list Ladislava Majerského, list
Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV.
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Písomnosti pochádzajúce z bádateľskej činnosti v rozličných
archívoch: Excerptá z archívneho materálu a literatúry k
historickej topografii mesta Bratislavy (plány a náčrty);
Excerptá z katastrálnych máp z druhej polovice 19. storočia k
topografii
Veľkej
Bratislavy
záhony;
Excerptá
z
katastrálnych máp a spisového materiálu z 19. storočia k
topografii okresu Nitra; Excerptá z katastrálnych máp z 19.
storočia k topografii okresu Martin (+ mapka); Excerptá z
katastrálnych máp z 19. storočia k topografii okresu
Liptovský Mikuláš; Excerptá z katastrálnych máp z 19. soročia
k topografii okresov Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové
Mesto.
Zberateľská činnosť: Listina - ostrihomský arcibiskup Imrich
Eszterházy
ustanovuje
farára
Hronskej
Breznice
a
svätobeňadického konventu Jána Barossa za bratislavského
kanonika (1740); Kópie rôznych listov - Fedor Houek píše dr.
Milanovi Hodžovi, Ján Hodža píše dr. Milanovi Hodžovi, dr.
Karol Kramář - M. Hodžovi, dr. Eduard Beneš - M. Hodžovi, Ján
Masaryk - M. Hodžovi, dr. M. Hodža - Slovenskému národnému
združeniu v Amerike; Fotografia odhalenia pomníka od A.
Rigeleho padlým v 1. svetovej vojne; uhorské platidlá papierové z pol. 19. storočia.
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2
Písomnosti pochádzajúce z bádateľskej činnosti v archívoch:
Excerptá z katastrálnych máp z 19. storočia k topografii
okresu Ružomberok, Moldava, Trebišov; Excerptá z
katastrálnych máp z 19. stočočia a z r. 1912 k topografii
Košíc a okolia; Regesty listín z 1. polovice 15. storočia z
Maďarského krajinského archívu; Regesty z rôzneho archívneho
materiálu.
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Excerptá z archívneho materiálu: Excerptá z pozemkovej a
súdnej knihy Podhradia z r. 1584; Excerptá z novín
Pressburger Zeitung - majitelia domov na Podhradí z rokov
1781 - 1801; Excerptá z novín Pressburger Zeitung o
majiteľoch domov Starého mesta a z Podhradia, z dražobných
oznámení z rokov 1764 - 1801; Excerptá zo zápisníc o
majetkových prevodoch na Podhradí a Zuckermandli z rokov 1613
- 1700, 1694 - 1705, 1741 - 1779; Excerptá zo zápisníc o
majetkových prevodoch na Podhradí a Zuckermandli z rokov 1658
- 1699, 1742 - 1758.
4
Excerpcia z archívneho materiálu: Excerptá z pôdorysu mesta
od Marquyarta s popisom kostolov, kláštorov, brán, ulíc a
domov z roku 1765; Excerptá z archívneho materiálu, týkajúce
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sa Podhradia, mesta Bratislavy; Excerptá z katastrálnych máp
z rokov 1837, 1852 - 1903 z obcí pripojených k Bratislave Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Prievoz (Vlčie hrdlo),
Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Komárov, Rusovce, Čunovo,
Jarovce; Odpis - Inventára zariadenia Trenčianskeho hradu z
roku 1678; Odpis inštrukcií pre oficiálov trenčianskeho
panstva z r. 1726; Odpis výsadnej listiny Imricha Jakussitha
pre krivoklátskych slobodníkov z r. 1683, odpis urbárskych
dávok trenčianskeho panstva v dobe obsadenia hradu Rákoczim z
r. 1683; Excerptá z archívneho materiálu, týkajúce sa Jasova
z 15. - 19. storočia; Excerptá z archívneho materiálu, edícií
a literatúry k dejinám východného Slovenska; Excerptá z
archívneho materiálu, týkajúce sa východného Slovenska;
Poznámky zo študijného pobytu v Paríži, r. 1935 - exceptá z
literatúry o cechoch; Pripomienky prof. Piffla k práci dr.
Holáka o topografii Bratislavského Podhradia.
Korešpondencia - Manželia Alexyovci manželom Holákovým, listy
adresované dr. Holákovi: J. Branecký, dr. O. Faust, P. Flouk,
dr. Z. Gašparíková, univ. prof. Horna, dr. F. Hrušovský, dr.
M. Jeršová, dr. J. Ropras, M. Matunák, univ. prof. A. Mráz,
Slovenská Liga; List magr. M. Bubniča, rožňavského biskupa
brat. mešťanostovi dr. B. Kováčovi.
Zberateľská činnosť: Úlohy mládeže za ľud podľa Hviezdoslava
- úvaha; Ján Poliak: O našom vzťahu k pamätníkom minulosti
(Hrsť podnetov z Poľska); povstalecká tlač (Národnie noviny 1944, Útok - 1944, Vpred - 1944).
Korešpondencia: pozvánky na oficiálne večierky, recepcie a
iné.
Zberateľská činnosť: Listina od uhorského kráľovského vojska
pre Jánosa Mareniesa o splnení jeho vojenských povinností a
ukončení vojenskej služby (1884); Listina od ostrihomského
arcibiskupa pre riaditeľa dr. Jenö Filkorna (1927); archív.
materiál: doslovný odpis pergamenových listín - Tabella
politicum, et contributionalem in Liberis, regisque regni
Hungariae civitatibus statum anno 1780 demonstrans, Tabella
politicum, contributionalem, et urbarialem regni Hungariae
statum anno dni 1780 demonstrans; overené odpisy sú z r.
1941.

Katarína Hoppeová
(1823)

Osobný fond Kataríny Hoppeovej obsahuje len vysvedčenie z
bližšie neuvedenej bratislavskej školy z roku 1823.

vy

1 1823
Vysvedčenie (2 ks).

la

Jozef Horváth
(1827 - 1976)
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Jozef Horváth (zomrel v r. 1986), bratislavský rodák,
milovník starej Bratislavy.
Jeho
osobný
fond
obsahuje
korešpondenciu,
excerptá
z
archívneho materiálu, textovú dokumentáciu - bratislavské cintoríny
a pripojené obce, o bratislavských osobnostiach a rodinách, o
vinohradníctve v Bratislave, o spolku lodníkov v Bratislave, o
pohostinstve; fotografie členov slobodomurárskej lóže Schlarafia,
rôznu príležitostnú tlač.
Z osobného fondu Jozefa Horvátha boli vyčlenené písomnosti
týkajúce sa rodiny Kovátsovej.
Materiál poskytuje údaje k hospodárskym a kultúrnym dejinám
Bratislavy.
1 1965 - 1975 1
Korešpondencia:
a) listy adresované J. Horváthovi: Rada MNV v Bratislave (1),
Gajdoš (1), Carl Rössler (9 + novinový výstrižok), Hedwiga
Schott (3), Andreas Moick (1), Otto Lamprecht (1), Fr.
Florians (1), A. Piffl (1 + 1 ks fotografia), dr. Faust pohľadnica (1), dr. Kraicz E. (2), prof. Paulík A. (1),
Večerník (1);
6
Gajdoš V. I. (1 ks + príloha - výpisky k dejinám frant.
kláštora v Bratislave + fotografia členov III. rádu),
Moick A. (1), Pongrácz (1), Rössler C. (8), Zsolnay P. - Verlag - vydavateľstvo (2 ks + príloha).
1
b) listy (kópie) J. Horvátha rôznym adresátom: Zsolnay (1),
Mestské
múzeum
v
Bratislave
(3),
Mestská
správa
pamiatkovej starostlivosti (2), Stockinger (1), "Frau und
Herr Doktor" (1), "Frau" (1), H. Schott (1), Carl Rössler
(2), prof. M. Ďurica (1), prof. A. Paulík (2), vdavatľstvo
Obzor (2);
6
Rössler C. (8), Zsolnay - Verlag Zsolnay (2).

2 20. storočie 1
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Rukopisy - literárna, vedecká a odborná činnosť: Cintorín v
Slávičom údolí (+ dohoda o vykonaní práce medzi J. Horváthom
a Mestskou správou pamiatkovej starostlivosti; 15 str.,
slov.), Ľudovít Kováts (3 str., slov. + 2 ks foto Ľ.
Kovátsa), Zoznam evanjelických farárov v Bratislave z r. 1606
- 1905 (2 str., nem.), rôzne články, štúdie, poznámky,
výpisky o Bratislave, výstrižky z novín (23 str., slov.,
nem.), Evanjelický cintorín (17 str. + situačný plán),
Mikulášsky cintorín (12 str. + 3 ks situačný plán, 1 foto),
Ondrejský cintorín (2 x 18 str. písaných strojom, 56 str.
písaných, situačný plán, slov., nem.), Cintorín v Záhorskej
Bystrici (5 str.), Cintorín v Prievoze (12 str.), Cintorín vo
Vajnoroch (7 str.), Cintorín vo Vrakuni (4 str.), Cintorín v
Podunajských Biskupiciach (12 str.), Petržalský cintorín (4
str.), Židovský cintorín (3 str.), stručné koncepty v
obálkach - Motko Franz (1 str.), Vajnory - dejiny (5 str.),
Kaplnka českej kráľovnej (2 str.), Ružový kult (2 str.),
Bratislavské
studne
(4
str.);
Kultúrne
dejiny
mesta
Bratislavy (28 str. rukopis, strojopis, nem., maď., slov.),
Málo známa a nepovšimnutá veduta Bratislavy zo severozápadu,
17. stor. (10 str., 1 ks foto, 5 str. z knihy Franza Böhma),
Ján Batka (14 str. rukopis, 7 str. strojopis, 1 dobová
karikatúra - foto), Jozef Ján Csákos (22 str.), dr. Ovidius
Faust (2 ks foto, 4 ks výstrižky z novín, 1 ks úmrtné
oznámenie,
18
str.
strojopis,
3
str.
rukopis), Elza
Grailichová (1 str., 1 ks foto), Kotanner Helene (fotokópie
článku z Moderne Welt - 3 ks), dr. František Kováts (28 str.,
9 listov tlač, 4 ks foto - slov., nem.), Juraj Kováts, Ján
Kováts (3 ks foto, 1 str.), dr. Ľudovít Kováts (11 str., 6 ks
výstrižky, 1 ks foto, tlač 23 str.; slov., maď., nem.), dr.
E. Kozič (7 str. + výstrižky - maď., slov., nem.), Enea
Gracioso Lafranconi (8 str., výstrižky z novín, 6 ks
reprodukcie obrazov), Luntzer Juraj (1 str., 1 ks foto),
Ferdinand Martinengo (6 str., 1 ks pozvánka), prof. Anton
Paulík (2 str., 2 ks foto, 1 ks fotokópia článku), Sloboda
Karl (9 str., 94 str. tlač, 1 ks výstrižok - nem., slov.),
Páter Scherz (7 str., 1 ks výstrižok, slov., nem.), Zehrer
Anton (1 str., slov.).
6
Výpisky a poznámky - bratislavské rodiny a osobnosti:
Brolly Teodor (1 ks), Endlicher Ján (9 listov), Fodor Štefan
(1 list), Glöck Krištof (3 listy), Jetting Karol (1 list),
Škapík, Jursa (2 listy), Kotanner Helena (1 list), Kováts
Ľudovít
(4
listy),
Martinengo
Ferdinand
(2
listy),
Messerschmidt Franz Xaver (2 listy), Moczik Feliczian (6
listov), Müller Johanna Kristian (1 list), rod. Lafranconi (1
list), rod. Lenard (1 list), Schroer T. G., Sluchoviny Andrej

vy

(3 listy), Sluchoviny Andrej (3 listy), Wittich Pavel (3
listy), iné (22 listov);
Poznámky - bratislavské mlyny (2 listy),
Ondrejský cintorín (8 listov),
Poznámky, výpisky k dejinám pohostinstva v Bratislave (71
ks),
poznámky k dejinám - Devín, Prievoz (4 listy), rôzne výpisky,
poznámky o Bratislave (aj osobné rozhovory) (18 ks + 1 foto).
3 1
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Fotografie:
J. Horváth + p. Rössler (1), Ján Smrek (1 ks + výstrižok z
novín), tablo - fotografia Riaditeľstva a dozornej rady
malých záhradkárov sídliska Ružová dolina 1924 - 1919 (1 ks),
portrét neznámeho muža (1), Stará Bratislava, Podhradie +
kresby Frech, graf. list (6 ks);
2
Panoptikum - fotografie - karikatúry členov slobodomurárskej
lóže Schlaraffia (r. 1893, 22 ks), "Budoucí republika
Československá" (pred r. 1945, 1 ks foto, 1 ks negaív),
letecká snímka Bratislavy (r. 1905, 1 ks), Ján Smrek (3 ks),
dr. Limbacher (1 ks + 1 ks sklený negatív), Ján Fadrusz (1
ks),
Ch.
Glöck
(1
ks),
Štefan
Rakovský
(1
ks),
Messerschmidtova ulica v Bratislave (1), Hostinec "Zum
letzten Vermügen" (1), portál domu na Žižkovej ul. č. 40 rodný dom J. Horvátha (1);
6
členovia slobodomurárskej lóže (6), Rakovský (1), Ortway (1),
Fodor Kálmán (1), hlavný oltár kostola v Zuckermandli (1),
aréna (1), Kinzel J. - farbiareň a čistiareň šatstva (1).
4 1
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Zberateľská činnosť:
Vinohradníctvo - citáty, fragmenty, poznámky, verše o víne preklady z nemčiny (6 str., slov., nem.);
2
Spolok na ochranu zvierat (výstrižok z novín - 1 ks, 2 str.
rukopisu, Spravodaj - 8 str.); Štatúty Spolku bratislavských
lodníkov (rukopis, tlač, kópie - 15 ks, nem., maď.);
Vinohradníctvo - citáty, fragmenty, poznámky z oblasti
vinohradníctva so zameraním na bratislavské vinohradníctvo
(84 listov textu - rukopis, strojopis; 23 ks fotokópií z
knihy F. Webera - Aus der Weinchronik Niederösterreichs).
3
Tlač: Generál Janin: M. R. Štefánik (Bratislava 1934);
Kacziány G.: Magyar vértanúk könyve (Bp. 1905);
Kubler A.: Die vier Türme des Pressburger Schlosses
(Viedeň);
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Schlemmer J.: Nach Spitzbergen (Bratislava 1910);
Festschrift aus Anlass der Enthüllung des Pozsonyer
Petöfi - Denkmales (Bratislava 1911);
Festschrift zur Enthüllung des Pressburger Krönungsdenkmales am 16. Mai 1897, Bratislava;
Gegenblatt der Karpatendeutshen Landsmannschaft in
Österreich zu Ehren des Pressburger Komponisten F.
Schmidt zum 100. Geburtstag am 22. Dez. 1974 (1974);
Heimblatt der Karpatendeutschen in Österreich 1966 - 1976 (66 ks);
Memoriál F. Martinenga (Bratislava 1966, 34 str.);
Pozsony sz. kir. város hegyi, erdei úthálózata
(Bratislava 1912, 8 str. + mapa Bratislavy a okolia);
Pressburger Land und Leute (Viedeň 1976, 93 str.);
Glosz Max: Slowakische Sprache (Budapešť, 1901);
Rodinná kronika Franza Windischa a spolku rybárov na
Podhradí - Zuckermandli;
Kazety - zvukové pásky - zvukové snímky spomienky
Karola Rösslera I., II., III.;
6
Spomienka J. Lanzeritscha, lodného kapitána na parník
"Devín" v r. 1939 - 1945 (3 listy);
Tlač: Die Fünfzigjährige Geschichte des Pozsonyer
Stadtverschönerungvereines 1868 - 1918 (Pozsony 1918);
Motoristický časopis, neúplný (cca r. 1940, 26 listov,
nem., slov.);
Heimatblatt der Karpatendeutschen in Österreich (2 ks,
1966 - 1967);
Ortschronik von Theben an der Donau (Salzburg 1968);
Výstrižky z novín, časopisov (13 ks);
Uznesenie Kráľovského súdu v Bratislave o zmene vlastníckeho práva časti domu č. 160 na Ventúrskej ul.
(2 + 2 xerox, 1894);
Obežník ministra obchodu všetkým druhostupňovým
živnostenským úradom o čerpaní cestovného
(1903, 1 list);
Rozsudok Kráľovského okresného súdu Budapeštianskeho
okresu v spore proti všeobecnej meštianskej úverovej
spoločnosti o honorovaní Ernesta Grézlóa, vymenovaného
správcu vnútornej správy spoločnosti (1891, 3 listy);
Písomnosti Spolku lodníkov v Bratislave a na Zuckermandli (18 listov, 1827 - 1886);

V pozostalosti J. Horvátha sa nachádza v kr. 4, 5:
- k pozostalosti dr. Ľudovíta Kovátsa
4
- Odkaz dr. Ľ. Kovátsa - záznamy o mieste jeho narodenia,
životopis, o vzniku slobodomurárskej lóže Verschwiegenheit,

Br
at

is

-

vy

-

la

-

článok o zriaďovaní hostincov, nocľahární v stredoveku
(18 str., výstrižky z novín, 8 ks foto; nem.);
Odkaz dr. Kovátsa - filozof. úvahy, hist. reminiscencie
(82 str., výstrižk z novín, mapy, reprodukcie umeleckých
výtvarných a architektonických diel z rôznych publikácií;
nem.);
Spolok na ochranu zvierat;
Andrej Bäumler - životopis, zaujímavosti o ňom
(12 str., 1 foto);
5
Tagebuch von 21. Februar bis 1. März 1964 - spisy, poznámky, úvahy, životopisy, fotografie (307 str., rukopis,
63 ks foto, pohľadnice).

PhDr. Antonín Hořejš
(1889) (1926 - 1935)
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PhDr. Antonín Hořejš (1901 Praha - 1967 Praha), český hudobný
vedec, organizátor. V roku 1927 absolvoval štúdium hudobnej vedy na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Do roku 1939 v Bratislave aj
pôsobil, z toho v rokoch 1924 - 1933 v Obchodnej a priemyselnej
komore. Po roku 1939 pôsobil v Prahe.
V Bratislave sa aktívne zapojil do umeleckého života. S Ľ.
Fullom a V. Vydrom založil pokusnú školu umeleckých remesiel. Bol
funkcionárom mnohých kultúrnych a umeleckých spolkov, spolupracoval
s davistami. O bratislavskom hudobnom živote písal referáty a
kritiky najmä do Slovenského denníka a Robotníckych novín. Pokúsil
sa aj o moderný súhrn dejín slovenskej hudby.
Jeho osobný fond obsahuje korešpondenciu, súvisiacu najmä s
publikačnou
a
pedagogickou
činnosťou
dr.
Hořejša
na Škole
umeleckého priemyslu, rukopisy prednášok na škole a na rôznych
osvetových podujatiach, tlač, dobovú dokumentáciu zameranú na
umelecký priemysel - materiál možno využiť pre štúdium kultúrnych
dejín.

Ar

1 1926 - 1935 1
Korešpondencia pracovná:
a) odosielateľ: A. Hořejš;
adresáti: dr. František Kraus, riaditeľstvo Rádiožurnál,
Sandrik - F. Francl, riaditeľ, Skupina výtvarných umelcov
- Brno, Slovenská kníhtlačiareň v Bratislave, Spolok
absolventov Obchodnej akadémie, prof. Ladislav Sutnar,
Škola umeleckých remesiel, dr. Václavek, dr. Vančo,
Vedecké ústavy mesta Bratislavy, Výbor výstavy Slovenska v

Prahe, prof. Vydra, Zväz československého diela - Praha,
neznámy (spolu 29 ks - kópie, originál).
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4 1926 - 1935 2
Rukopisy - prednášky, články, poznámky: Žena a byt prednášky v kurze pre ženy (51 str.), Nábytok 1929 (7 str.),
Reč
o
kultúrnych
požiadavkách
živnostenskej
strany
v
parlamente - prejav pre poslanca Lišku (40 str.), O súčasnom
vkuse - prednášky na Škole umeleckých remesiel (83 str.),
Vkus a nevkus v obchode (11 str.), Propagácia (19 str.),
Plagát (9 str.), Propaganda (19 str.), Propaganda - nemecká
verzia (16 str.), Výtvarníctvo (9 str.), Architektúra (3
str.), Slovenské národné divadlo (2 str.), Umelecké dielo;
pokrokovosť umenia, umelec, o začiatkoch umenia, umenie alebo
remeslo (1 zošit - 5 listov), Poznámky k dejinám umenia (1
str.), Umelec a umenie, umelecké dielo (12 str.), Reklama (49
ks), Distribučný a odbytový problém - reklama - čistopis (19
str.), Domácka práca a umelecké remeslo (13 str.), Výpisky Domácka práca (1 zošit; 11 listov), Domácka výroba - rukopis
(27 str.), Poznámky - Domácka výroba; životopis; Družstevný
antikvariát pre vedu a umenie; pozn. na schôdzu Národ. bloku
o otázkach osídlovacích (1 zošit; 12 listov', Poznámky a
výpisky na témy: Dorka, umelecké remeslá, stavebníctvo,
domácka práca (47 lístkov), O slovenskej národnej kultúre koncept (7 str.), O kultúre v pohraničí - koncept, kópia (9
listov), Kópia listu prípravného výboru jabloneckého nár.
klubu adresovaného ONV v Jablonci nad Nisou (1 list), Moderné
bývanie a výroba na Slovensku (4 str.), Naše odborné školstvo
(9 str.), Prednášky v bratisl. rozhlase - kritika (3 str.),
Umění a národohospodářství (2 str.), Bauhaus (2 str.), Dom
umeleckého
priemyslu
v
Bratislave
(2
str.),
Poľské
kníhtlačiarstvo na výstave v Poznani (3 str.), Družstvo
"Dorka" - schôdza - cca r. 1948, otvorenie a revízna správa
(18 str.), Výstava Slovenska v Prahe - recenzia (1 str.),
Moderné bývanie (9 str.), Moderné bývanie - zariadenie (6
str.), Návrh úpravy domáckej výroby (6 str.), Kníhtlač a
cudzinecký ruch (2 str.), Hodonínska výstava - recenzia (7
str.), Moderná architektúra (3 str.).
Rukopisy iných autorov: prof. Svoboda St.: Harmonie barev...
(publikované)
(16
str.),
prof.
Vodrážka
Jaroslav:
Typografická úprava knihy (3 str.), Votruba Jaroslav:
Drevoryt - rukopis (4 str.); Drevoryt - strojopis (3 str.),
Zamazal Jozef: Umění, řemeslo a průmysl (6 str.).
b) listy adresované A. Hořejšovi:
odosielatelia: Slovenská keramika úč. spoločnosť Modra riaditeľ Kirbl, Jaroslav Votruba, Zväz českoslov. diela -

is

la

vy

Praha, Zväz českoslov. diela pre Slovensko - Bratislava,
Bratislava - mesto - starosta, Gottwald Hynek, akc. spol.
- Praha, Okresný náčelník v Banskej Bystrici, Redakcia
denníka Venkov, prof. Severa Raim, Schulhoff Ervín, Skála
Jaroslav, Solar, dr. Sommer Štefan, Ing. Stuchlý, Sutnar
Ladislav, prof. Svoboda, Šippich Bohuš, Štúr Svatozár,
Tilkovský Vojtech, Tusar Slavoboj, Vodrážka Jaroslav,
Vrchný
policajný
komisár
v
Bratislave,
Vydra,
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Výchovný dôstojník
zemského veliteľstva, Waschko - sekretár Obchodnej a
priemyselnej komory, rod. dr. Wertheimera, Zamazal Jozef,
Žák Ladislav, Živnostenské spoločenstvo bratislavských
krajčírov, Živnostenské vydavateľstvo a nakladateľstvo,
neznámy (spolu 98 ks).

es
ta

Br
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2 1928 - 1934 1
Korešpondencia rodinná:
adresát: Amália Hořejšová - odosielateľ: Staveb. družstvo
štátnych zamestnancov železničiarov v Bratislave;
adresát: Staveb. družstvo štát. zamestnancov železničiarov
v Bratislave, odosielateľ: Amália Hořejšová;
adresát: Zd. Zavišová - odosielateľ: dr. Hořejš;
adresát: dr. Hořejš - odosielateľ: Zd. Zavišová
(spolu 5 ks).

ch

ív

m

3 1927 - 1935 1
Korešpondencia: rôzni adresáti, odosielatelia;
odosielateľ: Festausschuss für die Haydnfesttage 1932
in Haingurg a. d. Donau - adresát neznámy,
odosielateľ: Škola umelec. remesiel (prof. Vydra) - rôzni
adresáti,
odosielateľ: Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Turč.
sv. Martine - adresát: prof. Vydra,
odosielateľ: Zväz českoslov. diela - adresáti rôzni,
odosielateľ: Župný úrad v Bratislave - adresát neznámy,
odosielatelia rôzni - adresát: Obchodná a priemysel. komora
(spolu 24 ks).

Ar

5 1927 - 1933 1
Záujmová činnosť, osvetová a spolková činnosť dr. Hořejša:
Robotnícka
akadémia
v
Bratislave
organizačný
návrh
Robotníckej akadémie v Bratislave vypracovaný A. Hořejšom,
zoznam členov Umeleckej komisie Robotníc. akadémie, list
Robotníc. akadémie adresovaný Umelec. komisii vo veci
kompetencie Umelec. komisie, návrh programu Umeleckej komisie
v rozhlasovom vysielaní (7 listov).
Zväz čekoslovenského diela - sekretaiát Zväzu čsl. diela v
Prahe - výňatok z jednania schôdze predsedníctva, Správa

činnosti odboru Zväzu čsl. diela v Bratislave vypracovaná dr.
Hořejšom ako doklad k žiadosti o odporu adres. Krajin. výboru
(3 str.), Výstavy moderního typového nábytku - text na plagát
(1 str.), Moderní umělecký průmysl - prof. Janák, dr. Herain
(1 str.).

es
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6 (1889) 1927 - 1932 3
Úradná činnosť: spisy Obchodnej a priemyselnej komory
týkajúce sa Umelecko-priemyslového múzea v Bratislave (31
listov), návrhy na zriadenie Umelecko - priemyslového múzea v
Bratislave (22 listov), spisy Umelecko - priem. múzea v
Bratislave
(6
listov),
Stanovy
Městského
západočeského
umělecko - průmyslového musea císaře a krále Fr. Josefa I. v
Plzni, Stanovy Městského průmyslového musea pro západní část
král.
českého
v
Plzni,
Pracovní
program
městského
průmyslového musea v Plzni, Výroční správa měst. musea 1919 1920 v Čes. Budějovicích, Organizační plán umělec. - prům.
musea obchodní a živnostenské komory v Praze, Výroč. správa
soukromé odborné školy umělec. řemesel obchodní a živnosten.
komory v Brně 1925/26, zápisnice Zväzu českoslov. diela v
Prahe
(týkajúce
sa
spolupráce
Zväzu
čsl.
diela
s
priemyslovými múzeami) (12 str.), zápisnica o plenárnom
zasadnutí správ. komisie Obchodnej a priemysel. komory (10
str.), zápisnica jury pre súťaž na diplom a medailu Obchodnej
a priem. komory (2 str.).
7 3
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Tlač a fotografie:
- Nový svet - obrázkový spoločenský časopis Slovenska (roč.
V, 1930, č. 3), Zprávy českoslov. díla (r. 1930), Nová
Bratislava - mesačník nového Slovenska - 1931 č. 1;
1932 č. 3, 10 roků architektonické práce Ing. arch. A. Balána
a J. Grossmana 1922 - 1932 (2 ks), Nová doba - časopis
stavebného družstva súkromných zamestnancov a robotníkov 1933, 1936, Redopa - stredoeurópska propagačná kancelária programy divadiel, koncertov, prednášok, športových podujatí
v Bratislave: marec - september 1934 (15 ks), Slovenský
remeselník a obchodník (roč. XVIII., 1936, č. 24), Pamiatky a
múzeá (roč. I., 1952, č. 4), Domácnosť (roč. I., č. 1 (2 ks),
č. 3; roč. II., č. 1);
Pozvánky - pozvánka Svazu československého díla v Prahe na
prednášku k Medzinár. výstave knižného umenia v Lipsku
30. 11. 1927, pozvánka na otvorenie výstavy moderného
typového nábytku 25. 9. 1929;
Výstrižky z novín - článok - dr. A. Hořejš: "K výstave
československého skla v Železnom Brode" - stránka z novín
"Slovenský denník" z 19. 7. 1930; titulná stránka umeleckého
mesačníka Výtvarné snahy (roč. VII., č. 7 - 8 - 9); album s

la

Gróf Karol Jozef Alexander Hübner mladší

vy

reklamnými letáčikmi, inzerátmi, reklamným "PF 1937" firmy
APOLLO - OKTAN - BENZIN (1936 - 1937); listy z neznámeho
titulu knihy o estetike (str. 41 - 56);
Plagáty: plagáty výstav Zväzu československého diela v
Bratislave (1927, 1931);
Fotografie z výstavy BRNOSVAZ - 1938 (14 ks).

es
ta

Br
at

is

Bol synom rakúskeho diplomata Jozefa Alexandra Hübnera,
narodil sa 14. 2. 1839, absolvoval kadetskú školu a získal vojenskú
hodnosť poľného maršála. Roku 1898 obdržal ryiersky kríž radu
Leopolda.
Jeho nepatrný osobný fond obsahuje vysvedčenia, torzo
súkromnej - osobnej korešpondencie (najmä blahoželania k udeleniu
rytierskeho kríža) a správ z ciest po Ázii. Ešte roku 1905 žil,
kedy napísal jediný zachovaný list svojej manželke "Lolly" grófke
Hübnerovej. Na jej meno sa zachoval tiež jeden účet. Uvedené dva
dokumenty sme priradili pozostalosti jej manžela.
Písomnosti boli prevzaté roku 1945 z Hübnerovského paláca.
Reč dokumentov je nemecká, vyjnúc rozpravu o Ázii, ktorá je
napísaná anglicky.

m

II. Osobné doklady:
- vysvedčenia z gymnázia 1850 - 1854 8 ks
- hodnotenie A. Hübnera
z kadetskej školy 1858 5 ks

Ar

ch

ív

IV. Korešpondencia:
- Baccarcich, generál (1898) 1 ks
- von Gradl, rytier 1898 1 ks
- Hübner Alexander, otec (kópie) 1871 2 ks
- Kirchhammer 1898 1 ks
- Krauszová rodina - úmrtné
oznámenie 1915 1 ks
- Lachmayr (?), rytier 1898 1 ks
- Maloretz (1898) 1 ks
- Paar Eduard 1887, 1896 3 ks
- Paith Steve (?), strýko 1898 1 ks
- Raller Jozef (?) 1894 1 ks
- Roth Leonora, neter 1898 1 ks
- Russels Ferdinand 1897 1 ks
- Steimayer (?) 1892, 1898 2 ks
- Vetter Ľudovít 1898 1 ks
- nečitateľní odosielatelia (1898) 2 ks

- smútočné oznámenia 20. stor. 71 ks

vy

V. Rukopisy:
- O spravovaní Indie Angličanmi
- torzo po r. 1896 (2 l.) 1 ks
- Cestopisná črta o Ázii podnebie, obyvateľstvo, Čína,
tibetský budhizmus - torzo po r. 1896 4 ks

Br
at

IV. Korešpondencia:
- Hübner Alex. ml., mladší 1905 2 ks

is

Grófka Hübnerová - "Lolly"
manželka Alex. Hübnera mladšieho

la

VIII. Fotografie z ciest po Indii 1896 7 ks

VII. Účet, umelecký portrét 1896 1 ks

es
ta

Rodina Kamann
(1800 - 1922)

m

Pozostalosť rodiny Kamann obsahuje len zlomok písomností pozostalostné, majetkové a domovský list.
Reč písomností je nemecká, maďarská a slovenská.

ív

1 Osobné doklady:
domovský list Karola Kamanna z r. 1922 (1 ks).
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2 1800 - zač. 20. stor.
Majetkovoprávne písomnosti:
pozostalostné (2 ks), testament (1), zaevidovanie
nehnuteľnosti do pozemkovej knihy (1).

Ignác Kasala
(1891 - 1979)

Ignác Kasala sa narodil 1. novembra 1891 v Pravoticiach,
zomrel 9. marca 1979 v Bratislave. Vyučil sa za kováča a strojného

la

vy

zámočníka, neskôr bol poštovým doručovateľom. Bol členom mestského
zastupiteľstva
v
Bratislave,
predsedom
miestnej
organizácie
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, aktívnym členom Všeodborového
združenia kresťansko-sociálneho robotníctva v Bratislave.
V jeho osobnom fonde sa nachádzajú osobné doklady,
korešpondencia, písomnosti zo spolkovej činnosti, fotografie
súkromného charakteru, novinové články a výstrižky.
Reč písomností je prevažne slovenská, nemecká a maďarská.
Dokumenty získal Archív mesta Bratislavy darom od p. Boženy
Hloškovej - Kasalovej, dcéry I. Kasalu v roku 1993.
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1 1908 - 1942, 1979 1
Osobné doklady:
vysvedčenia (12), žiadosť o možnosť zloženia strojníckych
skúšok vo vlastnom jazyku (1), svedectvo o mravnej
zachovalosti (1), pracovná knižka (1), svedectvo o
československom štátnom občianstve (1), domovský list Bratislava (1), cestovný pas (1), členský preukaz a stanovy
Podporného spolku poštových zamestnancov v Bratislave (1),
členský preukaz Matice slovenskej (1), legitimácia radcu Rady
hl. mesta Slovenska Bratislavy (chudobinské otázky) (1),
členský preukaz športového klubu Tatran - pästiarsky oddiel
(1), prehlásenie o členstve v klube (1), povolenie vstupu do
radnice (1), úmrné oznámenie (1).

ív

m

2 1934 - 1979 (1980) 1
Korešpondencia I. Kasalu: Apoštolská administratúra v Trnave
(1), P. Čarnogurský (1), R. Čavojský (1), A. Hlinka (2), A.
Mach (9), poslanec Mora (6), farár A. Pozdech (1), J. Pöstény
(3), F. Schöner (?) (1), Vatikán - Svätá Stolica (7),
Vavrovič (1), farár z Kendíc (1).
Korešpondencia B. Hloškovej - Kasalovej: A. Mach (2).
Cudzia korešpondencia: Jozef Šrobár, kanonik (1), Ústredie
slovenského katolíckeho skautingu v Bratislave (1).
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3 1919 - 1937 1
Spolková činnosť: stanovy Jednoty Československého Orla (1),
predpisy o krojoch v Jednote Československého Orla (1),
časopis "Slovenský Orol" (1), stanovy Spolku sv. Vojtecha v
Trnave (1), Organizačný štatút rímsko-katolíckej samosprávnej
cirkevnej obce v Bratislave (1), stanovy klubu Tatran (1).

4 1920 - 1925 1
Písomnosti
pochádzajúce
z
úradnej
činnosti:
Zápisnice
spolkových
výborových
schôdzí
a
zhromaždení
skupiny
Všeodborového
združenia
krešťansko-sociálneho
slovenského
robotníctva v Bratislave (2).

5 (1912) 1924 - 1979
Fotoalbum: fotografie (58), novinové výstrižky (6),
pohľadnice (4).

Br
at

Gustáv Krno
(1920 - 1942)

is

la

vy

6 1921 - 1979 1
Zberateľská činnosť: týždenník "Nový svet" (1), plagáty k
oslavám sviatku Cyrila a Metoda (4), plagát k 1. máju (1),
pohľadnica "Slovenský osud v bývalom magyarországu" (1),
reklamné materiály (2), notový zošit (1), notové listy (2),
pozvánky (2), sústrastný list Zboru pre občianske záležitosti
ObNV Bratislava III (1); odznaky, medaily.

es
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Osobný fond Gustáva Krnu obsahuje predovšetkým jeho osobné
doklady ako aj doklady členov jeho rodiny, zlomok korešpondencie
súkromnej i úradnej.
Reč písomností je prevažne slovenská.
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1 1920 - 1942
Osobné doklady: potvrdenie Univerzity v Strasbourgu pre G.
Krnu o absolvovaní kurzu (2), odpis potvrdenia o ukončení
štúdia na Obchodnej akadémii v Budapešti (2), sprievodný list
(1),
legitimácia
podporného
nemocenského
spolku
(1),
vysvedčenie o práci G. Krnu (1), výťah z matriky - rodný a
krstný list G. Krnu (2), výťah z matriky - sobášny list G.
Krnu a Margity Scherkovej (1), výťah z matriky - rodný list
M. Scherkovej (1), výťah z matriky - rodný list Jozefa
Daniela Krnu (1), výťah z matriky - sobášny list Jozef Serk a
Otília Ujházy (1), výťah z matriky - rodný list Jozefa Krnu
(1), poistná umluva G. Krnu (1), vymenovanie G. Krna za
hlavného disponenta vo Všeobecnej úverovej banke (1),
vymenovanie
za
hlavného
kontrolóra
II.
triedy
(1),
vymenovanie zahlavného kontrolóra I. triedy (1).

Ar

2 1924 - 1942
Korešpondencia: súkromná - blahoželania k sobášu (7), list od
neznámeho pisateľa (1);
úradná - odosielatelia:
Česká banka Union, filiálka v Bratislave (2),
Dôvernícky zbor úradníctva Slovenskej národnej banky (1),
Firma V. Vančura (1), prof. Fundárek (1),

vy

Podporný nemocenský fond zamestnancov Slo. nár. banky (1),
Slovenská národná banka, hlavný ústav v Bratislave (1),
Uličný Ján (1).

Jozef Adam Thriard - Laforest

is
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- dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg (16. 3. 1841
Bratislava - Podunajské Biskupice - 2. 3. 1897 Bratislava).
V rokoch 1881 - 1897 bol kapelmajstrom Cirkevného hudobného
spolku v Bratislave.

Br
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1 13. 2. 1882
Korešpondencia: list Jozefa Thriarda - Laforesta adresovaný
dr. Rudolfovi Prohaskovi do Linca.

es
ta

2 1874
Literárna a vedecká činnosť: Skala pravdy (esej?) s podpisom
J. Th. Laforesta z 24. 5 . 1874, Dejiny slobodomurárov (1. a
2. zošit) - rukopis J. Th. Laforesta, nedatovaný.

ív

m

3 12. 2 .1882
Spolková činnosť a spoločenské podujatia: program koncertu
usporiadaného v prospech pomníka J. N. Hummela, na ktorom
účinkoval Hans Bülow ako klavirista.

Ján Langenthal
(1853)

ch

Osobný fond Jána Langenthala obsahuje jedinú písomnosť vysvedčenie z vyššej základnej školy v Bratislave z roku 1853.

Ar

1 1853
Vysvedčenia (1).

Karol Mesterhazy
(1833)

Jedinú písomnosť osobného fondu K. Mesterházyho, advokátsku
prísahu, zakúpil Archív mesta Bratislavy v r. 1935.
Reč písomnosti je latinská.

is

Jozef Novák
(1927, 1930)

la

vy

1 1833
Listina - advokátska prísaha (1).

es
ta

Br
at

Jozef Novák, vynálezca konopných a ľanových hadíc, narodil sa
r. 1860 v Beroune na Morave. Asi od r. 1885 žil nepretržite v
Bratislave až do svojej smrti (r. 1948). V r. 1891 sa oženil s
Lujzou Wilimkou, pochádzajúcou z Bratislavy, z otcovej strany
poľského pôvodu. Vlastnil vilu na Mošovského ul. 892. Už r. 1897
bol riaditeľom Jutovej továrne (Klingerovky) v Bratislave. V r.
1927 si nechal patentovať v Nemeckej ríši svoj vynález na výrobu
konopných a ľanových hadíc. Tento patent pred r. 1930 odkúpilo
Rakúsko, Rumunsko, Maďarsko a Československo.
1 7. 6. 1927
Patent J. Nováka z Bratislavy na výrobu konopných a ľanových
hadíc, patentovaný v Nemeckej ríši.
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2 8. 4. 1930
List - kópia - J. Nováka bratislavskému továrnikovi H.
Klingerovi o výrobe hadíc.

Dr. Teodor Ortvay
(1843 - 1916)

Ar

- historik, profesor dejín, autor dejín Bratislavy. Študoval
na Gymnáziu a Bohosloveckom seminári v Temešvári. Po študijných
cestách po západnej a severnej Európe a pôsobení v pastorácii sa
venoval odborne i pedagogicky histórii, predovšetkým starovekej a
stredovekej. Svoje diela založil na bohatom pramennom materiáli,
takže viaceré z nich si zachovali dodnes pramennú hodnotu. Venoval
sa i archeológii a prírodným vedám, je autorom asi tridsiatich
samostatne vydaných prác, početných štúdií a článkov. Bol členom

vy

Spoločnosti Sv. Štefana, Uhorskej historickej spoločnosti, Uhorskej
genealogickej a heraldickej spoločnosti, podpredsedom Historickej a
archeologickej spoločnosti Bratislavskej župy a Bratislavského
lekársko-prírodovedeckého spolku.
V jeho osobnom fonde sa zachovalo torzo rukopisu a poznámok k
štvorzväzkovému dielu vydanému tlačou v rokoch 1894 - 1912 v dvoch
jazykových mutáciách "Pozsony város története" - "Geschichte der
Stadt Pressburg".
Poznámky aj rukopis sú ťažko rekonštruovateľné.

Br
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1 19. - 20. storočie 1
Literárna a vedecká činnosť: torzo rukopisu a poznámok k
dielu Geschichte der Stadt Pressburg.

Karol Pauer

es
ta

- poddôstojník 1. triedy, narodený okolo roku 1840 vo
Wolfsthale.
V jeho osobnom fonde sa okrem osobných dokladov týkajúcich sa
jeho vojenskej kariéry nachádzajú aj majetkovo-právne písomnosti,
týkajúce sa celej rodiny Pauerovej.
Reč dokumentov je nemecká, francúzska, latinská a španielska.

ív

m

1 1863 - 1867 (1874)
Osobné doklady: vzdanie sa vojenskej hodnosti dôstojník a
dobrovoľné vystúpenie z vojenských služieb v rakúskej armáde
a právo nosiť vojnovú medailu; Mexiko - dekrét ministra vojny
o menovaní Karola Pauera za franc. dôstojníka; vyznamenanie
Karola Pauera rytierskym krížom za akcie v Mexiku.

Ar

ch

2 1848 - 1916
Majetkovo-právne písomnosti: Overený odpis erbovej listiny
vydanej Karolom VI. v roku 1722 pre Mateja a Františka
Pauera, ich manželky a všetkých zákonitých potomkov; nemecký
preklad erbovej listiny rodiny Pauerovej z roku 1722;
potvrdenie Okresného súdu v Döblingu o odovzdaní pozostalosti
po nebohej Anne Pauerovej dedičom Karolovi a Vilme Heinyovej.

Michal Pfann
(1870, 1876)

Osobný fond M. Pfanna obsahuje tri písomnosti - potvrdenie
železničnej spoločnosti o pracovnom pomere, prepúšťací list z
vojenskej služby a vysvedčenie z nedeľnej školy.
Reč je nemecká a maďarská.

Br
at

Ing. Rudolf Pleskott

is

la

vy

1 1857, 1870, 1876
Osobné
doklady:
potvrdenie
železničnej
spoločnosti
o
pracovnom pomere M. Pfanna, jeho prepustení na vlastnú žiadosť (1),
prepúšťací list z vojenskej služby v hodnosti desiatnika (1),
vysvedčenie z nedeľnej školy (1).

V osobnom fonde Ing. Rudolfa Pleskotta sa nachádzajú spisy o
zavádzaní elektrickej dopravy v Bratislave, technická a obrazová
dokumentácia z rokov 1900 - 1913.
Reč písomností je maďarská a nemecká.

ch

ív

m

es
ta

Patent zo zavádzania elektrickej dopravy v Bratislave:
- spisy z r. 1902 - 1903 33 ks
- technická dokumentácia - r. 1900 3 ks
- obrazová časť 3 ks
- fotografie - okolo r. 1913 8 ks
- karikatúra lekárov 1 ks

Vít Pravda
(1889 - 1969)

Ar

- dlhoročný pracovník Čsl. plavby dunajskej a rdaktor
závodného časopisu "Náš Dunaj".
Jeho osobný fond obsahuje negatívy z historických dunajských
lodí s popisom a zábery zo starej Bratislavy a Podhradia pred
zbúraním, fotodokumentáciu z rozvodneného Dunaja.
Materiál poskytuje údaje k dejinám techniky a kultúrnohistorickým dejinám mesta.
Negatívy sú usporiadané podľa priloženého zoznamu, ktorý
vyhotovila PhDr. H. Hudáková v r. 1985 a ktorý bol prílohou
ponukového listu pre Ohodnocovaciu a nákupnú misiu AS MV SSR.

V. Pravda - Negatívy zo starej Bratislavy a Podhradia
-----------------------------------------------------

vy

1) Trezor na filmy - 100-stranový

Ar
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Br
at
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la

str. 1 Prvomájový sprievod v Bratislave
po oslobodení 9 záberov
str. 2 Prvomájový sprievod v Bratislave
po oslobodení 10 záberov
str. 3 Stará Bratislava 2 zábery
str. 7 Pohľad na Bratislavu 2 zábery
str. 8 Podhradie - kostol sv. Martina 5 záberov
str. 9 - 10 Dom U dobrého pastiera,
Židovská ul. pred zbúraním 9 záberov
str. 11 - 12 Podhradie pred zbúraním 8 záberov
str. 13 - 14 Portál kostola sv. Trojice, stará
Bratislava - firemné tabule 10 záberov
str. 15 - 17 Podhradie pred zbúraním, Židovská ul.,
dom U dobrého pastiera 21 záberov
str. 18 - 19 Stará Bratislava 12 záberov
str. 20 Podhradie 2 zábery
str. 23 - 24 Bratislavský hrad pred renováciou 12 záberov
str. 25 - 26 Park v Bratislave? 8 záberov
str. 28 Bratislava 5 záberov
str. 35 - 37 Nádvorie Starej radnice
pred reštaurovaním (60-te roky) 9 záberov
str. 41 Pohľad na časť Podhradia a Bratislavy Rybné nám. pred započatím stavby
mosta SNP 3 zábery
str. 47 Reduta, Leningradská ul. 6 záberov
str. 48 Bratisl. architektúra - pop. č. 212 5 záberov
str. 49 Povodeň - Bratislava (?) 5 záberov
str. 50 Predajňa Sovietskej knihy 1 záber
str. 51 Stará radnica, Nám. 4. apríla 5 záberov
str. 70 - 71 Podhradie pred zbúraním 9 záberov
-------------------------------------------------spolu: 158 záberov

2) Trezor na filmy
Podhradie - Zuckermandl pred zbúraním; 34 záberov
kostol, cintorín, dunajské nábrežie, Rybné
nám., Dóm, Hummelov pomník, Reduta, galéria (3 nekvalitné)

3) Trezor na filmy

vy

Les, Podhradie pred zbúraním, topole
pred galériou (SNG) 11 záberov

4) Trezor na filmy

la

Stará Bratislava, Podhradie pred zbúraním - 32 záberov
Zuckermandl, portréty ženy (3 nekvalitné)

is

5) Mimo trezoru - zrolované

Br
at

Vydrica, kostol Milosrdných bratov, kostol
na Zuckermandli, kaplnka sv. Rozálie v Lamači 15 záberov

6) Príroda v okolí Bratislavy, zeleninový trh
na Rybnom nám., náhrobné pomníky 20 záberov

es
ta

7) Vydrica pred zbúraním, Rybné nám.,
Mikulášsky kostol (máj 1969) 16 záberov

m

8) Dunajské nábr., SNG, jaselské deti na vychádzke, busta R. Donnera (Rudnayovo nám.), Csákyho
palác 16 záberov

ív

9) Kostol na Zuckermandli 8 záberov
---------------------------------------------------------spolu: 152 záberov
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Položky 1) - 9) spolu: 158 záberov
+ 152 záberov
310 záberov

V. Pravda - Negatívy k Československej plavbe dunajskej
a iné
-------------------------------------------------------

10) Prvé čsl. parné lode - remorkéry na Dunaji:
Labe - postavená r. 1912 neg. č. 202 - sklo

Orlice - postavená r. 1918 neg. č. 203 - sklo
Berounka - postavená r. 1889 neg. č. 206 - sklo
Dyje - postavená r. 1921 neg. č. 216 - sklo
Svatopluk - postavená r. 1916 neg. č. 218 - sklo

la

is

12) Prvé čsl. parné nákladné lode na Dunaji:
Váh - postavená r. 1921 neg. č. 205 - sklo

vy

11) Prvé čsl. parné osobné lode na Dunaji:
Orel - postavená r. 1889 neg. č. 242 - sklo
Sokol - postavená r. 1900 neg. č. 243 - sklo

Br
at

13) Plavebný ruch v bratislavskom prístave v r. 1926,
Nakladanie tovaru na loď neg. č. 207 - film neg. č. 208 sklo

es
ta

14) Prvé čsl. motorové nákladné lode na Dunaji:
nákl. mot. loď na Dunaji neg. č. 209 - film
Ressel - postavená cca r. 1927 neg. č. 210 - sklo
M - IV. - postavená r. 1925 neg. č. 223 - sklo
M - III. - postavená r. 1925 neg. č. 250 - sklo

m

15) Prvé čsl. prístavné buksíry na Dunaji:
Rastislav - vrtulový motorový buksír neg. č. 213 - sklo

ív

16) Prvý čsl. bočnokolesový motorový remorkér
Prezident T. G. Masaryk
- postavený r. 1932 neg. č. 228 - sklo

ch

17) Prvé čsl. tankové motorové lode na Dunaji
T - XIII. - postavená r. 1935 neg. č. 232 - film

Ar

18) Pohľady na časti zbombardovaného dunajského
prístavu v Bratislave
neg. č. 278 - kinofilm - 6 záberov

19) Budova na dunajskom nábreží lodná stanica pre osobnú lodnú dopravu
neg. č. 283 - film - 2 zábery

vy

20) Pomník brat. Robinsona Karola Jettinga
na brat. Ondrejskom cintoríne
neg. č. 292 - film - 2 zábery

is

Br
at

22) Popis negatívov lodí - autor: V. Pravda
- v pracovnom inventári

la

21) Sentinel - parné nákladné vozidlo
používané v technických zariadeniach
mesta Bratislavy (r. 1923) neg. č. 267 - sklo

23) Text Sprievodcu po Izbe revolučných tradícií
pri Čsl. plavbe dunajskej v Dome lodníkov
- autor: V. Pravda

es
ta

24) Text pútača - do Izby revolučných tradícií
pri Čsl. plavbe dunajskej
- autor: V. Pravda

m

Johanna Rauscherová
(1891)

ch

ív

Osobný fond J. Rauscherovej obsahuje jedinú písomnosť členskú listinu v Prvom bratislavskom pohrebnom ústave, ktorá bola
Archívu mesta Bratislavy darovaná v r. 1936.
Reč dokumentu je nemecká.

Ar

1 1891
Členská listina v Prvom bratislavskom pohrebnom ústave (1,
nem.).

Leopold Ris
(1821)

Jedinou
písomnosťou
v
osobnom
fonde
Leopolda
Risa,
bratislavského lekárnika, je listina, v ktorej ho gróf Illesházy,
kráľovský komorník, vymenúva za zásluhy a preukázané vedomosti za
riaditeľa grófskych žrebčínov.
Písomnosť získal Archív mesta Bratislavy kúpou v r. 1933.

is

Br
at

Alojz Rumpelmayer
(1860)

la

vy

1 1821
Gróf Illesházy menuje bratisl. lekárnika za riaditeľa
grófskych žrebčínov (1, originál, pergamen, nem.).

Jedinú písomnosť v osobnom fonde A. Rumpelmayera, členský
diplom, získal Archív mesta Bratislavy kúpou v roku 1935.
Reč dokumentu je nemecká.

m

es
ta

1 1860
Členský diplom A. Rumpelmayera od Zaopatrovacieho ústavu sv.
Ladislava pre chudobných starých katolíckych občanov (1,
nem.).

Ján Sendlein
(1896 - 1897)

ch

ív

Ján Sendlein bol staviteľom (podľa sprievodcu po fondoch a
zbierkach AMB).
Jeho osobný fond obsahuje len zlomok jeho korešpondencie.
Reč písomností je maďarská a nemecká.

Ar

1 1896 - 1897
Korešpondencia:
hlavný
župan
píše
ďakovný
list
J.
Sendleinovi, ktorým mu ďakuje za organizačné práce a službu,
ktorú vykonával pri odhalení Devínskeho pomníka, kondolenčný
list od Juliusa Groidla a Rudolfa Poora, list adresovaný J.
Sendleinovi do Bratislavy od členov bratisl. požiarnického
spolku (3).

Cecília Schlesingerová
(1845)

vy

Osobný fond C. Schlesingerovej, obchodníčky z Podhradia,
získal Archív mesta Bratislavy kúpou v roku 1933.

Br
at

Antónia Stolbová
(1861)

is

la

1 1845
Cestovný pas (1, maď. - lat.).

Osobný fond Antónie Stolbovej predstavuje len jedna písomnosť
- svedectvo Márie Zaborskej pre A. Stolbovú.
Reč dokumentu je nemecká.

m

es
ta

1 1861
Svedectvo M. Zaborskej, manželky kráľ. miestodržiteľa, pre A.
Stolbovú, ktorá u nej slúžila ako kuchárka (1).

Ladislav Szeles
(1864)

ch

ív

Osobný fond L. Szelesa, bratislavského advokáta, obsahuje
účty za ubytovanie a stravovanie v rakúskych a nemeckých hoteloch.
Reč písomností je nemecká.

Ar

1 1864
Účty (8 ks, nem.).

Rodina Františka Šimkovicha
(1940 - 1944)

Torzo pozostalosti rodiny Františka Šimkovicha, krajčíra,
obsahuje majetkovo-právne a osobné doklady.
Reč písomností je slovenská a nemecká.

Br
at

is

la

vy

1 1940 - 1944
Majetkovo-právne
a
osobné
doklady:
hlásenie
pobytu
v
Bratislave (1), platobný príkaz na zaplatenie dane (2),
odvolanie proti platob. príkazu (1), príjmy za r. 1940 (1),
rozhodnutie o uvalení dočasnej správy na majetok Ernesta
Neuratha, písomnosti vzťahujúce sa k tejto dočasnej správe
(správca - Fr. Šimkovich) (4), poistenka Fr. Šimkovicha (1),
obálky (2).

Rodina Viktora Šimkovicha
(1945 - 1953)

es
ta

Torzo pozostalosti rodiny Viktora Šimkovicha, súkromného
úradníka, riaditeľa záložne, obsahuje predovšetkým korešpondenciu
menovaného s poisťovňou Slovan, ktorá sa týka vymáhania náhrady
škody za vlámanie.
Reč písomnosti je slovenská.

ív

m

1 1946 - 1948
Korešpondencia: list od poisťovne Karpatia adresovný V.
Šimkovichovi (1 ks + poštové zloženky 3 ks), listy poisťovne
Slovan adresované V. Šimkovichovi (7), potvrdenie úradovne
Národnej bezpečnosti o podaní trestného oznámenia (1), kópie
listov V. Šimkovicha poisťovni Slovan (2), List V. Šimkovicha
riaditeľstvu Národnej bezpečnosti (1), dotazník k poistnej
udalosti (1).
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2 1945 - 1953
Osobné doklady: výpis z registra trestov (1), výplatný list
vyplácania viazaného vkladu za r. 1945 - 1953 (1).

Tomáš Teutsch
(18. stor.)

Tomáš Teutsch - obchodník so železiarskym tovarom, narodil sa
22. augusta 1699, zomrel 18. februára 1762. Bratislavským mešťanom

sa stal r. 1732, zastával funkciu mestského komorníka v r. 1751 1752, bol tiež evanjelickým cirkevným otcom.
V jeho osobnom fonde sa zachoval jeho životopis, reč
dokumentu je nemecká.

is

František Tkáč
(1948 - 1989)

la

vy

1 18. stor.
Životopis Tomáša Teutscha (7 + 1 listov - 2 ks, nem.).

Ar
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at

František Tkáč (28. 3. 1918 Kráľová pri Senci - 1989
Bratislava), publicista. Po skončení gymnázia krátko pracoval v
Poštovej sporiteľni v Bratislave, neskôr v štátnej správe. V roku
1960 začal pracovať ako archivár v bývalých Chemických závodoch
Juraja Dimitrova (dnes Istrochem), kde pôsobil 22 rokov.
Svoje historické poznatky získané i štúdiom v archívoch
prezentoval nielen v množstve článkov s najrôznejšou tematikou
(uverejňoval v Trnavskom týždni, v seneckých novinách Za krajší
život, v Dimitrovci, vo Večerníku, vo Vlastivednom časopise, v
Ochrancovi prírody a pamiatok, v Panoráme, Technických novinách,
Hlase ľudu...),ale i vo väčších dokumentárnych prácach - dejiny
Kráľovej pri Senci, dejiny Krmeša, monografia Senca, dejiny
Janoviec a Dedinky pri Dunaji, práca k storočnici CHZJD, časť práce
k
storočnici
bratislavského
pivovaru,
práca
k
15. výročiu
chemického veľtrhu Incheba, práca z dejín osobitného školstva na
Slovnesku, prehľad o osobnostiach pochovaných na Ondrejskom
cintoríne atď.
Veľká časť jeho práce je venovaná Bratislave, jej historickým
pamiatkam, osobnostiam (tým, ktoré sa tu narodili, pôsobili tu i
takým,ktoré Bratislavu v minulosti navštívili). V tomto záujme o
Bratislavu a jej históriu bol Fr. Tkáčovi "sprievodcom" dr. Ovidius
Faust - od roku 1945 až do r. 1972, do svojej smrti.
Osobný fond Františka Tkáča obsahuje textovo-obrazovú
dokumentáciu o Bratislave. Je spracovaná formou odovzdávacieho
zoznamu.
1
Rukopis: Biografy a kiná v Bratislave;
rukopis: E. N. Kozič - Prvý bratislavský
fotograf, bratislavskí fotografi a ich
ateliéry.
2

Rukopis: Sociálne inštitúcie v starej Bratislave.

vy

3
Rukopis: Bratislavské fabriky (31 tovární), robotnícke
kolónie do roku 1945; Bratislavské Prvé máje;
150 rokov chemickej výroby v Bratislave.
4

Br
at

is

la

Rukopisy: Z histórie jazdeckého športu od konca
16. storočia po dnešok;
zoznam listín AMB do r. 1530 (neúplný);
Lotéria v Bratislave (zal. 1535);
Zaniknuté bratislavské kostolíky a kaplnky;
J. F. W. Kempelen.

Rozália Trentsanszká
(1814, 1815)

es
ta

Rozália Trentsanszká, bratislavská meštianka (jej prvým
manželom bol Adam Zechmeister, obchodník so železom), kaventka
Lisztovcom, na ktorých majetok bola v tých rokoch exekúcia na
majetok - exekútor Fr. Dioszeghy jej oznamuje termín exekúcie.

Karol Tschiertz
(po r. 1854)

ch

ív

m

1 1814, 1815
Oznámenie exekúcie (2).

Ar

Osobný fond Karola Tschiertza, súdneho pisára v Nových
Zámkoch, obsahuje jedinú písomnosť - list od Karola Winternitza,
poručníka majetkovej podstaty sirôt Pollakových, v ktorom žiada
úroky z dlhu.
Reč písomnosti je nemecká.
1 po r. 1854
List od K. Winternitza (1).

Franz Zeiler
(1850)

la

Br
at

Vincent Zvada
(1880)

is

1 1850
Osobné doklady: Cestovný pas (1).

vy

Osobný fond Franza Zeilera obsahuje len jedinú písomnosť cestovný pas menovaného.
Reč písomnosti je nemecká a maďarská.

es
ta

V osobnom fonde Vincenta Zvadu v AMB sa zachovala jediná
písomnosť - bratislavský spolok maďarských hasičov oznamuje
veliteľstvu hasičského zboru v Ružomberku, že Zvada daroval spolku
stuhu na zástavu a brečtanový veniec z príležitosti posviacky
spolkovej zástavy.
Reč dokumentu je nemecká.

ív

m

1 1880
List veliteľstvu hasič. zboru v Ružomberku (1).

Benický (rodina)
Delimitované do Štátneho
(18. stor. - 1837)
archívu v Žiline, so sídlom v
Bytči

Ar

ch

Rodina Benických bola stará zemianska rodina z Turca.
Nepatrná časť rodinného archívu sa dostala roku 1939 do depozitárov
Archívu mesta Bratislavy.
V Sprievodcovi po fondoch a zbierkach AMB uvedené zoznamy
poslucháčov Právnickej a Filozofickej fakulty na Bratislavskej
akadémii zo školského roku 1833/34 a zemepisné poznámky s nákresmi
a mapami z 19. storočia sa v písomnej pozostalosti rodiny Benických
v našom ústave nenachádzajú.
Reč pozostalosti je slovenská, nemecká a latinská.
1 18. storočie - 1837 1

Rodostrom vedený od roku 1269 a genealogické záznamy o
Benickovcoch (6), knižka konvencionálnej čelade (1),
majetkové záležitosti (1).

la

vy

Čemický (rodina) Delimitované do Štátneho
(1728 - 1805) archívu v Žiline, so sídlom v
Bytči

Br
at

is

Čemickovci
boli
stará
slovenská
zemianska
rodina,
pochádzajúca z Čemíc v Liptove. Jedna vetva rodiny sa usadila v 18.
storočí vo Veľkých Strečanoch v Novohrade. Gabriel Čemický a jeho
syn Baltazár Čemický zúčastňovali sa na verejnom i cirkevnom
živote. Z ich činnosti v župe vznikla korešpondencia, ktorú získal
Archív mesta Bratislavy kúpou v roku 1931.
Reč písomnej pozostalosti je latinská a maďarská.

es
ta

1 1728 - 1765 1
Korešpondencia Gabriela Čemického od pisateľov: Paulus Szever
(1), Abrahám Vay (1), Samuel Hruskowitz (1), Tomáš Benický
(1), Pál Mocsáry (2), Ferencz Palaszthy (1), Gabriel
Balasowitz (1), Johann Martini (1), Joannes Schmid (2), Smuel
Mixadt (1), Daniel Glorij (1), János Hegyessy (1), Ján
Hrebenda (4), Pál Prónay (2), Paulus Szalay (1), Gabriel
Kubiny (2), Franciscus Rheidei (2).

m

2 1783 - 1805 1
Korešpondencia Baltazára Čemického od pisateľov: Joannes Wolf
(1), Susanne Hollenbachová (1), Imrich Ivanka (1), Ignác
Kapszer (1), András Sembery (1), Ersébet Hellenbachová (1).

ch

ív

3 1732 - 1783 1
Korešpondencia rodiny Čemických od pisateľov: Juraj Mészáros
(1), Pál Prónay (1), František Čemický (1), Imrich Čemický
(1).

Ar

4 1748 - 1759 1
Korešpondencia
pracovného
charakteru
písomnosti
o
evanjelickom novohradskom kontuberniu - od pisateľov: Martin
Wandlík (1), spor evanjelickej cirkvi s Martinom Bíróm (1),
žiadosť evanjelickej cirkvi, prijímanie nekatolíckych kňazov
(2), prípis Pavla Prónaya a Gabriela Čemického (1).

Samuel Čerňanský
(1779 - 1780)

Br
at

is

la

vy

Samuel Čerňanský sa narodil v roku 1759 ako syn slovenského
pedagóga a evanjelického kazateľa Jána Čerňanského v Hnúšti. Bol
slovenským
básnikom
a
evanjelickým
kazateľom.
Pôsobil
ako
evanjelický farár v Pukanci a Bátovciach, kde aj zomrel v roku
1809.
Samuel Čerňanský bol horlivým a za prírodné vedy zapáleným
literátom, výborným prekladateľom Gellertových duchovných piesní,
autorom gramatiky Nejhlavnejší pravidlá slovenské dobropísemnosti.
Bol stúpencom a hlásateľom rozumového kresťanstva, odporcom vojen a
Napoleona. Temer na sklonku života prekladal z nemčiny vtedy
populárnu knihu Památné příhody hrabětě Beňovského, ktorú vydal J.
Palkovič nákladom Institútu literatúry slovenské v Bratislave v
roku 1908.
V jeho osobnom fonde sa zachovali študentské pamätníky, ktoré
získal náš ústav pravdepodobne kúpou alebo darom.
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1 1779 - 1780 1
Študentský pamätník (1 zv. - 315 str.), pamätník nemenovaného
bratisl. študenta (r. 1794 - 1797).

m

Jenö (Eugen) Dedek
(1826 - 1922)
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Jenö Dedek, notár v Čachticiach, neskôr matrikár v Bratislave
- Devínskej Novej Vsi. Narodil sa 16. apríla 1855 v Malých
Borčanoch ako najstarší syn Ignáca Crescensa Dedeka, hlavného
župného notára v Nitre. Jeho matka sa volala Otília Krencseyová. Po
smrti otca roku 1866 žiadala matka o jeho prijatie na vojenskú
školu. Vojenskú službu skončil roku 1876. Roku 1879 sa stal notárom
v Čachticiach, kde nadobudol aj väčšie majetky. Úrad v Čachticiach
stratil v októbri 1898 v dôsledku disciplinárneho opatrenia pre
nesprávne zvýšenie platu. Roku 1916 sa objavuje ako matrikár v
Devínskej Novej Vsi.
V osobnom fonde Jenö Dedeka sú rôzne potvrdenky pre jeho
otca, osobné doklady a rodinné písomnosti Jenö Dedeka. Pozornosť si
zasluhujú hlavne niektoré dokumenty, vzťahujúce sa na obec
Čachtice, predovšetkým písomnosti celoobecného významu, o škodách
spôsobených rakúskym vojskom, ktoré sa v Čachticiach zdržiavalo v
dňoch 18. až 25. júla 1866 počas prusko-rakúskej vojny. Zaujímavé
sú
zoznamy
čachtických
urbárnikov,
ktoré
poskytujú
pramene

la

vy

informácií o sociálnom zložení čachtického obyvateľstva. Dôležitým
dokumentom k dejinám Čachtíc je list čachtických reprezentantov
nitrianskemu podžupanovi, v ktorom žiadajú zlúčenie troch obcí
Čachtice,
Zsolnafalu
a
Komárno
vytvorením
spoločného
zastupiteľstva. Podľa návrhu správa zjednotených obcí by mala
organizačný charakter veľkej obce. Aj v pozostalosti sú zastúpené
kúpno-predajné zmluvy všetkých troch spomenutých obcí, ako aj
záväzky, árendálne kontrakty a deklarácie.
Písomnosti fondu sú v reči slovenskej, maďarskej a nemeckej.
Jednotlivé série písomností sú uložené chronologicky.
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1 1866 - 1900 1
Osobné doklady: Potvrdenie Nitrianskej župy pre Ignáca
Crescensa Dedeka o rodinných a majetkových pomeroch (4),
listy Otílie Krencseyovej (5), vojenská knižka Jenö Dedeka
(1), doporučenie na prijatie E. Dedeka na vojenskú školu (1),
žiadosť E. Dedeka o prešetrenie odvolania z funkcie notára v
Čachticiach (5), rozhodnutie Nitrianskej župy o penzionovaní
Eugena Dedeka (2), sťažnosť Eduarda (1).
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2 1883 - 1903 1
Majetkovoprávne písomnosti: majetkovoprávne pomery Eugena
Dedeka: kúpnopredajné zmluvy s obyvateľmi Čachtíc (26).

m

3 1882 - 1916 1
Korešpondencia pracovného charakteru: Listy Eugenovi Dedekovi
od: Augustína Schulcza (1), Júliusa Paskaya (1), Emanuela
Fuchsa (1), Jozefa Kupsu (1), Buzeka (?) (1), pozvánka na
zasadnutie obecného predstavenstva v Čachticiach (2), správa
zo zasadnutia volených členov Bratislavskej župy (10),
rukopis modlitebnej knižky (126 str.).
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4 1826 - 1922 1
Písomnosti vzťahujúce sa na obec Čachtice: zoznam privilégií
a výsad pre obec Čachtice (1), obligácia (1), kúpnopredajné a
prenájomné zmluvy obyvateľov Čachtíc (23), testament Anny
Csechovej (1), majetkový a pozostalostný spor Jána Adlera so
zastupovaním advokáta Jána Tótha (3), zoznamy čachtických
urbárnikov (2 zv.), doklady o vojenských škodách v čachtickom
chotári počas prusko-rakúkej vojny (20). Majetkovoprávne
pomery obyvateľov Čachtíc, Zsolnafalu a Komárna: výkaz
poplatkov mestečka Čachtíc a oboch obcí (6), žiadosť Čachtíc
na súdnu stolicu v Nitre o povolenie rozdelenia dreva z
urbárskeho hája Neze v okolí Čachtíc (2), prídel pôdy
želiarom
všetkých
troch
obcí
(5),
daňový
výkaz obcí
Zsolnafalu a Komárno (1), list nitrinskemu podžupanovi o
zjednotení Čachtíc s obcami Zsolnafalu a Komárno (časť
čistopisu a koncept).

is

Gräser (rodina)
(1889 - 1908)

la
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5 1897 - 1922 1
Tlač:
činnosť
Nitrianskej
župy
(1
zv.),
tlačivo
o
osamostatnení sa spolku invalidov (1), obežník invalidného a
penzijného spolku (4), príloha k obežníku invalidného a
penzijného spolku (1), prihlášky do spolku (2), štatúty
invalidného a penzijného spolku (1).
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Rodina Gräserová nebola typická bratislavská rodina. Július
Gräser (narodil sa 1. marca 1859) bol hlavným komisárom finančnej
stráže v Levoči, potom v Žiline.
Po jeho smrti sa presťahovala jeho manželka Klotilda
Gräserová, rodená Herbichová do Bratislavy. Bližšie údaje o rodine
nebolo možné zistiť.
Pozostalosť sa dostala do nášho ústavu pravdepodobne darom
alebo kúpou od pozostalých začiatkom 20. storočia. Obsahuje
korešpondenciu týkajúcu sa nárokov na vdovský dôchodok, sirotské
príspevky na deti, nároky na štipendium a pod. Z písomnosti Júliusa
Gräsera sú to zväčša osobné doklady.
Reč písomnej pozostalosti je nemecká a maďarská.

m

1 1889 1
Členská legitimácia Júliusa Gräsera o členstve v Prvom
všeobecnom spolku úradníkov Rakúsko-uhorskej monarchie (1).

ív

2 1900 1
Preukaz o členstve Júliusa Gräsera v Medzinárodnej
účastinárskej poisťovacej spoločnosti pre prípad úrazu (1).
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3 1900 - 1904 1
Potvrdenka o životnej poistke Júliusa Gräsera (1), potvrdenky
o zaplatení poplatkov za poistenie u Prvého všeobecného
spolku úradníkov a za zaplatenie členských príspevkov v
Medzinárodnej účastinárskej poisťovacej spoločnosti (32),
list Riaditeľstva prezídia Prvého všeobecného spolku o úprave
členských príspevkov pre Júliusa Gräsera (1).

4 1904 - 1908 1
Korešpondencia v súvislosti s nárokom na vdovský dôchodok,
sirotské príspevky na deti, nárokom na štipendium, vyplatenie
životnej poistky po Júliusovi Gräserovi pre vdovu Klotildu

Gräserovú: príbuzný Béla (4), Pastéta (1), dr. Tivadar Ring
(7), Standard - spoločnosť pre životné poistenie (1).

vy

Gottfried Karl Hacker
(1801 - 1909)
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Gottfried Karl Hacker bol pekárom v Bratislave. Vyučil sa
roku 1828, kedy od cechu pekárov dostal výučný list. Vykonával dosť
rozsiahlu pekársku živnosť, ako je to zrejmé z jeho daňových
výkazov.
Z písomností Karla Hackera sa zachovalo veľmi málo
korešpondencie. Napriek tomu sú vzácne jeho daňové výkazy, podľa
ktorých možno rekonštruovať približne rozsah jeho živnosti.
Dokumenty sa dostali do nášho ústavu pravdepodobne darom
alebo kúpou na začiatku 20. storočia.
Reč pozostalosti je nemecká.
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1 1801 - 1828 1
Osobné doklady: Johann Andreas Hacker: Prísažná formula prijatie za bratislavského mešťana (1), vandrovná knižka (1),
výučný list pekárskeho cechu (1).

m

2 1802 - 1862 1
Korešpondencia rodinného charakteru: Listy: bratovi (1),
matke (1), tete (1). Telegram (1).
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3 1836 - 1909 1
Účtovný materiál: Daňové knižky (3), daňový predpis (3),
daňové výkazy (1), daňová úhrada za povinné práce štátu (2),
predpisy domovej dane (4), príkaz k plateniu daní (1), rozpis
pohrebných výdavkov (2), účet stavebného majstra (1), vojnová
pôžička (1), výkaz o výrobe chleba (1), výzvy k plateniu
daňových nedoplatkov (9).

Gustáv Halbritter
(1833 - 1867)

Gustáv Halbritter, advokát. Narodil sa roku 1827 v Košiciach.
Stal sa advokátom a koncipistom Kráľovskej miestodržiteľskej rady.
Vyštudoval právo v Budapešti v školskom roku 1849/1850.

V jeho osobnom fonde sa zachovalo len päť dokladov písaných v
nemeckom, maďarskom a latinskom jazyku.

vy

1 1850 - 1851 1
Osobné
doklady
Gustáva
Halbrittera:
odpis
diplomu
z
Právnickej fakulty budapeštianskej Univerzity (1), svedectvo
Jozefa Machika, profesora filológie na Filozofickej fakulte
budapeštianskej Univerzity o aprobácii skúšky z maďarskej
gramatiky a literatúry (1).
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2 1833 - 1867 1
Majetkovoprávne písomnosti: výťah z evidencie o dedičstve
(1), prípis Ministerstva národnej obrany o poskytnutí
honoráru (1), úmrtný list o smrti Štefana Halbrittera (1).

Gustáv Heckenast
(1873 - 1876)

ív

m
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Gustáv Heckenast sa narodil roku 1816. Zomrel roku 1878 v
Bratislave. Pôsobil v Bratislave ako tlačiar, vydavateľ a obchodník
s knihami.
Z jeho bohatej činnosti z oblasti knižnej kultúry zachovala
sa len veľmi nepatrná časť jeho písomnej pozostalosti. Obsahuje
listy od Roberta Roseggera, rakúskeho básnika, románopisca a
redaktora mesačníka Heimgarten, ktorému Heckenast vydal historky a
ľudové piesne zo Štýrska. Jeden list pochádza od nemeckého
hudobného skladateľa Roberta Volkmanna, ktorému vydal 38. dielo.
Osobný fond získal náš ústav v roku 1934 kúpou.
Reč pozostalosti je nemecká.
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1 1873 - 1876 1
Korešpondencia s Robertom Roseggerom (3) a Robertom
Volkmannom (1).

Marína Hodžová
(1861 - 1867)

Marína Hodžová bola dcérou Michala Miloslava Hodžu. Bola
horlivou prispievateľkou do rôznych slovenských časopisov.
Zanechala bohatú korešpondenciu, hlavne s Viliamom Paulíny -

Tóthom. Časť jej osobného fondu sa dostala do nášho ústavu
pravdepodobne kúpou asi v roku 1945.
Reč pozostalosti je slovenská.
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PhDr. Jozef Ľudovít Holuby
(1874)

la

vy

1 1861 - 1867 1
Korešpondencia: Ján Nepomuk Bobuľa (1), J. B. Hlaváč (1),
Jozef Miloslav Hurban (2), Vendelín Kutlík (1), Viliam
Paulíny
Tóth
(29),
Andrej
Sládkovič
(1), Slovania
peštianski (1).
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Narodil sa v roku 1836 v Lubine pod Javorinou. Zomrel v roku
1923 v Pezinku. Bol slovenským botanikom, archeológom a buditeľom,
vychovávateľom a farárom v Zemianskom Podhradí v Trenčianskej župe.
Svoje botanické výskumy robil v Trenčianskej, Nitrianskej a
Oravskej župe. Vydal prvý obrovský všeobecný slovenský herbár (10
000 druhov rastlín), ktorý predal roku 1883 L. Richterovi do
Budapešti (dnes je v múzeu v Bukurešti). Potom založil druhý herbár
kveteny Trenčianskej župy a v Pezinku tretí herbár. Po dobu
maďarskej nadvlády bol Holuby horlivým vlastencom a buditeľom a po
prevrate v roku 1918 stúpencom československej jednoty.
Z jeho písomností sa v našom archíven nachádza iba jeden
list, ktorý získal náš ústav v prvej polovici 20. storočia
pravdepodobne kúpou.
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1 1874 1
Časť listu Jozefa Ľudovíta Holubyho s básňou na smrť Jozefa
Koziča.

Ján Hostinský
(1842 - 1865)

Ján Hostinský (Hosztinský), pravdepodobne advokát na Krajskom
súde v Bratislave. Určitú dobu býval v Dvoroch nad Žitavou, okres
Nové Zámky. Advokátsku prax vykonával v Bratislave a v Budapešti
roku 1842. Zastupoval rôzne majetkové a rodinné spory súvisiace s
pôsobnosťou krajských súdov v Nitre a vo Zvolene.

Osobný fond Jána Hostinského sa dostal do nášho ústavu
pravdepodobne začiatkom 20. storočia z Krajského súdu v Bratislave
pod značkou AI. Vzhľadom na malé množstvo písomností, ponechali sme
všetky písomnosti bez ohľadu na ich hodnotu.
Reč dokumentov je latinská, nemecká a maďarská.

vy

1 1842 1
Osobné doklady Jána Hostinského: potvrdenie o vykonávaní
advokátskej praxe v Bratislve a Budapešti (2).
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2 1854 - 1865 1
Písomnosti z úradnej činnosti (usporiadané podľa abecedy):
spisy zo zastupovania v spore Gašpara Adlera a Blažeja
Diosyho (3), Jána Csúzyho a Antonie von Bakonyiovej (5),
Františka Höllera a Anny Jankovichovej (3), Lajosa Plátkyho a
grófa Berényiho (16), Otílie Simonyiovej a Agneši Mandákovej
(4).
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Jenik (rodina)
(1870 - 1875)
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O rodine Jenikovcov sa dozvedáme iba kusé údaje zo
zachovaných písomností v našom ústave.
Mikuláš Jenik, farár vo výslužbe, obyvateľ v Ostrihome,
zomrel 25. júla 1873. Svoj skromný majetok zanechal maloletému
Bartolomejovi Benovitsovi, ktorý bol obchodnou pomocnou silou.
Brat Mikuláša, Imrich Jenik, bol bratislavským obyvateľom.
Nepoznáme jeho zásluhy, prečo sa dostal do rytierskeho stavu.
Štefan Jenik bol pravdepodobne synom Imricha Jenika. Narodil
sa 30. júla 1856 v Szombathely (Maďarsko), kde aj zmaturoval 24.
júla 1873 na katolíckom hlavnom gymnáziu.
Bližšie údaje o rodine Jenikovcov sa nepodarilo zistiť
vzhľadom na nedostatok rodinných písomností, resp. príslušnej
literatúry.
Pozostalosť sa dostala do Archívu mesta Bratislavy
pravdepodobne začiatkom 20. storočia darom.
Písomnosti sú napísané rečou maďarskou, nemeckou a latinskou.

1 1870 - 1875 1
Školské vysvedčenia Štefana Jeníka z katolíckeho gymnázia
(3), maturitné vysvedčenie Štefana Jenika (1), testamentárny
odkaz Mikuláša Jenika (1), zmluva medzi Imrichom Jenikom a
Móricom Kohnom o oprave domu v Balažských Ďarmotách (1).

vy

Franz Kindervater
(1841 - 1864)
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Franz Kindervater bol advokátom tabulárneho súdu v
Bratislave. Bol majiteľom domov na Dunajskej ulici, na ulici
Červenej armády, kde mal aj majer.
V jeho skromnom osobnom fonde sa zachovali hlavne písomnosti
vzťahujúce sa na správu majetku.
Reč fondu je nemecká a maďarská.
Písomnosti získal náš ústav pravdepodobne darom.

Br
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1 1841 1
Prísažná listina Franza Kindervatera o svedomitom vykonávaní
advokátskej a súdnej praxe (1).
2 1848 - 1864 1
Zámenná zmluva, nájomné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, nájomná
zmluva na poľovačku vo vrakuňskom revíri (8).
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3 1845, 1847 1
Obligácie (2).

Leopold Klinger
(1888 - 1891)
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Z písomností v osobnom fonde Leopolda Klingera možno
predpokladať, že bol obchodníkom a majiteľom skladu na oleje,
denaturovaný lieh v Bratislave okolo roku 1889. Dostával zásielky z
Györu, Budapešti, Viedne a ďalších miest, odkiaľ pochádzajú aj
listy a účty.
Reč fondu je nemecká.
Náš ústav získal fond pravdepodobne začiatkom 20. storočia
darom.
1 1888 - 1891 1
Korešpondencia pracovného charakteru: Bratislavská sporiteľňa
(1), Rafael Ehrenstein (22), Eisler a Sold (6), Karol Fiedler
(3), Jozef Fischer a syn (10), Adolf Freund (1), Jakub Freund
(9), Jozef Fuchs (3), Grünwald (3), Karol Grüneberg (2),
Gutsverwaltung Nitrianska Blatná (30), Heinrich Herzfeld (3),

la
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2 1888 - 1891 1
Účty a faktúry z podniku (38).

vy

Jozef Klement (1), Levický válcový mlyn (2), Karol Linzer a
syn (2), dr. Viliam Löwinger (1), Mautner a syn (3), Michal
Parsak (2), Samuel Reisner a syn (14), Anton Riemerschmid
(6), Miksa Rosenbaum (2), Štefan Roth (13), Karol Rottmann
(2), Salvendy (2), Spiritus Fabrik-Rafineria Györ (46), Adolf
Spitzer, rafinéria (7), Leopold Steiner (3), Žigmund Taussig
(2), Július Weinberger (15), Ferdinand Weiss (3), Joef
Wertheimer (8), Rudolf Winterberg a syn (2), neidentifikovaný
odosielateľ (3), trestný výnos súdu (1).

Adolf Komínek
(1919)
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Adolf Komínek bol koncom marca 1919 pridelený ako slobodník k
4. ženijnému pluku do Bratislavy. Bol účastníkom bojov na trati
Leopoldov - Nové Zánky. V Leopoldove bola jeho čata pridelená k 36.
pluku talianskych legionárov. Po obsadení celej trate Leopoldov Nové Zámky bola jeho čata odvolaná späť do Bratislavy, kde sa
zúčastnila obsadenia dunajského mosta a Petržalky v auguste 1919.
List poslal Adolf Komínek aj so súčanou fotografiou jeho čaty
Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, ktorá ho
odstúpila Mestskému múzeu v Bratislave a múzeum nášmu ústavu dňa
19. júna 1969 pri príležitosti 50. výročia obsadenia dunajského
mosta a Petržalky a jej pričlenenia k Československej republike.
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1 30. mája 1969 1
Spomienka Adolfa Komínka na dobytie bratislavského mosta cez
Dunaj a Petržalky v auguste 1919 (1 + 1 foto).

Ján Koniarek
(1860)

Bližšie dáta o osobe Jána Koniarka sa nepodarilo zistiť. Je
možné, že to bol otec alebo bližší príbuzný slovenského sochára
Jána Koniarka (1878 - 1952).
Z jeho písomností sa zachoval jediný list rodičom, ktorý im
napísal pravdepodobne zo školy v Bratislave, kde asi študoval. List

je písaný švabachom a po slovensky. Kde jeho rodičia bývali, nie je
možné z listu zistiť.
List získal náš ústav v roku 1934 pravdepodobne darom od
Kupkoviča (prírastkové číslo 635).
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Msgr. Dr. František Kopernický
(1823 - 1915)

la

vy

1 1860 1
List Jána Koniarka rodičom.
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Dr. František Kopernický, bratislavský prepošt. Narodil sa
17. februára 1851 v Zebegényi v Hontianskej župe. Študoval
Gymnázium v Ostrihome a Bratislave. Teológiu študoval na viedenskom
Pazmáneu. Bol kaplánom v Sámfe, farárom v Urmíne a konečne
profesorom na ostrihomskom lýceu. Roku 1883 stal sa archivárom a
ceremoniárom archibiskupského dvora, neskôr farárom v Nagyölvede.
Od
roku
1908
bol
ostrihomským
kanonikom
a
od roku
1915
bratislavským
prepoštom.
Stal
sa
významnou
osobnosťou
bratislavského spoločenského života, popredným a čestným členom
niekoľkých náboženských, kultúrnych a sociálnych inštitúcií.
Osobný fond dr. Františka Kopernického sa dostal do Archívu
mesta Bratislavy darom. Pozostáva len z osobných dokladov,
vysvedčení a diplomov. Okrem toho je v jeho fonde elench kníh z
knižnice bratislavskej kapituly z roku 1823, súpis konfirmovaných v
Modre roku 1831, tri dekréty presbytera Jána Micháleka. Vzhľadom na
nedostatok iných písomností u posledne menovaných sme tieto osobné
doklady ponechali v osobnom fonde Kopernického.
Písomnosti sú v reči latinskej, nemeckej a maďarskej.

Ar
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1 1863 - 1915 1
Osobné doklady dr. Františka Kopernického: vysvedčenia z II.
až
VI.
triedy
ostrihomského
gymnázia
(9),
maturitné
vysvedčenie (1), index z Teologickej fakulty viedenskej
Univerzity (1), dekrét o menovaní za doktora v Ostrihome (1),
diplom o menovaní za ostrihomského kanonika (1), dekrét o
menovaní za bratislavského prepošta (1).

2 1823 - 1914 1
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti dr. Františka
Kopernického: elench kníh z knižnice bratislavskej kapituly
(1), stav aktív a pasív kolégia bratislavskej kapituly (1),
súpis konfirmantov fary v Modre (1), dekréty presbytera Jána
Michálka (3).

vy

Ján Kudlík
(1882 - 1889)

Bližšie

brantranca
o finančnú
uvádza aj

is

la

Ján Kudlík bol farárom v Podunajských Biskupiciach.
dáta o jeho osobe sa nepodarilo zistiť.
V jeho osobnom fonde sa zachoval jediný list od
Pavla Kudlíka z Dvorníkov (okres Trnava), v ktorom žiada
pomoc na kortešačku pri richtárskych voľbách. V liste
rodokmeň rodiny Kudlíkovej.
Reč písomností je slovenská a maďarská.
Osobný fond sa dostal do nášho ústavu pravdepodobne

Br
at

darom.

1 1882 - 1889 1
List od Pavla Kudlíka (2) (príloha), súpis majetku a
potvrdenka o zaplatení zbrojnej dane (2).

es
ta

Ecker (rodina)
(1845 - 1877)

Ar

ch

ív

m

Rodina Eckerová vlastnila v Borinke papiereň a mlyn s domom a
záhradou. Majetok kúpil roku 1754 papienik Ján Ecker od grófa
Leopolda Pálffyho za 5 000 zlatých. Neskoršou majiteľkou sa stala
Rozália Eckerová, ktorá sa zadĺžila a počas konkurzu si robil
nároky na papiereň a mlyn Ferdinand Leopold Pálffy. Po konkurze sa
stal majiteľom František Ecker.
František Ecker bol členom bratislavskej mestskej
hospodárskej komisie a predsedom špeciálnej komisie pre otázky
lesov. Písomná pozostalosť rodiny Eckerovej tvorí len malý zlomok
písomností o majetkových a právnych vzťahoch a povinnostiach
Eckerovcov voči Pálffyovcom.
Písomnú pozostalosť rodiny Eckerovej získal náš ústav darom v
roku 1970.
Reč písomností je nemecká.
V písomnej pozostalosti Františka Eckera sa zachoval členský
diplom zaopatrovacieho ústavu sv. Ladislava v Bratislave pre
Františka Eckera a cenné písomnosti, vzťahujúce sa na úradnú
činnosť Františka Eckera. Zaujímavé sú zvlášť výpisy zo zápisníc
hospodárskej komisie mesta z roku 1877, ktoré sa v origináli
zachovali iba do roku 1850. V nich sa dozvedáme o používaní ekéhosi
stroja na rezanie dosák v bratislavských lesoch. Písomnosti

obsahujú ďalej výpisy zo zápisníc municipálneho výboru mesta a
rozpočtovej komisie.
Písomnú pozostalosť Františka Eckera zakúpil náš ústav v roku
1939.
Reč písomností je nemecká a maďarská.

vy

1 1869 1
Diplom Františka Eckera o členstve v zaopatrovacom ústave sv.
Ladislava (1).

is

la

2 1857 - 1861 1
Protokolárny záznam o konkurze, súpis prevzatého inventára,
odhad domu, papierne a mlyna (7).

Br
at

3 1875 - 1877 1
Výpisy zo zápisníc municipálneho výboru mesta Bratislavy,
hospodárskej a rozpočtovej komisie mesta (10).
4 1845, 1858 1
Kvitancia, výkaz výdavkov za práce v papierni (2).

es
ta

5 1827 - 1862 1
Majetkovo-právne spisy rodiny Eckerovej (12).

m

* nespracovaný dodatok

Mergl (rodina)
(1771 - 1939)

Ar

ch

ív

Rodina Merglovcov pochádza z Nemecka. Zakladateľom jej
bratislavskej vetvy bol Simeon Mergl, ktorý bol učiteľom v
Bratislave na blumentálskej ľudovej škole. Osudy rodiny Merglovej
sú zachytené v denníku, ktorý začal písať Quirinus Karl Mergl roku
1871 a ktorý obsahuje veľa rodinných údajov a historických
záznamov. Denník sa zachoval iba v odpise. Syn Quirinus Karl Mergl
vstúpil do mestských služieb a v rokoch 1884 - 1889 bol
mešťanostom. Jeho syn Edmund Mergl vyštudoval medicínu vo Viedni.
Od roku 1886 bol okresným lekárom (Kreisartzt) v Bratislave a od
roku 1906 až 1922 fungoval ako hlavný lekár so špecializáciou očný
lekár. V jeho pozostalosti sú pozoruhodné osobné doklady a
korešpondencia. Karl Mergl, riaditeľ ľudovej školy, pôsobil od roku
1898 do roku 1926. Bol horlivým zberateľom rastlín a živočíchov.
Vyhotovil si krásne zbierky - herbáre, katalógy, ktorých sa
nachádza v pozostalosti 35 zväzkov v rukopisoch. Pozoruhodná je aj

literatúra, ktorá sa tiež zachovala v jeho zbierkach a je zameraná
na prírodopis a biológiu. Bol otcom Neszti Merglovej, ktorá
pracovala v Archíve mesta Bratislavy viac ako 40 rokov a celú
pozostalosť rodiny Merglovej darovala v roku cca 1953 nášmu ústavu.
Reč pozostalosti je nemecká, maďarská a latinská.

la

vy

1 1792 - 1845 1
Písomná pozostalosť Simeona Quirina Mergla:
Rukopisy: Spomienka na všetkých milých príbuzných a ešte
žijúcich priateľov (2). Kniha výdavkov, rodinných záznamov a
receptov (21 listov).
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2 1818 - 1875 1
Písomná pozostalosť Jakoba Mergla:
Osobné doklady: výučný list (2), cestovný pas manželky
Kataríny rod. Bacherovej (1), kvitancie (2), zbrojný pas (1).
Majetkovo-právne
písomnosti:
dedičská
zmluva
(2).
Korešpondencie rodinného charakteru: Katarína rod. Bacherová
(2).
Písomnosti,
ktoré
vznikli
z
pracovnej
činnosti:
vysviacka
novopostaveného
kríža
(1),
zoznam
majsrov
krajčírskeho
cechu
v
Bratislave
(1),
zápis
o výmene
kostolníka v Dóme sv. Martina v Bratislave (1).

es
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3 1832 - 1833 1
Písomná pozostalosť Karla Mergla:
Krstný list (1), majetková záležitosť (1).

m

4 1833 - 1888 1
Písomná pozostalosť Franza Mergla:
očkovací preukaz (1), majetkové poručníctvo (1), smútočné
oznámenie (1), účet zo všeobecnej nemocnice (1).

ch

ív

5 1850 - 1917 1
Písomná pozostalosť Johanna Mergla:
Osobné doklady: výučný list (1), živnostenský list (1),
vojenský doklad (1), smútočné oznámenie (3), listy rodičom
(2).

Ar

6 1771 - 1897 1
Písomná pozostalosť Quirina Karla Mergla:
denník rodiny Merglovej vedený od roku 1771 až do roku 1897
(28 listov), potvrdenie pre syna Edmunda Mergla (2),
potvrdenie o prevzatí platu v mestskej pokladni (1).

7 1855 - 1939 1
Písomná pozostalosť Karla Mergla:

Korešpondencia rodinného charakteru (učiteľ a riaditeľ
školy): dcéra Gréta (1), pohľadnice (19), zoznam spolužiakov
v rukopise (1), menoslov a záznamy o žiakoch (2).

vy

19. - 20. storočie 2
Rukopisy: Flóra a fauna Bratislavy a jej okolia (10 zv.).
19. a 20. storočie 3
Rukopisy: Flóra a fauna Bratislavy a jej okolia (2 zv.).

la

19. a 20. storočie 4
Rukopisy: Flóra a fauna Bratislavy a jej okolia (4 zv.).

Br
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19. a 20. storočie 5
Rukopisy: Flóra a fauna Bratislavy a jej okolia (5 zv.).
19. a 20. storočie 6
Rukopisy: Flóra a fauna Bratislavy a jej okolia (2 zv.).
19. a 20. storočie 7
Rukopisy: Flóra a fauna Bratislavy a jej okolia (1 zv.).

es
ta

19. a 20. storočie mimo krabice
Rukopisy: Flóra a fauna Bratislavy a jej okolia
(11 zaviazaných veľkoformátových zv.).
1855 - 1934 8
Tlač: Brožúry: rôzne články z prírodopisu (73).

ch

ív

m

1864 - 1923 9
Literatúra: Tamás Szekesö: Miestopis a štatistika mesta
Bratislavy (1), Flóris Rómer: Archeologické a umelecké
pamiatky mesa Bratislavy (1), Deutsche Flora (1), dr. A.
Kornhuber: Naturgeschichte - Archiv für die Naturkunde (1),
Štefan Chernel: Pozorovanie vtákov v okolí Bratislavy (1),
Maďarské botanické listy (1), Mapy a plány Bratislavy a
okolia, Európy a Nemecka (25), Malý atlas (1).

Ar

8 1868 - 1928 10
Písomná pozostalosť dr. Edmunda Mergla:
(pre mimoriadny formát umiestnené mimo krabice): Prijatie dr.
Edmunda Mergla za riadneho člena Maďarskej kráľovskej
prírodovedeckej spoločnosti (1), doktorský lekársky diplom v
Viedenskej univerzity (1), pochvalné uznanie pri príležitosti
milenárnej krajinskej výstavy v Budapešti (1), čestný diplom
za spoluprácu na IX. medzinárodnom kongrese zdravotníkov v
Madride (1), udelenie čestného odznaku II. stupňa v Červenom
kríži (1), pochvalné uznanie za zdravotnícke služby počas I.

es
ta

Br
at

is
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vy

svetovej vojny (1), menovanie dr. Edmunda Mergla za čestného
člena Spolku vojenských vyslúžilcov - veteránov v Bratislave
(1).
(v krabici): vysvedčenia z ľudovej školy a gymnázia (15),
lekárske svedectvo (1), rôzne potvrdenia a svedectvá (12),
maturitné vysvedčenie (1), vysvedčenia zo skúšok na Lekárskej
fakulte vo Viedni (12), imatrikulačný list (1), prihláška na
skúšku
(1),
absolutórium
Lekárskej
fakulty
Viedenskej
univerzity
(1),
Diplom
Lekárskej
fakulty
Viedenskej
univerzity (2), oznámenie o promócii (1), oslobodenie od
výkonu vojenskej služby (1), dekréty o menovaní do funkcií
(10), prihláška pre účasť na výstve s fotografiami (2).
Majetkovoprávne písomnosti: prepisy majetku a daňová úľava
(4). Korešpondencia pracovného charakteru: Bezirkskommando
(4), Červený kríž (1), Moritz Gottla (1), konzulát - Madrid
(1), Maďarské kráľovské krajinské nemocnice (4), T. Mohályi výstava (2), Rada mesta Bratislavy - Pressburger bürgerliche
Schützengesellschaft (1), smútočné oznámenie (1). Rukopisy:
dr. Karl Glaser (2), dr. Karl Kanka (1), Magistrát mesta
Bratislavy (1), mestská rada (16), Ministerstvo školstva a
národnej osvety (1), Ministerstvo vnútra (5), vysvetlenie k
náčrtu novej nemocnice (2), zápis zo sporu dr. Pantotschek dr. Glaser (1). Písomnosti úradného charakteru: Detská
nemocnica Františka Jozefa (5), detský útulok Izabella (1),
Dynamitka - obsadenie miesta lekára (1), cholera - opatrenia
mestského kapitanátu (1), spor dr. Pantocsed - dr. Glaser
(6),
riaditeľstvo
nemocnice
(1),
voľby
do
mestského
zastupiteľstva (4), výťah z protokolu (1).

ch
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m

19. a 20. storočie 11
Fotografie: dr. Edmund Mergl vo svojej pracovni (3). Tlač:
Štatúty meštianskej nemocnice (5), krajinská výstava (2),
návrh na výstavbu novej všeobecnej nemocnice (1). Literatúra:
Dejiny bratislavskej lekársko-prírodovednej spoločnosti (1),
Bratislavský katolícky ošetrovateľský ústav ( 500 rokov od
založenia) (1), Kongres maďarských lekárov a prírodovedcov v
Bratislave (1), História lekárskej vedy (Agenda Médical
Wellcome)
(1),
štatút
nemocnice
sv.
Ladislava
(1).
Zberateľská činnosť: zbierka pohľadníc (135).

Ar

* nespracovaný dodatok

Václav (Wenczel) Prokopp
(1820 - 1860)

vy

Z nedostatku písomných prameňov možno iba predpokladať, že
Václav Prokopp bol obyvateľom Jura pri Bratislave. Vlastnil tam
ovocnú záhradu.
Osobný fond obsahuje iba majetkové, pozostalostné a súdno majetkové písomnosti.
Reč pozostalosti je nemecká.

Br
at

is

la

1 1820 - 1860 1
Majetkové veci Václava Prokoppa: zápisník o odpredaji ovocia
a vína (1 zv.), kúpnopredajné zmluvy (15), výkaz o
spôsobených škodách v záhrade jurskými obyvateľmi (3),
pozostalostné písomnosti (7), spory o platenie dlhov (7),
prípisy mestskej rady v Juri pri Bratislave, výpisy z
pozemkovej knihy (6), obligácie (5), daňové a účtovné
písomnosti (9).

Leopold Reiss
(1895, 1910)

ív

m

es
ta

Leopold Reiss bol prepravcom v Bratislave.
Dva zachované listy v jeho osobnom fonde obsahujú poďakovanie
správcov múzeí za dodanie zásielok. Jedna zásielka pozostávala z
obrazov zakúpených z Lafranconiho zbierky obrazov pre Maďarské
národné múzeum. Druhá zásielka určená pre Mestské múzeum v
Debrecíne obsahovala nábytok a pamiatkové predmety z pozostalosti
dr. Kolomama Thalyho.
Písomnosti Reissovho osobného fondu sa dostali do nášho
ústavu pravdepodobne kúpou.

Ar
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1 1895, 1910 1
Korešpondencia pracovného charakteru: Poďakovanie Maďarského
národného múzea (1), poďakovanie Mestského múzea v Debrecíne
(1).

Florián F. Rómer
(1840 - 1895)

Florián Franz Rómer sa narodil 12. apríla 1815 v Bratislave.
Po štúdiách vstúpil do kláštora benediktínov. V rokoch 1845 - 1948

Br
at

1 1848 - 1883 1
Kronika - pamäti (78).

is

la

vy

pôsobil ako profesor prírodných vied na bratislavskej akadémii.
Zúčastnil sa na bojoch v revolučných rokoch 1847/48, za čo bol 8
rokov väznený. Po prepustení sa stal súkromným učiteľom, potom
profesorom na Gymnáziu v Rábe, od roku 1874 v Budapešti profesorom
na univerzite a kustódom archeologického oddelenia v múzeu. Bol
priekopníkom archeológie v Uhorsku.
Osobný fond F. Rómera obsahuje osobné doklady, rukopisy,
korešpondenciu a písomnosti, ktoré vznikli z jeho učiteľskej
činnosti. Korešpondencia bola usporiadaná chranologicky, listy boli
samostatne číslované. Najpočetnejšiu korešpondenciu mal s Michalom
Rimelyim.
Reč písomností je nemecká, latinská a maďarská.
Osobný fond F. Rómera prešiel do nášho ústavu z Mestského
múzea v Bratislave.

es
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2 1840 - 1879 1
Osobné doklady: potvrdenky a pochvalné uznania o jeho
účinkovaní ako profesora prírodných vied na bratislavskej
akadémii
a
na
bratislavskom
gymnáziu
(11),
direktívy
vojenského súdneho komanda ku korešpondencii z väznice (1),
sprievodné povolenie na cestu z väznice do Bratislavy (1),
potvrdenie o pobyte (1), povolenie k noseniu zbrane (1),
zakladačná listina Spoločnosti pre zveľaďovanie rastlín (1),
diplom o čestnom členstve dr. F. Rómera v Maďarskej akadémii
vied a v literárnom krúžku Toldy - kör (1).

m

3 1858 1
Majetkovoprávne písomnosti: poverovacia listina na odpredaj
domu na Klariskej ulici č. 140 - podpis Anna Rómerová (1).
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4 1842 - 1895 1
Koršpondencia písomného charakteru: Michael Rímely (14),
Titus Molnár (2), A. Nepomucus (1), Szörényi Schmidt (1),
August Beke (1), Miklós Sárkány (1), József Clemens (1),
Damianus Petherny (1), Zsiga (1), Ferencz Schuler (1), Károly
Kanka (2), Miklós Kubinyi (2), C. Rachnitzky (3), Imre Szalay
(1), arcivojvoda Jozef (4), János Howházy (1), J. Gladich
(1),
Miklós
(2),
neidentifikovaný
pisateľ
(1).
Výzva
archeologickej spoločnosti v Budapešti na postavenie pomníka
Franzovi Flórisovi Rómerovi v Bratislave (2), pozvánky na
večierky a schôdzky (5).

5 19. storočie 1
Rukopisy: Fragment autobiografie (č. 1 - 19), kázeň pri
vysviacke kostola roku 1876 (č. 1 - 26), koncepty úradných

prípisov, katalóg poslucháčov filozofie II. ročníka v
školskom roku 1846/47, listy arcivojvodovi Jozefovi a iným,
zoznam peňažných darov na opravu kostola.

la
is

Andrej Samuel Royko
(1840 - 1912)

vy

6 1855 - 1881 1
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti (14).

m
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Andrej Samuel Royko bol bohatý bratislavský mešťan. Keďže
zomrel bez potomkov, daroval celý svoj majetok mestu. V meste mal
niekoľko domov, ktoré venoval v testamente na dobročinné ciele,
predovšetkým pre prospech chudobných bratislavských obvateľov.
Pozostalosť Andreja Samuela Royku bola zostavená podľa
testamentu, napísaného dňa 26. mája 1840 a vyhláseného v
zastupiteľskom zbore meata Bratislavy dňa 10. júla 1840. Testament
bol vydaný 21. júla 1840.
V testamente Royko ustanovil, ako má byť celý jeho majetok a
výnosy z tohto majetku použité, ako má byť pozostalosť spravovaná
mestom. V testamente uvedené oba domy sa nachádzali na Hlavnom
námestí pop. č. 219 a na Obchodnej ulici pop. č. 501, dnes
orientačné číslo 22. Tieto domy boli v neskorších spisoch
pozostalosti vedené pod popisnými číslami Staré mesto 311 a
Ferdinandovo mesto 237. Dom na Hlavnom námestí bol v roku 1874 na
verejnej dražbe odpredaný.
Písomnú pozostalosť získal náš ústav v roku 1955
pravdepodobne darom.

ív

1 1840 1
Testament Andreja Samuela Royku (1).
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2 1840 - 1842 1
Účtový materiál: prvá hlavná inventarizácia, účet pokladne,
lokalitné opisy (tabuľka o nájomnom) domov na Hlavnom námestí
a na Obchodnej ulici, tabelárny výkaz o nájomnom, výkazy
účtov Roykových základín: A. Ústav detskej útulne, B. Ústav
pre zaopatrovanie sirôt, C. robotáreň, chudobinec, lazaret,
evanjelická nemocnica, D. Evanjelický konvent a E. Roykoneum,
listy J. Fr. Royka Scherzovi a od M. Gottla, druhá a tretia
hlavná inventarizácia, správy o revízii hospodárenia, správy
kurátorov pozostalosti Ballusa a Scherza o majetkovom stave,
listy Fridricha Royka, majetková bilancia.

1843 - 1846 2
Štvrtá, piata, šiesta a siedma hlavná inventarizácia,
lokalitné popisy domov, výkazy o nájomnom, pokladničné účty a
doklady, vkladné knižky, doklady sestier Boogových, výkazy
výdavkov spojených s údržbou domov.
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1847 - 1851 3
Ôsma,
deviata,
desiata,
jedenásta
a
dvanásta
hlavná
inventarizácia, lokalitné popisy domov, výkazy o platení
nájomného, pokladničné účty, výkazy výdavkov sojených s
údržbou domov, správy o revíziách účtov, účty Roykových
základín, kupóny akcií podniku železnice Bratislava - Trnava,
výkazy o hospodárení so základinami.
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1852 - 1856 4
Pätnásta, šestnásta a sedemnásta hlavná inventarizácia,
lokalitné popisy domov, výkazy o platení nájomného, výkazy o
výdavkoch spojených s údržbou domov, o vdovských podporách a
študentských štipendiách, pokladničné účty, výkazy o
rozdelení a uložení dlžobných úpisov (obligácií) Národnej
pôžičky na jednotlivé základiny, súpisy majetku základín,
dlžobný úpis na 10 000 zlatých, výkazy o rozdelení platieb
národnej pôžičky a deponovaných obligácií, prípisy
deponovaných obligácií, prípisy o dividendách Rimamuránskych
akcií, výročná správa ústavu pre zaopatrovanie detí.
1857 - 1868 5
Osemnásta,
devätnásta,
dvadsiata,
dvadsiataprvá,
dvadsiatadruhá,
dvadsiatasiedma,
dvadsiataôsma
a
dvadsiatadeviata hlavná inventarizácia, lokalitné popisy
domov, výkazy o platení nájomného, výkazy o výdavkoch
spojených
s
údržbou
domov,
s
vdovskými
podporami
a
študentskými štipendiami, pokladničné účty, výkazy o stave
majetku jednotlivých základín, správy o revízii hospodárenia,
prípisy Rimamuránskej spoločnosti o dividendách, potvrdenky,
výpisy zo zápisníc zo schôdzí evanjelickej náboženskej obce o
udeľovaní štipendií, dlžobné úpisy, domové hárky, výkazy
príjmov zo správy domov, majetkové bilancie, poistky, daňové
knižky.

1869 - 1877 6
Tridsiata, tridsiataprvá, tridsiatadruhá, tridsiatatretia,
tridsiataštvrtá,
tridsiatapiata,
tridsiatasiedma,
tridsiataôsma a tridsiatadeviata hlavná majetková bilancia,
správy
o
revízii
hospodárenia,
výťahy
zo
zápisníc
evanjelickej náboženskej obce o udeľovaní štipendií, výkazy o
platení nájomného, účty z príjmov o správe domov, výkazy o
výdavkoch spojených so správou domov, štipendií a podpôr,
účtové doklady, výťah zo zápisnice mestského zastupiteľského

vy

zboru - uznesenie o zvýšení nájomného v domoch Roykovej
pozostalosti,
vkladné
knižky,
správy
o
výsledkoch
hospodárenia s pozostalosťou a základinami, odhad hodnoty
domu na Hlavnom námestí, potvrdenky na honorár správcom
pozostalosti, správa o vyzdvihnutí pôžičky 6 000 zlatých,
nájomná zmluva s Polákom a Feketem z Vajnor na pozemky,
rozhodnutia o odpustení nájomného, zápisnica z dražby domu na
Hlavnom námestí.
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1878 - 1888 7
Štyridsiata majetková hlavná bilancia, správy o revízii
hospodárenia, tabuľky o platení nájomného, výkazy príjmov a
výdavkov, účtová uzávierka Rimamuránskych železiarní, účtové
doklady, platobné hárky na poplatky z majetku, uznesenie
mestskej rady o výmene dlžobných úpisov zlatej renty, súpisy
majetkového stavu, príjmov a výdavkov z pozostalosti a
základín, oprava domu na Obchodnej ulici, testament A. S.
Royka
s
výkazom
majetkového
stavu,
vkladné
knižky,
pokladničné
denníky,
vyžrebovanie
splatnosti
cenných
papierov, prevod cenných papierov z pozostalosti masy na
jednotlivé základiny.
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1889 - 1893 8
Uznesenie
mestského
zastupiteľského
zboru
o
revízii
hospodárenia a schválení účtov, konverzia dlžobných úpisov,
výkazy o majetkovom stave, účty základín, pokladničné
denníky, výkazy o príjmoch a výdavkoch, vkladné knižky, kúpa
cenných papierov a ich rozdelenie na jednotlivé základiny,
výkazy o majetkovom stave, výmene cenných papierov.
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1894 - 1912 9
Výťahy zo zápisníc mestského zastupiteľského zboru o revízii
a schválení hospodárenia, prevzatie pôžičky z Roykovej
základiny na výstavbu korunovačného pomníka, výmena cenných
papierov, výkazy o stave majetku, účty základín, pokladničné
denníky, výkazy o príjmoch a výdavkoch, prevzatie pôžičky z
Roykovej základiny na stavbu horárne, márnice a stavieb na
cintoríne
chudobných
(v
Slávičom
údolí)
a
na stavbu
korunovačného pomníka, výmena vyžrebovaných cenných papierov,
prevzatie pôžičiek z Roykovej základiny na opravu Hlavného a
Františkánskeho námestia, výstavba stĺpového zábradlia okolo
korunovačného pomníka, uznesenie o prevzatí pôžičky z
Roykovej základiny na kúpu účastín železnice Bratislava Šoproň, zakladajúce listiny pre sirotinec Mária Ochrana a
evanjelický sirotinec a o rozdelení B základiny A. S. Royka
určenej ústavu pre zaopatrovanie sirôt, zápisnice o prevzatí
základín
sirotincami,
schválenie
zakladajúcich
listín
Ministerstvom vnútra a súpis (inventár) majetku základiny,

poistná zmluva základiny A. S. Royka s poisťovňou Donau vo
Viedni.

vy

Dr. Jozef Sasinek
(1914 - 1949)
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Dr.
Jozef
Sasinek,
rímskokatolícky
kňaz,
stredoškolský
profesor, archivár, vedecký pracovník, narodil sa dňa 25. februára
1894 v Skalici. Študoval v Skalici a Budapešti. Teologickú a
Filozofickú fakultu vyštudoval v Budapešti. Po prevrate sa venoval
pastorizačnej činnosti ako kaplán v Urmíne, Tekovskej Novej Vsi,
Gbeloch a v Bratislave - Blumentáli. Neskôr celé svoje úsilie
zameral na pedagogickú činnosť, až na roky, keď bol správcom fary v
Dojči a Hasprunke (Studienke). Roku 1927 bol menovaný za
definitívneho profesora na Československom štátnom koedukačnom
učiteľskom ústave v Bratislave.
Bol členom komisie pre kvalifikovanie profesorov, členom
disciplinárneho senátu pre stredoškolských profesorov, členom
skúšobnej komisie pre meštianske školy. Od roku 1943 pracoval v
Archíve mesta Bratislavy. Venoval sa výlučne archivárskej práci. Po
oslobodení sa venoval hlavne vedeckej a publikačnej práci. Kultúrny
a informačný odbor Národného výboru v Bratislave v snahe podporiť
vedecké bádanie o kultúrnej histórii mesta Bratislavy so zvláštnym
zreteľom na slovanskú tradíciu hlavného mesta Slovenska vydal roku
1948 zborník prác Slovanská Bratislava. Sasinek bol členom
redakčnej rady i prispievateľom do zborníka. Do prvého ročníka
Slovanskej
Bratislavy
prispel
obsiahlou
štúdiou
Slovenskí
reprezentanti duchovného života v Bratislave, ktorou vyhodnotil
zásluhy kostola a školy na silnení slovacity mesta. Spracoval aj
dejiny slovenských cirkví, slovenského školstva a súdnictva. Zomrel
v mladom veku 22. marca 1950 v Štátnej nemocnici v Bratislave na
Mickiewiczovej ulici.
Osobný
fond
Jozefa
Sasinka
pozostáva
z
nepatrnej
korešpondencie v rozpätí rokov 1939 - 1949 s Apoštolskou
administratúrou v Trnave a jeho rukopisov. Sú to excerpované údaje
a podklady z magistrátnych protokolov a komorných (účtových) kníh
zo 16. a 17. storočia.
Písomnosti J. Sasinka sme neskartovali a ponechali sme ich v
pôvodnom ukladacom systéme (názvy článkov podľa abecedy), ostatné
písomnosti sme usporiadali podľa stanovenej schémy tohto inventára
pre ostatné osobné fondy. Písomnosti sú v reči slovenskej a
latinskej.
1 1947 - 1949 1

Fotografia prof. Sasinka.
Korešpondencia rodinného charakteru: listy od sestry (1),
bratrancovi Paľovi (3), odpovede na dotazník o pôsobení J.
Sasinka (1) a listy priateľom a známym (11).
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2 1939 - 1948 1
Korešpondencia pracovného charakteru: žiadosť J. Sasinka o
prijatie do služieb mesta Bratislavy (1), listy Apoštolskej
administratúre v Trnave (16), odvolanie sa J. Sasinka proti
odňatiu
dočasných
penzijných
pôžitkov
(42),
listy
od
Apoštolskej administratúry v Trnave (10).
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3 (1606 - 1880) 1
Rukopisy dr. Jozefa Sasinka: Matej Bel, Matej Mack - poznámky
a citáty zo zápisníc zo zasadnutí mestského Magistrátu (28)
,fara Blumentál (15), abecedný zoznam cirkevných hodnostárov,
mešťanov a pod. (11), výpisky z magistrátnych zápisníc o
duchovenstve v Bratislave (131), evanjelickí učitelia (19),
Hausberg - Hausbergel, vysvetlenie pomenovania (28), jazykové
spoločenstvá (11), kanonici, farári, kapláni: F. Jäger (36),
J. Spatz (45), Aug. Hermann (16), Št. Abranits (28), Št.
Barinyay (28), Žigmund Kunič (16), Ján Sóber (36), Michal
Salaky (22), František Krammer (15), kapláni (164), katolícki
kňazi (111).
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m

4 (1522 - 1913) 2
Rukopisy dr. Jozefa Sasinka: Klariský kostol (12), výpisky z
kníh účtov (34), knihy konceptov (8), počty obyvateľov
Bratislavy (3), Prešpurské noviny a ich cenzúra (25),
reprezentanti procesu jazykového uvedomenia v Bratislave v
18. storočí (60), pomer slovenských reprezentantov - kňazov k
reprezentntom
iných
národností
(159),
sociálnopolitické
predpoklady jazykového uvedomenia Slovákov v 18. storočí
(34), výpisky zo súdnych zápisníc mesta Bratislavy k téme o
súdnictve (26), výpisky ku školstvu (338), súpisy viníc (26),
kanonické vizitácie (2).

Ar

5 1914 - 1949 2
Úradné tlačivá: kľúč k vypočítaniu domového nájmu (1),
štatúty o premávkovej dani (1), pravidlá o platení mestských
dávok (1), doplňujúca správa a poznámky k organizačnému
štatútu (1), oznam o rokovaní valného zhromaždenia mestského
zastupiteľského zboru v Bratislave o uprázdnených miestach
(1),
vyhláška
o
otváracích
a
zatváracích
hodinách v
hostinskej a výčapníckej živnosti v Bratislave (1), správa o
podpore nezamestnaným v Bratislave a Plzni (2), odpis správy
Prezídia Povereníctva vnútra o skartácii administratívnych
spisov (1), odpis inštrukcií Povereníctva vnútra (1), obežník

Národného
výboru
v
Bratislave
o
neprítomnosť zamestnancov v službe (1).

povinnosti

vy

Hermann Sonnenfeld
(1816 - 1848)

hlásiť
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Hermann Sonnenfeld bol bratislavským obchodníkom s rozličným
tovarom.
Jeho osobný fond obsahuje iba torzo účtového materiálu
prevažne obchodného charakteru.
Reč písomností je nemecká a hebrejská, do nášho ústavu sa
dostali pravdepodobne darom.

es
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1 1816 - 1848 1
Účtový materiál: zmenky, obligácie, vyrovannie čiastky dlhu,
záložné listy, kvitancie, účty z úrokov (52), dlžobné
pohľadávky Jána Marksteina voči Hermannovi Sonnenfeldovi,
licitačný protokol (6).

m

Adolf Stephani
(1913 - 1914)

ch
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Adolf Stephani bol cisárskym kapitánom. Napísal historické
pojednania o Budínskom, Bratislavskom a Devínskom hrade. Zostrojil
maketu Bratislavského hradu a mesta.
V jeho osobnom fonde sa zachoval aj list od sochára A.
Rigeleho, v ktorom mu oznamuje odoslanie sádrového odliatku spolu s
plánmi, návrhmi a skicami a so žiadosťou o vyplatenie honoráru.
Reč písomností je nemecká. Do nášho ústavu sa dostali
pravdepodobne kúpou.

Ar

1 1913 - 1914 1
List A. Rigeleho (1), listy neznámemu adresátovi o vyhotovení
odliatku Bratislavského hradu a mesta (3).

PhDr. Milan Rastislav Štefánik
(1899 - 1919)
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Milan Rastislav Štefánik narodil sa 21. júna 1880 v
Košariskách, zahynul pri leteckej katastrofe 4. mája 1919. Bol
astronómom, francúzsky generál a prvý československý minister
vojny. V rokoch 1890 - 1893 študoval na Evanjelickom lýceu v
Bratislave, potom v Šoproni a Sarvaši. V jeseni 1898 sa zapísal na
pražskú techniku a pripojil sa k družine hlasistov. Z techniky
prestúpil na štúdium filozofie, odbor astronómia. Zúčastnil sa v I.
svetovej vojne na bojoch v Srbsku. Odtiaľ odišiel do Paríža, kde sa
spoznal s T. G. Masarykom a E. Benešom a zúčastnil sa na prípravách
pre zriadenie Národnej rady.
Zo Štefánikovho osobného fondu sa zachovalo v našom ústave
len veľmi málo prameňov. Sú to tri osobné doklady a niekoľko listov
z jeho súkromnej korešpondencie.
Písomnosti získal náš ústav kúpou v roku 1934 (prírastkové
číslo 631).
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1 1899 - 1919 1
Osobné doklady: navštívenka M. R. Štefánika, potvrdenie
Dekanátu Českej univerzity o zápise Štefánika na Filozofickú
fakultu, oznámenie o povýšení Štefánika na doktora filozofie,
smútočné oznámenie o tragickej smrti M. R. Štefánika (4).
Korešpondencia: Žigmundovi Žigmundíkovi z Košarísk, Brezovej,
Zürichu a Paríža (31 + 1 nákres zemegule s poludníkmi),
článok v "Zlatej Prahe" (výstrižok) o založení prvej
hvezdárne v tropickom pásme (1).

Viktor Tilgner
(1884 - 1888)

Ar

ch

Viktor Tilgner sa narodil 25. októbra 1844. Vo Viedni
navštevoval umeleckú akadémiu, kde sa nekôr stal aj profesorom.
Stal sa známym sochárom. Zomrel 16. apríla 1896.
Pre mesto Bratislavu vyhotovil niekoľko vzácnych diel. Medzi
nimi zvlášť vynikajúcu Ganymedovu fontánu pred budovou Slovenského
národného divadla, Hummelov pomník, Triton s nymfou v schodisku
Primaciálneho paláca, busta hudobného skladateľa Franza Liszta a
Johanna Nepomuka Batku.
Tilgnerov osobný fond sme vytvorili umelo. Jeho písomnosti,
ktoré vlastní náš ústav, sú adresované iným adresátom a keďže z ich
pozostalosti sa iné písomnosti nezachovali, uložili sme ich ako
Tilgnerov osobný fond.
Reč písomnosti je nemecká.

la
is

Oskar Tribus
(19. storočie)

vy

1 1884 - 1888 1
Listy Viktora Tilgnera priateľom: Karolovi Heilerovi (1),
Moritzovi Gottlovi (1), Antonovi Sendleinovi (a Anton
Sendlein
o
obsahu
Tilgnerových
listov
napísal
krátke
zhodnotenie) (11).

Br
at

Osobné údaje o Oskarovi Tribusovi sa nepodarilo zistiť. Z
jeho činnosti matematika zachoval sa rukopis Kvadratúra kruhu.
Písomnosti získal náš ústav darom v roku 1941 (prírastkové
číslo 1133).

es
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1 19. storočie (?) 1
Rukopis práce Kvadratúra kruhu. Pozostáva zo štyroch častí
(zošitov), v ktorých sú matematické výpočty.

m

Viliam Ungváry
(1848 - 1877)
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Viliam Ungváry bol hlavným kráľovským inžinierom (geometrom).
V tretej štvrtine 19. storočia pôsobil v Bratislave a Budapešti.
Zo zachovaných písomností v našom ústave majú zvláštny
charakter rukopisy Antona Póra, kanonika, ktorý napísal životopis
kňaza a filozofa Jacinta Ronayho, dopisovateľa Akadémie vied v
Budapešti a životopis biskupa Arnolda Ipolayiho Stummera, historika
umenia v Banskej Bystrici a vo Veľkom Varadíne. Tieto písomnosti
dostal Viliam Ungváry na pamiatku od vdovy Kunczovej. Okrem toho sa
v jeho osobnom fonde zachoval poznámkový zošit a zápisy zo
zasadnutí hospodárskeho župného spolku.
Reč písomností je nemecká a maďarská. Do nášho ústavu sa
osobný fond dostal pravdepodobne kúpou.
1 1848 - 1877 1
Rukopisy: poznámkový zošit (záznamy o stavebných prácach) (8
listov), rukopis Antona Póra: Životopis Jacinta Ronaya (161
listov) a Životopis Arnolda Ipolyiho Stummera (269 listov).

Tlač:
(6).

zápisnice

zo

zasadnutí

hospodárskeho

župného

vy

Karol Vargay
(1812 - 1873)

spolku

Br
at

is

la

Karol Vargay, právnik. Narodil sa 16. okóbra 1812 v Bácsi v
Maďarsku. Štúdiá práva ukončil roku 1842 v Pešti. Pôsobil v
Bratislave ako právnik. Bol tajomníkom Maďarskej historickej
spoločnosti v Bratislave. Viedol zápisnice zo zasadnutí tejto
spoločnosti. Zápisnice sa zachovali v jeho osobnom fonde.
Písomnosti sú písané v jazyku nemeckom, maďarskom a
latinskom.
1 1812 - 1842 1
Osobné doklady: odpis rodného listu (1), potvrdenie o
návšteve školy (3), diplom z Právnickej fakulty peštianskej
Univerzity (1), potvrdenie o advokátskej praxi (2).
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2 1843 - 1873 1
Majetkové písomnosti: súpis zhabaného majetku Emílie
Vargayovej pre dlžobu (4).

m

3 1843 - 1845 1
Korešpondencia rodinného charakteru: rôzne súkromné listy
(6), prípis na súdnu stolicu (1), listy rektorovi univerzity
(4).
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4 1839 - 1845 1
Korešpondencia
úradného
charakteru:
štatúty
Maďarskej
historickej
spoločnosti
(2),
zápisnice
zo
zasadnutia
Maďarskej historickej spoločnosti (11), zoznam podporujúcich
členov Maďarskej historickej spoločnosti (2), poverenia
Karola Vargayho na zastupovanie v sporových konaniach (6),
spory: Ján Kállay proti Trautmannovi (17), Jakub Kiss proti
Mikulášovi Szerelmeiovi (11), rôzne menšie spory majetkové
(14).

* + nespracovaný dodatok - 1 fascikel

Weisz - Mader (rodina)
(1740 - 1975)
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Dňa 29. júla 1702 otvoril Georg Mader na Dlhej ulici (Lange
Gasse), dnešnej Panskej ulici v Bratislave, obchod so železným
tovarom. Obchod získal hneď v začiatkoch obľubu. Jeho syn Johann
Georg Mader prevzal po otcovi už dobre prosperujúci obchod roku
1737. Tovar dovážal povozmi zo Štajerska, Čiech a banátu. Najstarší
syn Johanna Georga Madera - Thomas Ehrenreich Mader (1747 - 1882)
prevzal obchod roku 1760 a presťahoval ho na dnešné Františkánske
námestie (Franziskanerplatz). Thomas už nemal mužského potomka,
preto odovzdal obchod zaťovi (dcéra Rosina Karolína Maderová)
Ladislavovi Weiszovi (1798 - 1854).
Rodičia Ladislava Weisza: Johann Gottfried Weisz mal obchod
so železom v Trnave. Jeho manželka bola Anna Mixadtová rod.
Jezovitzová.
Ladislav
Weisz
bol
prezieravý
obchodník,
člen
mestského zastupiteľského zboru, zakladateľ I. sporivej banky a
člen meštianskeho Kasína v Bratislave. Roku 1832 kúpil dom na
dnešnom námestí Slovenského národného povstania v Bratislave na
mieste dnešnej Štátnej sporiteľne. Mal dvoch synov: Karola (1822 1870), ktorý ako cestovateľ precestoval celú Európu (pozoruhodná je
jeho bohatá korešpondencia z ciest bratovi Theodorovi) a Theodora
(1824 - 1883), ktorý prevzal obchod roku 1854. Za neho dosiahol
obchod najväčšieho rozkvetu. Kúpil s bratom Karolom medené hámre v
Borinke, postavil zlieváreň železa a továreň na výrobu gleja.
Obchod opäť pomenoval podľa tradície T. E. Mader. Viac ako dve
storočia sa firma zveľaďovala, prekonala veľkú hospodársku krízu i
vojnové udalosti. Manželka Theodora Weisza st. - Hermína rod.
Lehnerová mala päť detí: Etelka - vydatá Grivičičová, Aranka vydatá Slubeková, Šarlota - vydatá Samarjayová, Ladislav a Theodor.
Po Theodorovi Weiszovi st. prevzal celý majetok, obchod, medené
hámre a valcovne v Borinke, jeho syn Theodor ml. (1866 - 1938),
ktorý časom získal šľachtický titul (von Borostyánköi). Manželka
Theodora Weisza ml. bola Dora rod. Feitcherová (1876 - 1956). Ich
deti boli: Theodor, Juraj, Andor a Lajos. Brat Dory Weiszovej bol
dr. Robert Feitscher, maďarský vyslanec v Londýne.
U ďalších členov rodiny Weiszovej - Michala, Štefana, Markusa a dr.
Ladislava Weisza von Borostyánköi sme nemohli určiť ďalšie rodinné
vzťahy pre nedostatok zachovaných písomností.
Terézia Engelhardtová bola nevlastná sestra Ladislava Weisza,
zomrela roku 1877. Emília Andrä Toperczerová bola sesternica
Theodora Weisza st.
Rodina Lehnerová: manželka Theodora Weisza st. - Hermína bola rod.
Lehnerová, jej matka Elisabetha mala tri deti: Gustáva, Hermínu a
Rosinu.
Rodina Sperlová: Adam Sperl bol obchodníkom s ovocím, jeho manželka
bola Christína, ich deti: Elizabetha, vydatá Lehnerová a Katarína,
vydatá Munkerová.

m
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Záverečnú časť písomnej pozostalosti tvoria zamestnanci firmy
T. E. Mader: Samuel Kolb a Engelbert Nepel, vedúci závodu medené
hámre v Borinke.
Genealógiu rodiny Weisz - Mader sme zostavili podľa
písomností, výpiskov z matrík a úmrtných listov chronologicky.
Veľkú časť tvoria knihy (rukopisné), a to zápisníky,
adresáre, ale najviac účtové knihy firmy a tlač. Na rozdiel od
spracovania iných pozostalostí všetky knižné rukopisy a tlač sme
zaradili pred spisový materiál. Pri uvádzaní opisu kníh "malý
formát" znamená malú notesovú knižku, stredný formát sú veľkosti
cca 22 x 25 cm a veľký formát 40 x 25 cm.
Pri spisovom materiáli sme dodržiavali schému pre
spracovávanie osobných fondov u jednotlivých členov rodiny.
Pozostalosť je bohatá na obchodnú korešpondenciu, hlavne pri
dvestoročnom a dvestodvadsaťpäťročnom jubileu trvania firmy roku
1902 a roku 1927, ako blahoželania obchodníkov, firiem, spolkov a
rôznych inštitúcií.
Pozoruhodná je aj korešpondencia rodinná, ktorá poukazuje na
dobré
rodinné
vzťahy.
Celú
korešpondenciu
sme
uložili
chronologicky, nie podľa abecedy, lebo nebolo možné v každom
prípade identifikovať pisateľov.
Majetkovoprávne písomnosti, ako testamenty, manželské a
kúpnopredajné zmluvy, účtový materiál a inventár majetku svedčia o
majetnosti a zámožnosti rodín.
Reč pozostalosti je nemecká, maďarská, latinská, francúzska a
slovenská. Pozostalosť získal náš ústav kúpou od Ľudovíta Weisza,
bytom na Maróthyho ulici č. 8 v roku 1979 pod prírastkovým číslom
1470.

Knihy (rukopisy)

ív

1 1774 1
Citáty, heslá, aforizmy, básničky.
Nemecká, latinská, slovenská, kožená väzba, malý formát.

ch

2 1783 1
Piesne.
Nemecká, plátenná väzba, stredný formát.

Ar

3 1818 - 1845 1
Adresár obchodníkov so železom.
Nemecká, papierová väzba, malý formát.
4 1821 - 1823 1
Stenografované poznámky, nečitateľný.
Papierová červená väzba v dvoch púzdrach.

5 1835 1
Zápisník Karola Weisza.
Nemecká, papierová väzba, malý formát.

7 1863 - 1865 1
Denník (zápisník).
Nemecká, papierová väzba, malý formát.

Br
at

is

8 1885 - 1886 1
Breviár - modlitby.
Latinská, papierová väzba, stredný formát.

la

vy

6 1846 1
Denník (zápisník).
Nemecká, papierová väzba, malý formát.

9 1

Adresár majiteľov železných hámrov a továrnikov.
Nemecká, papierová väzba, stredný formát.
10 1

es
ta

Piesne a básne.
Nemecká, papierová väzba, stredný formát.

Účtové knihy

m

11 1788 - 1803 2
Inventár a cenové vyhodnotenie železného tovaru v obchode.
Nemecká, papierová väzba, veľký formát.

ív

12 1796 - 1816 2
Pokladničná kniha, faktúry, kontokorent.
Nemecká, kožená väzba, stredný formát.

ch

13 1804 - 1836 2
Kniha príjmov a výdavkov.
Nemecká, kožená väzba, veľký formát.

Ar

14 1815 - 1835 3
Výkaz dlžôb.
Nemecká, neviazaná, 6 listov.
15 1821 3
Inventár a cenová hodnota majetku.
Nemecká, papierová väzba, veľký formát.

16 1821 - 1825 3

Kniha výdavkov na domácnosť.
Nemecká, papierová väzba, stredný formát.

18 1824 - 1834 3
Kniha výdavkov na služobníctvo.
Nemecká, papierová väzba, malý formát.
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19 1824 - 1836 3
Kniha výdavkov (neúplná).
Nemecká, papierová väzba, stredný formát.

la

vy

17 1821 - 1828 3
Kniha príjmov a výdavkov majetku a pozostalosti rodiny
Maderovej.
Nemecká, papierová väzba, veľký formát.

20 1827 - 1830 3
Účtová kniha Juraja a Evy Weiszovej.
Nemecká, papierová väzba, stredný formát.

es
ta

21 1829 - 1835 3
Kniha výdavkov na domácnosť.
Nemecká, papierová väzba, stredný formát.
22 1842 - 1848 3
Pokladničná kniha.
Nemecká, papierová väzba, stredný formát.

m

23 1845 - 1856 4
Kniha výdavkov na domácnosť.
Nemecká, polokožená väzba, stredný formát.

ív

24 1849 - 1855 4
Účtová kniha činžová.
Nemecká, papierová väzba, stredný formát.

ch

25 1851 - 1898 4
Kniha výdavkov na zamestnancov.
Nemecká, papierová väzba, stredný formát.

Ar

26 1855 - 1863 4
Kniha príjmov a výdavkov.
Nemecká, papierová väzba, stredný formát.
27 1855 - 1882 4
Zoznam a vyčíslenie hodnôt štátnych papierov, aktív
a obligácií.
Nemecká, poloplátenná väzba, stredný formát.

30 1870 - 1877 5
Kniha výdavkov na domácnosť.
Nemecká, poloplátenná väzba, stredný formát.
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is

31 1879 - 1884 5
Účtová kniha fy Weisz - Mader.
Nemecká, poloplátenná väzba, veľký formát.

la

29 1863 - 1868 4
Účtová kniha každodenných výdavkov na domácnosť.
Nemecká, papierová väzba, stredný formát.

vy

28 1857 - 1868 4
Pokladničná kniha.
Nemecká, plátenná väzba, veký formát.

32 1883 - 1892 5
Účtová kniha činžová.
Nemecká, poloplátenná väzba, stredný formát.

es
ta

33 1885 - 1890 5
Pokladničná kniha.
Nemecká, plátenná väzba, veľký formát.

34 1886 - 1889 5
Inventár a venová hodnota majeku a strojového zariadenia.
Nemecká, poloplátenná väzba, veľký formát.

m

35 1891 - 1893 5
Účtová kniha výdavkov na domácnosť.
Nemecká, plátenná väzba, veľký formát.

ch

ív

36 1904 - 1912 5
Účtová kniha výdavkov na domácnosť.
Nemecká, plátenná väzba, stredný formát.

Ar

37 1932 - 1936 5
Účtová kniha činžová.
Maďarská a nemecká, papierová väzba, malý formát.

38 1932 - 1934 5
Účtová kniha výdavkov na domácnosť.
Maďarská, papierová väzba, malý formát.

Knihy (tlač)

39 1797 6
Allgemeine Regeln, seine Gesundheit.

vy

40 1801 6
Praktisches Handbuch für Kauf- und andere
Geschäftsleute...
41 1812 6
Pressburger Address - Kalendar.

la

42 1828 6
Befähigung der Israeliten zum Deutschen Bürgerrechte.

Br
at

44 1833 6
Emancipation der Juden.

is

43 1833 6
Pressburger Aehrenlese.

45 1833 6
Vaterländischer Haus Kalendar für Ungarn und Siebenburgen,
für Katholiken, Evangelische und Griechen auf das Jahr 1833.

es
ta

46 1838 6
Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt für Kunst,
Literatur, Musik, Mode und geselliges Leben.

m

47 1843 6
Jurendes vaterländischer Pilger für das Jahr 1843.
48 1845 6
Populäre Naturlehre.

ív

49 1847 6
NM. Fö és T. Rendek.

ch

50 1848 6
Gegen die Juden, die Juden wie die sind. Richt zu überzehen.

Ar

51 1849 6
Jurendes vaterländischer Pilger für das Jahr 1849.
52 1851 6
Anleitung zur zweckmässigsten Beresung der Semring-Eisenbahn, von Glogniss bis Mürzzuschlag.
53 1854 6
Briefe an eine Mutter.

54 1869 6
General-Geschäfts-Tabellen.

vy

55 1869 6
Nationalökonomie.
56 1877 6
Schreib-Kalendar für das Gemein-Jahr 1877.

is
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58 1907 6
Photographic views of New York City.

la

57 1884 6
Die Familien-Erziehung.

Thomas Ehrenreich Mader
(1759 - 1938)
59 1821 7
Odpis zakladacej listiny firmy Mader.

es
ta

60 1823 - 1825 7
Výťah z registra narodených rodiny Mader.

ch

ív

m

61 1787 - 1917 7
Majetkovoprávne
písomnosti:
Súpis
hnuteľného
majetku,
testamentárne odkazy, ohodnotenie a rozdelenie majetku,
hodnota a súpis tovaru v obchode so železom v Trnave,
kúpnopredajné zmluvy, súpis nehnuteľného majetku v medených
hámroch v Borinke, tabuľka na platenie priamych daní,
požiadavky na súd o prepis majetku medených hámrov v
pozemkovej knihe z rodiny Pálffy na rodinu Weisz - Mader a
odpis kúpnopredajnej zmluvy tohto majetku, plány domov a
medených hámrov.

Ar

62 1938 7
Korešpondencia rodinného charakteru: list od prastrýca T. E.
Madera - Fritza Neumanna, list od neidentifikovaného pisateľa
(2 kusy).

63 1803 - 1927 7
Korešpondencia pracovného charakteru: listy o predaji a
nákupe tovaru, objednávky na transport a platby (50),
korešpondencia a blahoželania k 200-ročnému jubileu trvania
firmy Weisz - Mader od obchodníkov, firiem a spoločností z

Bratislavy a iných miest (189), korešpondencia a blahoželania
k 225-ročnému jubileu trvania firmy (121).

la

vy

64 1759 - 1884 8
Rukopisy: tabuľka vládcov a rímskych antických cisárov od r.
800 - 1840 a 1 - 797 rok pred n. l., reminiscencie, úvahy,
kázne, modlitby, citáty a vyznania lásky, skica, náčrty a
popisy rôznych strojov a mechanických výrobkov, súpis,
pomenovanie,
hodnota,
vyobrazenie
a
počet
mincí
cudzozemských, nachádzajúcich sa u rodiny Maderovej z roku
1823 (63 kusov). Piesne a básne (7 zväzkov).
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65 1772 - 1878 8
Účtový materiál: vyúčtovanie dedičskej čiastky, regres na
zmenkové
právo,
obligácie,
kvitancie,
súpis
príjmov,
výdavkov, dlžôb a tovaru, súpis výdavkov na domácnosť (r.
1839 - 1842), súpis majetku aktív a pasív, rôzne účtové
doklady za tovar, výdavky na opravu sýpok, výdavky na stravu
a domácnosť, účet od advokáta dr. Jozefa Mayera, zmenkové
transakcie, ceny železiarskeho tovaru u fy Mader (72 kusov).
* chýba (písané kurzívou)

es
ta

66 8

Fotografie: členovia rodiny - portréty (11), tablo (1),
rodinné fotografie skupinové (7), náhrobné kamene rodiny
Mader (2), obchod so železným tovarom fy T. E. Mader v
Bratislave (1), medené hámre (3), výrobky fy T. E. Mader (3).
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67 1793 - 1928 9
Zberateľská činnosť rodiny Maderovej: (tlač) Rotterdamsche
courant, noviny z r. 1793 nariadenie francúzskeho cisára o
kurze cenín a papierových bankoviek, cirkuláre, svadobné
básne, prospekty na ponuku tovaru - obrábacích strojov,
divadelný program Hunyady László (r. 1844), poznámka k
založeniu základného kameňa stavby evanjelickej školskej
budovy, prospekty zo sliačskych kúpeľov, kalendár, pozvánka
na zasadnutie členov I. Sporivej banky, vyhláška mešťanostu o
povinnosti odovzdávať farebné kovy z domácnosti pre vojnové
účely (1916), stará tlač nedatovaná, náboženské texty, rôzne
básne, štatút Prvej rakúskej sporivej banky, porovnávacie
tabuľky menového kurzu, cenníky, ukážky a ponuky výrobkov
železiarskeho tovaru, noviny a novinové výstrižky, divadelný
plagát z roku 1879 dramatická scéna od Móra Jókaiho Held
Pálffy, kuchárske recepty.

Johann Gottfried Weisz

(1791 - 1799)

is

Ladislav Weisz
(1805 - 1897)

la

vy

68 1791 - 1799 10
Osobné doklady: Odpis pozostalostného rozhodnutia rodičov
Johanna Gottfrieda Weisza a jeho súrodencov, manželská zmluva
medzi Johannom Gottfriedom Weiszom a Annou Mixadtovou rod.
Jezovicz a špecifikácia manželskej zmluvy, dekrét o prijatí
Johanna Gottfrieda Weisza za člena Meštianskeho streleckého
spolku (4 kusy).

Br
at

69 1821 - 1879 10
Osobné doklady: Manželská zmluva medzi Ladislavom Weiszom a
Rosinou Carolinou rod. Maderovou, výťah z registra narodených
evanjelického vierovyznania, cestovný pas, dekrét o zaplatení
členského
príspevku
do
Bratislavskej
účastinárskej
spoločnosti v Mlynskej doline.

ív
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70 1830 - 1858 10
Majetkovoprávne
písomnosti:
dedičské
konanie
súrodencov
Ladislava Weisza, kúpnopredajná zmluva o kúpe domu na
Štúrovej ulici (Marktplatz No. 650), zoznam kníh, ktoré
daroval Ladislav Weisz Evanjelickej lyceálnej knižnici v
Bratislave, oznámenie bratislavského mešťanostu o úradnom
prepise odkúpeného domu na majiteľa Ladislava Weisza a
vyhotovenie kúpnopredajnej zmluvy, úradný výpis o hodnote
majetku z pozemkovej knihy, oznámenie okresnému súdu o
zakúpení
Esterházyho
domu
na
Grösslingovej
ulici,
testamentárny odkaz o rozdelení majetku synom Karolovi a
Teodorovi, testament Ladislava Weisza.

ch

71 1817 - 1855 10
Korešpondencia rodinného charakteru: listy od synov a dcéry
(3 kusy). Korešpondencia úradného charakteru: listy Ladislava
Weisza do Galanty, obchodná korešpondencia (9 kusov).

Ar

72 1805 - 1812 10
Školské pomôcky: krasopis, pravopis, štylizácia, história,
prírodopis, fyzika, ódy, náuka o úradných listoch, reverzoch,
pohrebná reč (22 zväzkov).
73 1828 - 1858 10
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti: Výťah z
protokolu
o
vojenskom
povýšení,
prijatie
do
stavu
bratislavských mešťanov, požiadanie mestského Magistrátu o

vymeranie
chodníka
následkom
novej
regulácie
mesta,
prenájomná zmluva pre nájomníkov domu, požiadanie u Súdnej
stolice
o
prepísanie
majiteľa
trnavského
železiarskeho
obchodu Ladislava Weisza na syna Karola Weisza.

vy

74 1828 - 1854 10
Účtový materiál: Kvitancie, obligácie, vkladná knižka, zmenky
vyúčtovanie cirkevných poplatkov (9 kusov).

Br
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Theodor Weisz st.
(1833 - 1895)

is

la

75 1838 - 1897 10
Zberateľská činnosť: rôzne citáty, fotografie herečky Mari
Joszaiovej, Malý atlas sveta (9 kusov).

es
ta

76 1835 - 1880 11
Osobné doklady: diplom o prijatí Theodora Weisza za člena
Meštianskeho streleckého spolku, pamätný list pre Theodora
Weisza ako člena rozhodcovského výboru pri príležitosti
zasadnutia valného zhromaždenia hasičov, denník, katalóg
spolužiakov, skúšobná náplň Vyššej školy kolégia augsburského
vyznania v Komárne, prijímací lístok pri skúškach, vizitka
(10 kusov).
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m

77 1856 - 1895 11
Majetkovoprávne
písomnosti:
pozostalostné
a
majetkové
písomnosti, kúpnopredajná zmluva na odkúpenie domov v
mestskej časti Nové Mesto (Ujváros č. 94 a 95) od Karola
Römera a záznam o prepise v pozemkovej knihe, prepis časti
majetku Theodora Weisza na deti Etelku, Aranku, Šarlotu,
Ladislava a Theodora ml., testamentárny záznam o dedičstve
Theodora Weisza (11 kusov).

ch

78 1852 - 1887 11
Korešpondencia rodinného a úradného charakteru: listy otca
Theodora Weisza synom, listy od obchodných partnerov (10 ks).

Ar

79 1833 - 1836 11
Rukopisy: Piesne a básne, ďakovná reč pri skúškach, vianočný
pozdrav (vinš vánočný), Pri památce smrti krále Františka I.,
filozofické úvahy (6 kusov).

80 1855 - 1890 11
Písomnosti, ktoré vznikli z pracovnej činnosti: Rekurz na
Ministerstvo obchodu a priemyslu v zastupovaní Jakuba
Nepomuka Meyera pre dedičský podiel fy Mader, oznámenie

vy

bratov Theodora a Karola Weisza pre Zemský súd v Bratislave o
názve železiarskeho obchodu ako T. E. Mader, záznam o udaní
miestneho očíslovania kuriálneho majetku Theodora Weisza
zastupovaného v úradných veciach advokátom Mayerom, služobný
a továrenský poriadok (stanovy) zamestnancov medených hámrov
a valcovne na majetkoch dedičov Theodora Weisza v Borinke Červenom Kameni (11 kusov).
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81 1856 - 1877 11
Účtový materiál: stav aktív a pasív Theodora a Karola Weisza,
poplatková knižka poistenia proti požiaru, zmenky, obligácie,
potvrdenia o zaplatení účastiny v Bratislavskej všeobecnej
banke, kvitancie, zoznam členov - akcionárov Bratislavskej
sporivej banky (58 kusov).

Hermína Weiszová rod. Lehnerová
(1849 - 1910)

m
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82 1849 - 1910 11
Denníky (2), majetkovoprávne písomnosti: závet, testamentárny
odkaz
pre
deti,
nákupy
pre
deti
k
Vianocicm
(8),
korešpondencia rodinného charakteru: listy matke, manželovi
Theodorovi, deťom, priateľovi, listy Hermíne od matky a
sestry
(38).
Rukopisy:
gratulácia
Samuelovi
Kolbovi,
zamestnancovi fy Weisz - Mader, básne, úvahy (2 kusy). Účtový
materiál: osobné účtové knižky (3).

Karol Weisz
(1830 - 1870)

Ar

ch

ív

83 1830 - 1870 12
Osobné doklady: denník (7 zväzkov), katalóg spolužiakov,
povolenie bratislavského mestského Magistrátu na vycestovanie
do cudziny, vysvedčenie o mravnosti, o vyučení a službe v
železiarskom
obchode
u
Körössyho
v
Grazi
(Rakúsko),
vysvedčenie mravnosti a o službe v železiarskom obchode v
Prahe u Johanna Handla, vysvedčenie o mravnej zachovalosti a
zdatnosti pre Karola Weisza od otca Ladislava Weisza,
cestovný pas, legitimácia, doklad k pasu (10 kusov).
Majetkovoprávne
písomnosti:
Splnomocnenie
pre
advokáta
Johanna Nepomuka Mayera na úrad - zastupovanie vedenia firmy
Weisz - Mader (1 kus). Korešpondencia rodinného charakteru:
listy a telegramy Karola Weisza bratovi Theodorovi z ciest po
Európe (140 kusov). Korešpondencia obchodného charakteru (10
kusov). Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti:
rozsudok o súdnom konaní, registrácia fy Karola Weisza u

vy

zmenkového súdu, premenovanie železiarskeho obchodu Weisz
znova na firmu T. E. Mader (4 kusy). Účtový materiál: výkaz
príjmov a výdavkov železiarskeho obchodu v Trnave, účty,
vymáhanie dlžôb, obligácie, záručný list na zmenky, zmenka
(11 kusov). Zberateľsá činnosť: rôzna tlač, jedálne lístky,
mapy (7 kusov), poštové sprievodné listy (42 kusov).

la

Theodor Weisz ml.
(1871 (1942) - 1975)

Ar
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84 1871 - 1975 13
Pozdravný list bratislavského mestského zastupiteľského zboru
a dr. Okánika k 225. výročiu založenia firmy T. E. Mader (1).
Osobné
doklady:
potvrdenie
Bratislavskej
spoločnosti
jazdeckej školy (Reitschulgesellschaft) pre Theodora Weisza o
vlastníctve
účastiny
s
uplatnením
práv
podľa
zmluvy,
oznámenie o zásnubách a svadbe Theodora Weisza s Dorou
Feitscherovou, priepustný list z vojenskej komandatúry,
osobný preukaz, legitimácia pre oprávnenie nákupu tabakového
tovaru (10). Majetkovoprávne písomnosti: obchodná zmluva
medzi Theodorom Weiszom a Karolom Hatzingerom, vymáhanie
majetkových pohľadávok medzi súrodencami, odhad dedičstva,
daňový súpis a výkaz daňových platieb pre dedičov Theodora
Weisza, vyžiadanie záručného práva na pôžičku od Bergmanna z
Viedne, povolenie Bratislavskej prvej sporivej banky na
pôžičku pre Theodora Weisza, rozpis dedičských finančných
príjmov pre jednotlivých členov rodiny (10). Korešpondencia
rodinného charakteru: listy od brata, sestier, švagra,
rodinného príslušníka Oskara, listy otcovi a matke (19),
smútočné oznámenia rodiny Weiszovej (18). Korešpondencia
pracovného charakteru: listy od priateľov - zákazníkov, rôzne
oznámenia
obchodného
charakteru,
pozvánka
na
vysviacku
lyceálnej budovy augsburskej evanjelickej cirkvi, 40-ročné
jubileum Hermanna Rosenberga - zamestnanca firmy T. E. Mader,
blahoželania
k
60.
narodeninám,
oznámenie
rožňavskému
biskupovi Michalovi Bubničovi o peňažnom príspevku na
zariadenie kláštora v Borinke (koncept) (20). Rukopis Úvaha o
smrti a živote (2 kusy). Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej
činnosti: upozornenie Obchodnej a priemyselnej komory v
Bratislave o šetrení s farebnými kovmi pre vojenské účely,
opis nariadenia a výzva Ministerstva národnej obrany o
šetrení a odovzdávaní farebných kovov, výzva Účastinnej
spoločnosti ústredia farebných kovov Uhorska v Budapešti na
dobrovoľné odovzdávanie farebných kovov (9). Účtový materiál:
vkladné knižky, doklad o zmenkovom úvere, ceny rôznych
potrieb v domácnosti za rok 1921, zlomkový dlhopis Štátnej
konverznej pôžičky, finančná zbierka zamestnancov firmy T. E.

Mader pre vojakov k Vianociam (10). Zberateľská činnosť:
tlač, Pravidlá slušného správania od Jána Rösera, reštauračné
ponuky, ceny výrobkov fy Weisz - Mader majiteľov medených
hámrov a valcovne v Borinke (6).

vy

Dora Weiszová rod. Feitscherová
(1893 - 1938)
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85 1893 - 1938 13
Osobné doklady: osobný preukaz (1). Korešpondencia rodinného
charakteru: listy z Temesváru, Grazu, list matke, manželovi
od babičky (8). Korešpondencia úradného charakteru: listy z
Viedne, od Anny Rüdtovej, korešpondenčný lístok poľnej pošty
s podpismi a poďakovaním za doručenú finančnú zbierku pre
vojakov, list oddelenia čestných odznakov Červeného kríža v
Budapešti (4 kusy). Účtový materiál: účtová knižka výdavkov
na domácnosť (1).

Dr. Robert Feitscher
(1885 - 1922)
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86 1885 - 1922 13
Korešpondencia rodinného charakteru: listy Roberta Feitschera
rodičom a sestre (9). Korešpondencia úradného charakteru:
úradný list generálneho konzulátu zo Sofie (1 kus).

Ladislav Weisz
(1880 - 1894)
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87 1880 - 1894 14
Korešpondencia rodinného charakteru: listy bratovi, otec
synovi, oznámenie o narodení syna (3).

Etelka Grivičičová rod. Weiszová
(1875 - 1918)

88 1875 - 1918 14
Majetkovoprávne písomnosti: darovacia listina a špecifikácia
manželskej zmluvy pri uzavretí manželstva Etelky Weiszovej s
Emilom Grivičičom - nadporučíkom pešiackeho regimentu (3).
Korešpondenia rodinného a úradného charakteru: listy matke a
bratovi Theodorovi (6), koncept žiadosti o súpis dokladov
potrebných k uzavretiu manželstva (1). Účtový materiál:
vkladná knižka (1).

Aranka Slubeková rod. Weiszová
(1880 - 1883)

is

Šarlota Samarjayová rod. Weiszová
(1880 - 1912)

la
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89 1880 - 1883 14
Vyrovnávanie dlžobného úpisu medzi rodinou Theodora Weisza a
Gustáva Slubeka (1). Listy rodinným príslušníkom a snúbencovi
(4).
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90 1880 - 1912 14
Listy súrodencom, oznámenie o zásnubách dr. Emila Samarjayho
so Šarlotou Weiszovou, list od dr. Karola Samarjayho advokáta v Bratislave rodine Weiszovej, list dr. Emila
Samarjayho švagrovi Theodorovi, list Theodora sestre Šarlote
(15 kusov). Listy pre dr. Emila Samarjayho, ktorý zastupoval
svoju
manželku
Šarlotu
v
dedičských
konaniach
(2).
Zberateľská činnosť: hudobná skladba : "Sarlota mazur polka"
od Andreja Fabriciusa pri príležitosti sňatku Šarloty
Weiszovej s dr. Emilom Samarjayom (1).

Michal Weisz
(1740)

ív
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91 1740 14
Genealógia Michala Weisza, ktorý mal 12 detí (1).

Štefan Weisz
(1832 - 1837)
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92 1832 - 1837 14
Kvitancie (3 kusy).

Markus Weisz
(1857)

93 1857 14
Listy obchodného charakteru a exekutívne vymáhanie dlžôb (3).

Dr. Ladislav Weisz Borostyánköi

(1931 - 1938)

vy

94 1931 - 1938 14
Oznámenie o získaní šľachtického titulu "Borostyánköi", list
Theodorovi Weiszovi, navštívenky (4).

Andrej a Terézia Engelhardtová
(1800 - 1877)
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95 1800 - 1877 14
Testamentárny odkaz Terézie Engelhardtovej (1). List od
sestry, list matke Anne Engelhardtovej, list T. E. Mader
Andrejovi Engelhardtovi, listy bratovi (7). List Johanna
Gottfrieda Weisza Andrejovi Engelhardtovi o prijatí nového
zamestnanca (2). Reverzy, účty, kvitancia (5).

Andrä - Toperczer (rodina)
(1824 - 1917)

Sperl (rodina)
(1821 - 1853)
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96 1824 - 1917 14
Zápis z pozostalostného konania a hodnotenia majetku Emílie
Toperczerovej rod. Andrä, platobný príkaz z pozostalosti
Emílie Toperczerovej (2). Opis rodinných vzťahov a návštev
(2). Pozostalostný poplatok (1). Členstvo v Bratislavskom
meštianskom streleckom spolku, pozvánka na Pamätný sviatok
reformácie poriadaný Bratislavskou augsburskou evanjelickou
akadémiou, báseň z príležitosti sobáša (3).
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97 1821 - 1853 15
Testamentárny odkaz Adama Sperla pre dcéry Elizabethu a
Katarínu, rozdelenie majetku na nerodinné ciele, odpis
testamentu (7). Smútočné oznámenie o úmrtí Adama Sperla (1).
Piesne a básne, smútočná reč na pohrebe Evy Rosiny Sperlovej,
náboženské úvahy a citáty (7). Výkaz dlžôb Adama Sperla,
kvitancie, intabulačné poplatky (7). Fotografia náhrobného
kameňa rodiny Sperlovej (1).

Lehner (rodina)
(1805 - 1877)
98 1805 - 1877 15
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99 1849 - 1868 15
Vymáhanie dedičských pohľadávok (3).

is

Munker (rodina)
(1849 - 1868)

la

vy

Očkovacie preukazy, navštívenka (4). Testamentárne odkazy,
zoznam výbavy Elise Lehnerovej, súpis požiadaviek Jakuba
Lehnera na veriteľov a vymáhanie pohľadávok, kúpnopredajná
zmluva uzavretá medzi Adamom Sperlom, Andrejom Munkerom a
Elise Lehnerovou, testamentárny odkaz na rozdelenie pokladne
(12). List otcovi, sľub rodičom pri konfirmačnom sviatku,
list od Hermíny, Mateja, Gottlieba rodičom, listy Rozy
Lehnerovej sestre, Hermíne, matka Elise Lehnerová dcére
Hermíne
(12).
Kvitancie,
obligácie,
expensnoty,
účty,
poplatky za výpis z pozemkovej knihy (13).

Friedrich Samuel Galetneky
(1846)
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100 1846 15
Cestovný pas (1).

Andrej Lautschek
(1855)
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101 1855 15
Odpis testamentu (6).

Samuel a Michal Kolb
(1902 - 1913)
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102 1902 - 1913 15
Potvrdenie o prevzatí úhrady za dlžobu, správy o finančných
vyrovnaniach, pojednávanie o testamente Samuela Kolba, listy
rodinných príslušníkov rodiny Kolbovej, súpis pohľadávok
zamestnancov fy T. E. Mader z dedičstva Samuela Kolba,
dedičská pokonávka po smrti Samuela Kolba (18 kusov).

Engelbert Nepel
(1916 - 1919)
103 1916 - 1919 15

vy

Listy Theodorovi Weiszovi, majiteľovi medených hámrov o
priebehu prác spojených so skladovaním materiálu, o potrebe
skladových priestorov a pod., odpovede Theodora Weisza
Nepelovi a poverovanie Nepelu rôznymi prácami, písomnosti o
vzájomnom zásobovaní potravinami a o finančných povinnostiach
(36).
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Widersbach (rodina)
(1680 - 1827)

la

* nespracovaný dodatok - 1 fascikel

es
ta

Widersbachovci boli stará bavorská šľachtická rodina. Jej
vzťah k Bratislave sa však nepodarilo bližšie určiť.
V písomnej pozostalosti Widersbachovej rodiny sa zachovali
hlavne armálesy v odpisoch a diplomy o štúdiách na Právnickej
fakulte v Strassbourgu a stručné dejiny rodu v odpise. Zvláštnou
časťou v pozostalosti je báseň od neznámeho autora Bei der
hölzernen Hochzeit. Mimo pozostalosti v zbierke armálesov sa
zachoval aj originál erbovej listiny rodu, vydaný Jozefom II. v
roku 1787.
Reč písomností je nemecká, latinská a francúzska.
Pozostalosť sa dostala do nášho ústavu pravdepodobne kúpou.
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1 8. mája 1680, Praha 1
Leopold I. udeľuje Jánovi Ľudovítovi Widersbachovi v
Grabenstadte šľachtický titul.
Overený odpis z 19. septembra 1890, papier, nemecká reč,
pritlačená pečať, 10 listov, 33 x 20 cm.

ch

2 5. októbra 1787, Viedeň 1
Jozef II. udeľuje bratom Jozefovi, Ignácovi a Františkovi
Ferdinandovi z Widersbachu právo používať šľachtický erb.
Overený odpis z 21. februára 1799, papier, nemecká reč,
pritlačená pečať, 7 listov, stará signatúra Fasc. I. No. 2.

Ar

3 19. augusta 1767, Strassbourg 1
Diplom Právnickej fakulty pre Františka Jozefa Ignáca
Widersbacha o ukončení právnického štúdia.
Originál, pergamen, latinská reč, privesená pečať s plikou v
drevenom puzdre, 1 list, 53 x 68 cm.

4 3. júna 1779 1

Náčrt dejín šľachtickej rodiny Widersbachovej z Thor s
vyobrazením erbu rodu. Výťah z práce francúzskeho historika
Cherina vyhotovil de Mirbeck (5 listov).

is

Wokal (rodina)
(1831 - 1875)

la

vy

5 16. mája 1827 1
Báseň od neznámeho autora Bei der hölzernen Hochzeit (2
listy).
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Rodina Wokalová je českého pôvodu. Jej člen Anton Wokal,
narodený roku 1807 v Kluži (Rumunsko) bol synom českého emigranta,
ktorý sa oženil v Rumunsku. Anton Wokal sa vo svojom rodisku vyučil
krajčírskemu remeslu. Presťahoval sa do Bratislavy, kde sa oženil s
Magdalénou rod. Kochovou a získal tu roku 1836 meštianstvo.
Písomná pozostalosť v našom ústave obsahuje záznam
kronikového charakteru (rodné a sobášne dáta členov rodiny) a
osobné doklady manželov Antona a Magdalény Wokalovej.
Reč pozostalosti je nemecká a latinská. Náš ústav ju získal
pravdepodobne kúpou začiatkom 20. storočia.

ch

ív

m

1 1831 - 1875 1
Rodné a sobášne dáta členov rodiny (2), výučný list Antona
Wokala (1), prísaha Antona Wokala ako bratislavského mešťana
(1), rodný list Magdalény Wokalovej (1). Účet za pohrebné
trovy po smrti Magdalény Wokalovej (1).

Franz Zinn
(1850)

Ar

Osobné dáta o Franzovi Zinnovi sa nepodarilo zistiť.
V jeho osobnom fonde sa zachovali dva ľúbostné listy, ktoré
sa do nášho ústavu dostali pravdepodobne kúpou začiatkom 20.
storočia.
Reč písomností je nemecká.

1 1850 1
Franz Zinn píše z Nienhagenu v Nemecku slečne Laure (2).

vy

Rudolf Laubner
(1874)
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Rudolf Laubner, dirigent a hudobný skladateľ. Narodil sa 27.
februára 1856 v Bratislave, zomrel 14. apríla 1939 tiež v
Bratislave.
Od roku 1869 bol členom orchestra bratislavského divadla a
organista v kapucínskom kostole. Roku 1873 odišiel do brnenského
nemeckého divadla a o niekoľko rokov sa opäť vrátil do Bratislavy.
Skladal orchestrálne, cirkevné a komorné skladby. V jeho písomnej
pozostalosti sa zachoval iba notový materiál, rôzne skladby v
rukopise, ktoré sme usporiadali numericky podľa očíslovaných diel
opus č. 1 až 72. Na každom diele sú iniciálky autora L. R. s
poznámkou o vlastníctve (Eigentum des Componisten). Písomnosti sa
dostala do Archívu mesta Bratislavy v staršej dobe pravdepodobne
kúpou.
Reč textov kompozícií je nemecká a latinská.
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1 1874 1
Rukopisy skladieb: Meese in F-dur für Solo, Chor und
Orchester, opus 1 (1 zošit); Ouverture pre pianoforte,
venované arcivojvodkyni Valérii, opus 4 (1 z.); Pieseň bez
slov pre orchester, opus 5 (1 zv.); Notturno pre orchester,
opus 6 (1); zozbierané fragmenty z opier a piesní, opus 7
(1); Ouverture pre pianoforte, opus 8 (2); Ouvertura pre
pianoforte, opus 11 (1); Ouvertura pre pianoforte, opus 13
(1), Za búrlivej noci, opus 18 (G. Emil Barthel) (1); Prídeš
za mnou v sne (Július Wolff), opus 15 (1); Pri sude (Július
Wolf), pre jeden hlas s orchestrom, opus 22 (1); Postriežka
(balada od A. Mickiewicza), reklad z poľštiny, opus 24 (1);
Rozprávka o šťastí (Ernst Eckstein), pre jeden hlas so
sprievodom klavíra, opus 27 (2); Očakávanie (Július Wolff),
pre jeden hlas s orchestrom, opus 28 (2); Vianočný dar
(Friedrich Hebbel), pre jeden hlas so sprievodom orchestra,
opus 29 (1); Spomienka na Barcelonu, pre violu a piano, opus
32 (2); Spomienka na Tyrolsko , pre violu a pianoforte, opus
37 (1); Táranie, koncertná polka pre orchester, opus 40 (3);
Lacrimae Christi (Rudolf Baumbach), pre jeden hlas so
sprievodom orchestra, opus 44 (1); Čo zvoníte, zvonkové
kvety?
(Július
Wolffô,
pre
jeden
hlas
so sprievodom
orchestra, opus 46 (2); Opustená (Július Wolff), pre jeden
hlas so sprievodom orchestra, opus 47 (1); Uväznený spevák
(Max von Schenkendorf), pre jeden hlas so sprievodom
orchestra, opus 48 (1); Bolo raz... (M. Amster), pre jeden
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Ľudovít Kemény
(1878 - 1944)

la

vy

hlas so sprievodom orchestra, opus 49 (1); Sequidilla
(Günther von Freiberg), pre jeden hlas so sprievodom
orchestra, opus 50 (1); Kúzelný bál, piesňový valčík, text od
P. Sofera, opus 53 (3); Dunajská stráž, slová od Ludwiga
Bindera, opus 65 (1); Polka - mazúrka, opus 70 (1); Dunajská
stráž, slová od dr. Viliama Neumanna, opus 72 (1);
A slnko svieti tak horúco, couplet (1); Pár súrodencov
(Shimmy - Java) (1).

m

es
ta

Ľudovít Kemény narodil sa 23. augusta 1864. Študoval v
Ostrihome, Bratislave a Budapešti. Roku 1884 prišiel do Bratislavy.
Od roku 1894 bol menovaný za hlavného účtovníka a toto miesto
zastával až do roku 1924.
Osobný fond Ľudovíta Keménya obsahuje mnoho záznamov a štúdií
z archívnych materiálov, poznámky k dejinám mesta Bratislavy,
genealógie bratislavských rodín, dejiny hudby, výpisy z rôznych
zápisníc, poznámky k topografii mesta Bratislavy v 18. a 19.
storočí, fotografie a novinové výstrižky.
Pôvodné usporiadanie písomností, ktoré nevyhovovalo a bolo
mechanicky vykonané podľa maďarskej abecedy sme pozmenili v tom
zmysle, že sme vytvorili vecné skupiny a korešpondenciu sme
usporiadali podľa slovenskej abecedy.
Reč písomností je maďarská, nemecká a slovenská, náš ústav
ich získal kúpou v roku 1935.
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1 1878 - 1944 1
Korešpondencia
pracovného
charakteru:
Listy
Ľ.
Keménya
(písané strojom) (10), dr. A. J. Belloni (21), Gyula Eiserth
(1), dr. Faust (1), Georg Geymüller (2), dr. Gyula Heischen
(1), Henrik Justi - smútočné oznámenie (1), Emil Kumlík (1),
dr. E. Lósy - Schmidt (1), Neszti Merglová (5), Miklós
Pongrácz (1), Vilmos Rák (1), Eugen Spiro (1), dr. István
Vámossy (1).

2 1895 - 1935 1
Rukopisy: literárna, vedecká a odborná činnosť: Abecedný
zoznam umelcov, podporovateľov umenia, staviteľov, umeleckých
zámočníkov v Bratislave (1 zväzok), Bátorkeszi - Pálffyovské
panstvo (37), Clemens Bauer (2), Belloni - Christelly (18),
beneficiátne domy (1), Ferenc Bónis (4). Bratislavské rodiny:
Ágoston (22), Florián Aulich (1), Bangya (1), Michael Basth
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(2), Emerich Batornay (21), Braunecker (3), Tivadar Brolly
(3), Burgstaller (17), Conrad Daninger (3), Eder (2), Ferenc
Entresz (3), Erkel (30), Feigler (10), Fessler (3), Festetits
(2),
Finánczy
(15),
Gotlschling
(10),
Gschnatl
(9),
Habermayer (3), Hauser (9), Hillebrand (1), Hoffer (5),
Jablanczy (2), Alex Kajdaczy (23), Kempelen (3), Kesselbauer
(4), Kégly (19), Sándor Kishindi (1), Kövess (3), Michael
Kynche (2), Maholányi (2), Malatinský (1), Mandel (1), Matem
(3), Mednyánszky - Ordódy (3), Norgauer (4), Ordódy (9),
Pálffy - Erdödy (3), Palugyay (5), Pertinger (3), Péterfy
(2), Rakovský (1), Ramasetter (4), István Szalay (15), Segner
(5), Scharitzer (9), Scharrach (3), Schiller (1), Schlemmer
(2), Schröer Karol (4), Schuberth (1), Skaricza (5), Spiró
(1), Steinmüller (3), Štúr (1), Szeleczký (1), Szlávy (1),
Szüllö (1), Talian Gergely (2), Tessényi (1), Toegl (1),
Wachtler (17) (náčrt dejín bratislavskej šľachtickej rodiny
od neznámeho autora), Weisz (13), Wittmann (6), Zichy (1),
Zillinger
ä6),
Zimmermann
(2),
bratislavskí
lekári,
lekárnici, hudobníci, obchodníci a pod. (12), bratislavský
snem (4), bratislavskí šľachtici (5).
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19. - 20. storočie Fasc. Č - Gy 1
Čestní občania mesta Bratislavy (4), divadelníctvo (3),
dómska veža (7), Raphael Georg Donner (8), dunajský most (2),
Edlov dvor (4), Fadrusz (1), Feketeová (1), Fellner (12),
Frühwirth (1), Jakub Glatz (3), gobelíny v Primaciálnom
paláci (6), Grassalkovich (4), Grünstübl (1), dr. M. E.
Güntherová (4), Achim Géza Gyóni (17), Juraj Gyurkovics (3).
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19. - 20. storočie Fasc. H - J 2
Menhart Hefele (36), Karol Herbsthofer (1), Boltiszar Herold
(7), kaplnka na Hlbokej ceste (3), hostince - kaviarne (51),
Jozef Huber (4), hudobný život v Bratislave (53), inventár
mestského majetku (4).
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19. - 20. storočie Fasc. k - l 2
Juraj Káldy (2), Kalvária (3), kaplnka bratislavského
arcibiskupského paláca (41), kapucíni (13), karmelitáni (1),
Sándor Károlyi (12), kasáreň (2), Michal Keller (1),
Kornhuber (1), Lajos Kossuth v Bratislave (1), kováči v
Bratislave (3), kožušnícky cech (7), Miklós Lacsný (2), bitka
pri Lamači (10), Landererov dom (1), lazaret (5), Martin
Leich (1), Franz Liszt (6), Löro - Sperl - Braun (2), Andreas
Lutringer (1).

19. - 20. storočie Fasc. M - R 2
Rodina Maurach (1), mäsiari (1), medovnikári (7), miscelanea
- rôzne záznamy: daňoví vyberači v Bratislave, lekárne,
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uhorská pošta v 16. a 17. storočí, železnice, Királyiova
knižnica, staré bratislavské firemné tabule, záznamy o
bratislavských rodinách a i., Moravský most - Devínska Nová
Ves (2), murári - kamenári (67), Napoleón (4), sv. Ján
Nepomucký (2), Jakub Neuhauser (10), novinové články výpisky (13), Adam Oeser (13), Olgyay Nagy (10 + 2
fotografie), opátstva (1), Ormosdy (3), pohreb Miklósa
Pálffyho (8), Petržalka (5), staviteľ Anton Pilgram (8),
pohraničné kamene (7), Poindln (1), Krištof Pongrácz (2),
ostrov
Pötschen
(3),
puškári
v
Bratislave
(13),
reichsstadtské knieža (10), revolúcia 1848/49 (4), rybársky
cech (11).
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19. - 20. storočie Fasc. S - Z 3
Sellendorf (1), Daniel Schmidely (2 + 1 fotografia), Schranne
(4), tesárski majstri (5), trinitári (12), účtovníci mesta
Bratislavy (2), Andreas Ulbinger (1), Ventúrska ulica č. 15 kráľovská kúria (9), vinohradníctvo v Bratislave (1), vodná
veža (7), vodovod v Bratislave (3), vojenský život v 17.
storočí (27), bratislavské rodiny Wachtler (6), Wachter Jakub
(1), dom Wattayovcov (5), Eva Windrichterová (1), zámočníci v
Bratislave (17), zlievači zvonov v Uhorsku (44). Práce
strojom písané: Bratislavský hrad (21), Katalóg obrazov
Mestského múzea (1), Michalská veža (5), palatínov dom na
Kapitulskej ulici (7), zoznam maďarských spisovateľov na
Slovensku (1).
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19. - 20. storočie Fasc. I. a II. 3
Topografia mesta Bratislavy v 18. a 19. storočí: Staré mesto
- zoznam majiteľov domov a nájomníci v roku 1722, zoznam
Burgstallerových domov, záznamy. Bratislavské domové čísla
podľa okresov, zoznam majiteľov pozemkov v Grösslingu z čias
Korabinského (6 zošitov + 2 plány + 18 záznamov).

JUDr. Leo Bianchi
(1923 - 1956)

JUDr. Leo Bianchi narodil sa 11. mája 1895 v Perečíne. Otec
Augustín Bianchi bol kamenárskym majstrom. Po absolvovaní strednej
školy študoval právo v Bratislave. Štúdium ukončil 26. júna 1923.
Po ukončení štúdia nastúpil advokátsku prax koncipientsku u
dr. Gabriela Kozmu. Advokátsku skúšku zložil 7. júna 1926 a bol
zapísaný do zoznamu advokátov. Dňa 30. júla 1928 zahájil svoju
advokátsku prax v Bratislave. Advokáciu vykonával na Dunajskej
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ulici č. 7. V roku 1949 sa prihlásil do Krajského združenia
advokátov. Potom prišlo k likvidácii jeho súkromnej advokátskej
kancelárie.
Počas svojej advokátskej praxe vybavoval súdne záležitosti
civilné a trestné. Venoval sa väčšinou manželským sporom a snažil
sa vždy zmierovacími pokusmi obnoviť rodinný súlad v záujme stránok
a v záujme objektívnej spravodlivosti. Zomrel v roku 1956.
Osobný fond dr. Bianchiho je pomerne neveľký. Do Archívu
mesta Bratislavy boli odovzdané väčšinou spisy z jeho advokátskej
praxe, ktoré sme podrobili skartácii, lebo podobný materiál sa
zachoval aj vo fonde Okresného súdu v Bratislave. Ponechali sme len
niektoré charakteristickejšie spory, pri ktorých uvádzame len čísla
spisov (bez mien).
Písomnosti získal náš ústav darom od jeho syna v roku 1972
(fond číslo 272).
Reč písomností je slovenská, nemecká a maďarská.

1. Knihy
1 1929 1
Podací protokol.

es
ta

2 1930 1
Index k podaciemu protokolu.
3 1

Index klientov dr. Bianchiho.
4

m

Abecedný zoznam klientov. 1

2. Ostatné písomnosti
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5 1929 - 1949 1
Evidencia dlžníkov.

Ar

6 1923 - 1949 2
Životopis dr. Bianchiho (2 listy); Potvrdenie o dosiahnutí
právnovedeckého doktorského diplomu v Bratislave dňa 23. júna
1923 a o prevádzaní praxe, vydané Advokátskou komorou v
Martine 30. apríla 1926 (1 ks).

7 1944 - 1961 2
Majetkové písomnosti: Vyžiadanie náhrady za majetok zanechaný
na Zakarpatskej Ukrajine, plány domu (2 + 14 ks spisy).
8 1956 2

Korešpondencia rodinná: Prejavy sústrasti členom rodiny k
úmrtiu dr. Bianchiho (43 + 16 foto).

la

10 1916 - 1923 2
Rukopisy: Poznámky z prednášok rímskeho práva.

vy

9 1927 - 1950 2
Korešpondencia pracovného charakteru: Okresná národná
poisťovňa (4), Max Richter - odpredaj a prestavba rodinného
domu na Dunajskej ulici č. 7, dr. Jozef Irtzing, Viedeň (9).
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11 1919 - 1950 3
Písomnosti,
ktoré
vznikli
z
úradnej
činnosti:
Súdne
rozhodnutia,
verejnonotárske
listiny,
dlžobné
úpisy,
uznesenia sedrie v Bratislave (34 ks). Nariadenia, úpravy a
prípisy Advokátskej komory (106). Likvidácia advokátskej
kancelárie dr. Lea Bianchiho Krajským združením advokátov
(176 ks). Rekapitulácia úkonov dr. Lea Bianchiho počas jeho
advokátskej praxe.
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1927 - 1949 11/B - 596/B 4
Dr.
Leo
Bianchi
ako
obhajca
v
sporoch:
Substitučné
záležitosti: Účastinná spoločnosť pre zvýšenie hospodárskej
výroby - náhrada škody, udelenie štátneho občianstva, detské
výživné príspevky - vymáhanie alimentov, trestné veci
(vyhnanie plodu), Slovenský veslársky klub - vymáhanie
členských príspevkov, tlačové pravoty (8 obalov).

m

1930 - 1944 664, 669 5
Poľnohospodárske vyrovnanie v Záhorskej Bystrici. Preberanie
agendy advokátskej kancelárie dr. Jelínka a dr. Reissa
(Dunajská banka proti dr. Ladislavovi Nádašimu).

ív

1938 - 1948 679 - 692 6
Manželská rozluka; majetkové spory.
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1919 - 1950 695 - 734 7
Bytové spory; politické procesy - sústreďovacie tábory;
náhrada škody; reštitúcie (vrátenie nehnuteľného majetku);
doživotná renta; špionáž (6 obalov).

12 1938 - 1950 8
Prihlásenie cudzozemských pohľadávok Slovenskej národnej
banke - devízovému odboru; daňové priznania, domová daň, daň
z obratu; príjmy a výdavky dr. Bianchiho.

13 1926 - 1942 8
Odborná tlač (7).

vy

Ján Bilský
(1704 - 1834)

ív
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Ján Bilský bol koncom 18. storočia evanjelickým farárom vo
Veľkom Lome (Gemer) a neskôr v Agárde (Novohrad). Zúčastnil sa tu
aj na správe obce. Bol zapojený do súčasného slovenského kultúrneho
života rozsiahlou korešpondenciou s početnými slovenskými národnými
buditeľmi. Zomrel roku 1814.
Osobný fond Jána Bilského pozostáva z listov, pochádzajúcich
od evanjelických kňazov a učiteľov. Bilský sám napísal ich zoznam
"Fasciculus secundus epistolarum autographarum", ktorý svedčí o
neúplnosti zbierky. Prvý zoznam a k nemu patriace listy zatiaľ sa
nepodarilo zistiť.
Okrem v zozname uvedených listov obsahuje Bilského osobný
fond aj niekoľko ďalších listov. Tieto neočíslované listy uvádzame
za sériou očíslovaných a do zoznamu zapísaných listov.
Bilský pravdepodobne sám usporiadal svoju zbierku listov
chronologicky, ako mu prichádzali. Listy potom signoval podľa
zoznamu. Tak sa stalo, že listy od rovnakých autorov sa nachádzajú
na rôznych miestach zbierky.
Toto pôvodné usporiadanie sme rešpektovali pri spracovaní
osobného fondu sme získali prehľad o listoch od jednotlivých
autorov, ku každému autorovi píšeme v zátvorkách počet listov
(kusov) a za ním za pomlčkou čísla listov podľa Bilského
usporiadania a zoznamu.
Osobný fond Jána Bilského získal Archív mesta Bratislavy
kúpou roku 1949 (prírastkové číslo 1300 - 0302).

1. Knihy
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1 (18. storočie) 1
Zoznam listov (Fasciculus secundus epistolarum autographarum)
(5 listov).

2. Listy

2 1704 - 1798 No. 1 - 103 1
Korešpondencia Bilského - listy od odosielateľov (číslované):
Peter Balogh (3 ks - No. 1, 7, 47), Ladislav Bartolomeides (2
- 2, 3), Ján Csernyanszký (3- 4, 5, 6), Michal Institoris
Mossotzy (1 - 8), Ladislav Milko (1 - 9), Alexander Farkas (1
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- 12), Matthias Biszterszký (6 - 13, 51, 52, 60, 85, 92),
Stephan Deluck (3 - 14, 46, 81), Stephan Török (1 - 15),
Eliseus Hermann (2 - 16, 84), Stephanus Schimko (1 - 17),
Johann Hajnal (1 - 18), Ferdinand Wendler (2 - 19, 20), Georg
Ribay (2 - 21, 100), Andreas Plachý (1 - 22 a), Friederici
Marek (1- 22 b), Stephan Benczúr (2 - 23, 58), Joannes
Polefkorits (1 - 24), Petrus Glós (10 - 10, 25, 27, 28, 30,
32, 48, 53, 93, 94), Georgius Nozdroviczký (1 - 26), Ambros
Dureus Nethhias (1 - 29), Amadeus Kelin (1 - 31), Matthias
Holko (5 - 34, 45, 65, 77, 98), Adam Skultéty (2 - 35, 42),
Ferdinand Szelessényi (2 - 36, 95), Stephan Ranich (1 - 37),
Joannes Fejes (1 - 39), Joannes Molnár (2 - 40, 54), Samuel
Kellisch (8 - 41, 55, 61, 64, 67, 71, 79, 82), Frater
Szenensis (1 - 56), Elias Hellner (1 - 57), Paul Ladthanyi (2
-62, 83), Johann Hamaky (1 - 63), Paulus Prónay (1 66),Georg Szabó (1 - 68), Martinus Gerengay (1 - 69),Paul
Lowssanyi (2 - 59, 70), Stephanus Pilárik (1 - 72), Martin
Balaschowicz (2 - 74, 78), Adam Farkas (1 - 75), Stephanus
Kolosváry (8 - 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 99), Pauli Bakay
(1 - 97), Georg Nisnyanszký (2 - 101, 102), M. Banknesch (1 103); bez podpisu - č. 3, 1 ks.
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3 1759 - 1834 1
Korešpondencia
Bilského
listy
od
odosielateľov
(neočíslované): Gabriel Kubiny (1), Paulus Schramko (1), Joan
Ambury
(1),
Ladislaus
Németh
(1),
P.
Matkovich (1),
Augustinus Doleschalius (1), Josepho Fornet (1), Samuel
Palumbius ä1), Michaile Szemian (1), Johann Bogady (1), K. G.
(1), Stephanus Szilvay (1), Johann Wischdirenszký ä1),
Gottlieb Gamauf (1), Paul Bilnicza (1).

Štefan Fajnor ml.
(1916 - 1929)

Ar

Štefan Fajnor ml., syn JUDr. Štefana Fajnora a brat JUDr.
Vladimíra Fajnora, narodil sa 19. októbra 1888 v Senici, kde
vyštudoval gymnázium. Po maturite študoval právo na Univerzite v
Budapešti. V roku 1914 nastúpil vojenskú službu ako dobrovoľník. Na
ruskom fronte bol 10 júla 1915 zajatý. V zajatí sa za dva mesiace
prihlásil v Birjuči do československej brigády. V hodnosti veliteľa
roty zúčastnil sa bitky pri Zborove v roku 1917. Zúčastňoval sa
všetkých bojov, na ktorých brala účasť prvá divízia československej
brigády od Penzy po Samam. Padol pri poslednom útoku v trojdňovej
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bitke pri Buzuluku dňa 26. júla 1918, keď útočil na čele svojej
roty.
Dňa 29. júna 1929 bola Štefanovi Fajnorovi odhalená v Senici
pamätná doska. Pri tejto príležitosti vznikla korešpondencia s
rôznymi inštitúciami. Túto korešpondenciu sme vyčlenili z osobného
fondu Vladimíra a Štefana Fajnora st. Do tohto osobného fondu sme
zaradili uvedenú korešpondenciu z toho dôvodu, že sa vzťahuje na
osobu Štefana Fajnora ml.
Reč písomností je slovenská. (Pozri aj úvod k osobnému fondu
JUDr. Vladimíra Fajnora.)

is

1 1921 1
Diplom o udelení Československého vojnového kríža Štefanovi
Fajnorovi ml. (1).
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2 1916 - 1929 1
Korešpondencia k odhaleniu pamätnej tabule Štefana Fajnora
ml. v Senici: Arnošt Cechmajster (1), generál Čeček (1),
Československá obec legionárska (2), generál Kavka (1), dr.
Ivan Markovič (1), Rudolf Medek (1), Ministerstvo národnej
obrany (5), minister školstva a národnej osvety (1), biskup
Nécsey (1), Národná rada československá (1), pamätník odboja
- Vojenský archív Praha (1), peší pluk majstra Jána Husa (1),
Poslanecká snemovňa (1), Predsedníctvo ministerskej rady (1),
Vladimír Roy (1), Slovenská ľudová strana - sekretariát (1),
Slovenská politika (1), Telocvičná jednota Sokol (1),
Vojenská kancelária prezidenta republiky (1), Zemědelská rada
pre Slovensko (1), Združenie slovenských legionárov (1),
Zemské vojenské veliteľstvo (1), zemský vojenský veliteľ (1),
telegramy (2). Kázeň a verše prednesené pri tryzne za Štefana
Fajnora ml. - tlač (3).
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3 1929 1
Fotografia z odhalenia pamätnej dosky Štefana Fajnora ml. v
Senici (1).
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4 1929 1
Tlač: plagát k odhaleniu pamätnej dosky Štefanovi Fajnorovi
ml. v Senici (1). Novinový materiál o živote Štefana Fajnora
ml. (17).

Jozef Miloslav Hurban
(1839 - 1888)
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Jozef Miloslav Hurban narodil sa 19. marca 1817 v Beckove.
Študoval v Trenčíne, potom 10 rokov v Bratislave na gymnáziu
filozofiu a teológiu. Ako spolupracovník Ľudovíta Štúra bol jednou
z vedúcich postáv slovenského národného hnutia. Je známy ako
cirkevný spisovateľ. Bol zakladateľom a redaktorom Cirkevných
listov. Je autorom viacerých literárnych diel a zakladateľom
Slovenských pohľadov. Celé slovenské národné hnutie zachytil Hurban
v trojzväzkových memoároch "Ľudovít Štúr".
Ososbný fond Jozefa Miloslava Hurbana sa dostal do nášho
ústavu kúpou v roku 1935 (prírastkové číslo 805).
Reč písomností je slovenská, maďarská, nemecká a francúzska.
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1 1839 - 1888 1
Rukopisy: Piesne (1 zväzok), Kázne (119 zväzkov), Excerptá
historico - dogmatica (1 zväzok), prepúšťací listi z
vacovského väzenia (1), Biblica (1 zväzok), Catechetica (1
zväzok), Confirmationalia (1 zväzok), História biblická (1
zväzok), Výklad žalmu 64 a 65 - Ankona (1), prísaha kurátora
starších, pokladníka a opatrovníka chudobných (1), Vladimír
Hurban: zošit k vyučovaniu kreslenia (1). Školské zošity
Hurbanových detí Želmíry a Boženy (24). Tlač: Pamiatka dr.
Jozefa Miloslava Hurbana (1 brožúra). K rodinným vzťahom J.
M. Hurbana - xerokópie: listy manželky nevlastného brata (?)
Jána Štauffa - r. 1880.

m

Kalmár (rodina)
(1856 - 1931)
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Henrich Kalmár, pôvodným menom Elkan Kohn, redaktor a
významný činiteľ Maďarskej republiky rád. Narodil sa 25. marca 1870
v židovskej rodine. Na základe výnosu maďarského Ministerstva
vnútra č. 51807/V z roku 1896 bola mu povolená zmena mena Kohn na
Kalmár a na základe nariadenia mestského magistrátu zo dňa 26.
septembra 1914 č. 11147/VI krstné meno Elkan na Henrich. Dňa 16.
apríla 1898 sa oženil s Antóniou Binderovou. Pôsobil v Maďarsku.
Roku 1922 bol mu povolený pobyt v Bratislave až do odvolania. Roku
1931 tragicky zomrel (spáchal samovraždu).
Pozostalosť Henricha Kalmára sa do Archívu mesta Bratislavy
dostala
prostredníctvom
Vladimíra
Kedroviča,
býv.
redaktora,
ktorému po smrti Antónie Kalmárovej oznámil býv. typograf a
dlhoročný funkcionár Spolku grafických robotníkov Anton Hrubý
informáciu o zachovanej písomnej pozostalosti.
Tieto písomnosti prevzal roku 1954 Vladimír Kedrovič a ich
politickú časť odovzdal do Ústavu marxizmu-leninizmu pri ÚV KSS v

vy

Bratislave, kde sú riadne spracované. Ostatné písomnosti prevzal
náš ústav 14. júna 1972.
Pozostalosť je písaná v slovenčine, češtine, maďarčine a
nemčine.
Písomná pozostalosť rodiny Kalmárovcov obsahuje aj písomnosti
Antónie Kalmárovej rodenej Binderovej a jej otca Pavla Bindera.
Pozostalosť je zapísaná pod prírastkovým číslom 1448.
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1 1856 1
Súpisový hárok rodinných príslušníkov Kalmárovcov (Kohn Kalmár) (599 - 600) (1).
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2 1898 - 1931 1
Osobné doklady Henricha Kalmára: výťah z matriky narodených u
Matričného úradu ortodoxnej židovskej náboženskej obce v
Bratislave; zmena priezviska - povolenie Ministerstva vnútra
(986) (1); sobášny list (596 - 598) (2); prepúšťací list od
vojska - Doplňovacie okresné veliteľstvo v Bratislave (989)
(1); povolenie pobytu v Bratislave s podmienkou povinnosti
hlásenia sa dvakrát týždenne na Policajnom riaditeľstve v
Bratislave
(999)
(1);
členská
legitimácia
nemeckej
sociálnodemokratickej strany v ČSR (11001) (1); domovský list
a jeho legalizovaný odpis (988, 684 - 685) (3); legitimácia
na konferenciu nemeckej sociálnej demokracie v Československu
(Bodenbach) (11000) (1); cestovný pas (11002) (1); železničná
legitimácia Rakúskej spolkovej dráhy na rok 1931 (11003) (1);
voľný lístok na všetky trate elektrickej pouličnej železnice
v Bratislave z titulu člena mestskej rady (11004) (1);
maďarská navštívenka Henricha Kalmára ako štátneho tajomníka
pre nemecké veci v období Maďarskej republiky rád (11005)
(1); smrtný list Henricha Kalmára (987) (1).

ív

3 1931 1
Výťah z pozostalostnej zápisnice po neb. Henrichovi Kalmárovi
a uznesenie Okresného súdu v Bratislave (990) (3).
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4 1922 - 1931 1
Rozlúčkový list Henricha Kalmára pred sebevraždou ministrovi
sociálnej starostlivosti dr. Czechovi (veľmi porušený roztrhaný a polepený) (586 - 590) (1), obálka k listu (589)
(1) a fotopohľadnica redakcii Volksstimme (11014) (1). List
od rakúskeho poslanca Alberta Severa (617 - 621) (1) a od dr.
Emila Franzela z Prahy z redakcie Sozialdemokrata (992) (1).

5 1
Fotografie rodinné, zo služobných zasadnutí a zhromaždení,
portréty Henricha Kalmára (11008 - 11010, 11013, 11015 11017, 11019 - 11022, 11024 - 11025, 11035 - 11037) (16).

vy

6 1930 - 1931 1
Zberateľská činnosť Henricha Kalmára: články o osobe Kalmára,
dejiny bratislavských židov (686 - 690) (Arbeiter Zeitung
Temesvár, Grenzbote, Arbeiter Zeitung Wien a Burgländische
Freiheit) (5).
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7 1921 - 1946 1
Pozostalosť Antónie Kalmárovej rodenej Binderovej. Osobné
doklady:
domovský
list
(661)
(1);
legitimácia
spolku
Arbeiterverein Kinderfreunde für die ČSR v Bratislave (11031)
(1); cestovný pas (11030) (1); legitimácia o členstve vdovy
Kalmárovej
v
maďarskej
sekcii
Československej
strany
sociálnodemokratickej s poznámkou o členstve v nemeckej
sekcii (11033) (1); osvedčenie o národnosti slovenskej (995)
(1); legitimácia SPROVU (11032) (1).
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8 1935 - 1949 1
Majetkovoprávne písomnosti Antónie Kalmárovej: rozhodnutie
mestskej rady v Bratislave o podpore (993) (2); zamietnutie
žiadosti o podporu v nezamestnanosti (998) (1); kópia
žiadosti Ústrednej sociálnej poisťovni o zvýšenie penzie (674
- 675) (2); žiadosť o podporu adresovaná Povereníctvu
sociálnej
starostlivosti
(672
673)
(1);
potvrdenie
veliteľstva národnej ezpečnosti o zhabaní rádioprijímača v
roku 1941 (1); žiadosť Penzijného ústavu v Bratislave o
zvýšenie dôchodku (664) (1); zastavenie stálej chudobinskej
podpory Národným výborom v Bratislave (637) (1); koncept
žiadosti bez uvedenia adresy (1).
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9 1946 - 1947 1
Osobná korešpondencia Antónie Kalmárovej: Viliamovi Širokému
(659 - 660) (2); A. Djuračkovi (658) (1); Viliamovi Širokému
(613 - 614) (2); dr. Dérerovi (662) (1); dr. Trslínovi
(Drszlin) (635) (1); kurátorovi starobinca na Jozefskej ulici
v Bratislave (634) (1); býv. maďarskému ministrovi Viliamovi
Böhmovi
(630
631)
(2);
gen.
tajomníkovi
sociálnodemokratickej strany Vilimovi (665 - 668, 683) (5);
sovietskemu akademikovi Jevgenijovi Vargovi (676 - 677) (2);
Buchingerovi (643 - 644) (2); dr. Dérerovi (679 - 680) (2);
rakúskemu prezidentovi sociálnodemokratickej strany Rennerovi
(669 - 670) (2); Matejovi Rákosimu (609 - 612) (3); dr.
Dérerovi (647 - 649) (3); "príslušným orgánom" nemenovaným
(652, 654 - 655) (3); Zväzu protifašistických väzňov (657)
(1); časť konceptu bez adresy (671) (1); časť konceptu bez
adresy (671) (1).
Listy od manžela (638 - 642, 645 - 646, 651, 653, 650) (6);
rozlúčkový list od manžela pred samovraždou (591 - 595) (2);
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korešpondenčný lístok od manžela (636) (1); pohľadnice od
manžela z rôznych miest (1007, 1011 - 1012, 1018, 1026, 1028)
(7); list od sekretariátu Nemeckej sociálnodemokratickej
strany v Prahe (602) (1); sústrastné listy z Dolného Kubína
(632) a zo Zväzu bánk a sporiteľných úradníkov v ČSR krajský sekretariát v Bratislave (633) (2); listy Spolku
maďarských socialistických emigrantov Világosság z Viedne s
podpisom Zoltána Rónaiho k tragickej smrti manžela (996 997) (2); obálka bez listu Spolku maďarských socialistických
emigrantov Világosság vo Viedni (622) (1); list sekretariátu
Nemeckej sociálnodemokratickej strany (616) (1); Maďarskej
sociálnodemokratickej strany vo Viedni (625) (1); verejného
notára
dr.
Horáka
(656)
(1);
cyklostilovaný
list od
sekretarátu pomníkového fondu Henricha Kalmára (991) (1); od
ministra dr. Czecha (623 - 624) (2); od Ivana Dérera (582 585) (4); od Švajčiarskej robotníckej pomoci (628 - 629) (2);
od Štefana Majora (626 - 627) (2); od vydavateľstva Pravda
(615) (1); pohľadnica od Gizely Steinerovej (1029) (1);
pohľadnica od neznámeho pisateľa (1027) (1); pamätná karta k
oslavám v Bratislave - Ružinove (11006) (1); adresa Matildy
Klimovej (682) (1).
10 1
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Účtový materiál - šek zo sociálnej výpomoci na sumu 2000 Kčs
(1034) (1).

m

11 1872 - 1924 1
Osobné doklady Pavla Bindera: výťah z matriky narodených
(604) (1); podpora z Podporného penzijného spolku invalidov
(605 - 606) (1); členská legitimácia o členstve v Invalidnom
a penzijnom spolku robotníkov v Uhorsku s adresami členských
organizácií aj v Bratislave (1039) (1).
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12 1917 - 1929 1
Osobná korešpondencia Pavla Bindera: pohľadnica od dcéry
Antónie (11023) (1), smútočné oznámenie o smrti Pavla Bindera
(603) (1), pozvánka Podporného penzijného spolku invalidov
(607 - 608) (1), karta s turistickou chatou signovaná ako
Micsko (11038) (1).

Ar

13 1954 1
Ostatná rodinná korešpondencia - zbierka: List typografa a
dlhoročného funkcionára Spolku grafických robotníkov Antona
Hrubého Vladimírovi Kedrovičovi o smrti Antónie Kalmárovej a
o zanechanej písomnej pozostalosti (1040 - 1041) (2).

Michal Miloslav Hodža
(1834 - 1880)
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Michal Miloslav Hodža narodil sa 22. septembra 1811 v Rakši v
Turci. Študoval evanjelickú teológiu vo Viedni a stal sa farárom v
Liptovskom Mikuláši. Čoskoro vystúpil ako slovenský spisovateľ. Bol
spolubojovníkom Ľudovíta Štúra a jedným z najväčších slovenských
národných a politických pracovníkov 19. storočia. Zapájal sa do
všetkých národných akcií a korešpondoval o nich so svojimi druhmi.
Zomrel v roku 1870.
V jeho osobnom fonde sa odzrkadľuje celkové spoločenské a
národnostné dianie na Slovensku vo vtedajšej dobe: žiadosti
slovenského národa z roku 1848, revolučný pohyb týchto rokov,
literárne, cirkevné a politické pohyby. Zobrazuje pohyby štúrovcov,
ako aj snahy Slovákov v matičných dobách.
Reč písomností je slovenská, nemecká, maďarská, latinská.
Osobný fond získal náš ústav v roku 1935 a ďalšiu časť v roku 1945
kúpou.
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1 1834 - 1870 No. 1 - 40 1
Korešpondencia: Juraj Bartoš (2), J. R. Borbis (1), Andrej
Braxatoris-Sládkovič (3), Gabriel Caroly (1), Mikuláš Dohnány
(1), István Fábry (2), Štefan Ferienčík (1), Ján Francisci
(4), administrácia Hlasu (1), Ďorď Holček (1), Ľudovít Hroboň
(1), Jozef Miloslav Hurban "Oudové cestovatelské společnosti"
(2), Ján Chalupka (1), Michal Chrástek (1), Bán Jelačič (1)
(+ 1 odpis), Pavol Jozeffy (2), Ľudovít Kis (1), Ondrej
Klonkai (1), J. Kmeť (1), Anton Kubinyi (1), Karol Kuzmány
(2), kvitancia (1), Juraj Kvorka (1), J. K. (1), Ján Lehocký
(1), Daniel Lichard (2), J. D. Makovický (1), Ďorď Matuška
(1), J. Müller (1), Bohuš Nosák Nezabudov (1), G. Ostrolúcky
(1), Ján Plech (2), Rupert Přecechtěl (1), Samuel Reisz (1),
Jozef Ružička a Bedřich Košuth (2), Ján Seberinyi (3),
Ľudovít Štúr (15 + 29 fotokópií), Ctibor Zoch (6 + 14
fotokópií), list od neznámeho autora (1 - nečitateľný).
Tri obálky adresované Hodžovi. Odpisy listov z Hodžovej
korešpondencie (68).

2 1839 - 1867 No. 1 - 31 2
Rukopisy a ostatné písomnosti: Gašpar Fejérpataky - zbierka
na Ústav československý (1), Vyhlásenie Ondreja Söresa (1),
druhé číslo Časopisu bratislavských študentov (1), Ján
Majláth - preklad článku Rovnost náboženství ze stanoviska
politického (1), Tatrín - úpis Jána Benediktiho (1), Tatrín koncept stanov (1), Žiadosti národa slovenského - koncept (1
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+ 3 fotokópie), Hodža - sedem básní (1), inkvizícia a
výpovede
obyvateľov
Vrbice
(1),
prípis
superintendenta
Stromského liptovského seniorátu o školách (1), zápisnica
dištriktuálneho
evanjelickeho
konventu
(10),
Výpis
let
detinství Jána Kollára od Adama Buriana (1), predvolanie M.
M. Hodžu na výsluch (1), základina Mateja Blahu, mikulášskeho
farára na podporu slovenskej literatúry (1), Viliam PaulinyTóth (2), protest obyvateliek Vrbice proti Hodžovým kázňam
(1), vyhlásenie Ondreja Chorváta o kňazskej prísahe (1),
členský
diplom
Matice
slovenskej
(1),
ďakovný
prípis
obyvateľov Liptovskej stolice kráľovi a dvorskému kancelárovi
za vymenovanie Jána Francisciho za liptovského župana (2),
Ctibor Zoch - pravidlá k zostaveniu slovensko-nemeckomaďarského slovníka (4), prípis cisárovi o preloženie
gemerského podžupana do Debrecína (6), verše na príchod
hlavného župana Jána Francisciho (4), usporiadanie cirkevných
pomerov (1), potvrdenie o prijatí listín Zpěvníkového výboru
M. M. Hodžom (1), preslov k Hodžovi (1), petícia Slovákov na
sneme (6), Reisz: O starej a novej slovenskej ortografii a
skladbe (4), reč na oslavu Jána Jeszenáka na dištriktuálnom
konvente (4), kandidáti na úrady v Turci a Liptove (1),
Hodžov plat z milosti (8).
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3 1851 - 1880 2
Zberateľská činnosť: Pamätník k tristoročnej oslave Mikuláša
Šubiča
Zrinského
(1),
zápisnica
slovenského
poučného
právnického spolku Naprej (1), časopis bratislavskej mládeže
Svit (1).

Jozef Alexander Hübner
(1839 - 1892)

Ar
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Barón Jozef Alexander Hübner (pôvodným menom Hafenbredl)
narodil sa 26. novembra 1811, zomrel 30. júla 1892. Bol rakúskym
diplomatom. V rokoch 1833 - 1837 pracoval v Metternichovej
kancelárii. Neskôr bol na cisárskom dvore a zúčastňoval sa na
mnohých diplomatických rokovaniach. Od roku 1849 bol rakúskym
vyslancom v Paríži, roku 1859 sa stal ministrom polície a v rokoch
1865 - 1868 bol vyslancom v Ríme.
Časť jeho osobného fondu , ktorá sa zachovala v našom ústave,
obsahuje jeho literárne poznámky, korešpondenciu a iné písomnosti.
Veľmi cenný je Hübnerov rukopis štúdie o francúzskej komúne z
roku 1870 (zachované strany 10 - 112), ako aj dokumenty (vojenské
hlásenia, Bismarckove listy a pod.) (zachované strany 29 - 194).
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Podobný charakter má aj osem listov o medzinárodnej situácii z roku
1853.
Významná je korešpondencia z Hübnerovho pobytu v Portugalsku
(1841 - 1844), ako aj listy a pamiatky z cesty po Anglicku (1883 1884).
Okrem uvedených písomností zachovala sa aj Hübnerova početná
súkromná korešpondencia a domové záznamy z rokov 1838 - 1844 a 1850
- 1890.
Z jeho diplomatickej činnosti je aj brožúra Reč slobodného
pána von Hübnera v predlitavskej delegácii v Budapešti v roku 1880
(tlač).
Hübnerov osobný fond poskytuje zvláštny pohľad na politický
vývoj Európy a hlavne Francúzska v druhej polovici 19. storočia.
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1 1840 - 1876 1
Denné zápisky Jozefa L. Hübnera (678 strán).

2 1841 - 1863 2
Poverovacie listiny na funkciu kuriéra, resp. vyslaneckého
tajomníka Jozefa A. Hübnera do Lisabonu (9).
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3 1859 - 1890 2
Korešpondencia Jozefa Hübnera rodinná, majetkovo-právna a
priateľská od pisateľov: Ascher (1), Barberini (1), M. Erdödy
(12), Henry Elliet (2), markíza d´Ely Jane (2),
Chanoinense (2), zať Jacques Marliave (4), Fanny Larisch (1),
zať León Maupassant (13), nevesta Lory (1), dcéra Melánia
(10), notár Albert Pagés (2), Gustav Ritter (1), nezistení
(5).
Listy J. A. Hübner adresátom: zať Jacque Marliave (3), notár
Albert Pagés (2). List manželky Hübnerovej notárovi Albertov
Pagésovi (1).
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4 1852 - 1891 2
Korešpondencia
pracovného
charakteru
od
pisateľov:
Bechlolstein (1), Buol (3), Castelbajac (9), rakúsky maršál
Colloredo (28), barón Grote (5), Metternich (1), Rakúska
kráľovská kancelária (3), barón Seiller (1), pražský biskup
František Schönborn (1), Rakúska policajná spoločnosť (1),
nezistený (1).
Jozef Alexander Hübner adresátom: Bergenroth (2), barón
Gustáv de Blome (4), gróf Braida (1), barón Brenner (5), Buol
(44), knihovník v Paríži Claude (1), minister Drouyn de Lhuys
(1), barónka Duchatelová (1), knieža Pavol Esterházy (1),
vojvodkyňa de Gallierová (1), barón Hügel (1), gróf Wilhelm
Jerningham (1), uhorský kancelár Maylath (1), knieža Richard
Metternich (1), grófka de Paarová (1), barón Prokesch (1),
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grófka Redorteová (1), Reischach (1), Carl of Rosebery (1),
dr. A. Rota (1), barónka Rotschildová (1), barónka von
Spiegelová (1), knieža Adolf H. Schwarzenberg (8), Thiers
(1), nezistení (8).
Listy rôznych pisateľov rôznym adresátom (kópie): Buol Mensdorff (2), Colloredo - Buol (2), Raphael Hübner nezistené knieža (26), Mensdorf - Buol (1), Thun - Buol (1),
Nesselrode - Fonton (1), ruskonemecký štátnik Nesselrode ruský minister Kisselev (1), Nesselrode - Mensdorff (1),
Nesselrode - Meyendorff (1), ruský cár - Napoleón Ľudovít
(1), nezistení (2).
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5 1850 - 1892 2
Korešpondencia pracovného charakteru: Jozef Alexander Hübner
od jednotlivcov: navštívenky, pozvánky na obedy a večierky a
kultúrne podujatia (166).
6 1848 - 1870 3
Rukopisy: Literárna činnosť: Jeden rok môjho života (Une
année de ma vie) (443 strán), o Taliansku (torzo) (17 strán),
Parížska komúna (La commune - nekompletné) (103 strán).
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1883 - 1884 4
Po anglickej ríši I. zväzok (Durch das Brittische Reich) (847
strán).
1883 - 1884 5
Po anglickej ríši II. zväzok (nekompletné - 300 strán).

m

7 1869 - 1878 6
Účtovné doklady - vyplatenie vena dcére Elise (5).

ív

8 19. storočie 6
Fotografie Jozefa Alexandra Hübnera a jeho rodiny (16).
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9 1839 - 1888 6
Rôzne písomnosti a dokumentácia pracovného charakteru: Tlač z
cesty do Lisabonu - prospekt lodnej spoločnosti Steam
Navigation Company; noviny; koncertné programy; nekrológ José
Maria O´Neilla (12); Diner - zoznamy osôb pozvaných na obedy,
večierky, ktoré poriadal ako vyslanec v Paríži, oznámenia o
prijatí
pozvania,
ospravedlnenia,
zoznamy
členov
diplomatického zboru a francúzskeho kráľovského dvora (182);
jedálne lístky (11); koncertné a divadelné programy (6);
dokumenty z cestovania po Anglicku, Južnej Afrike, Indii,
Kanade, Austrálii, Oceánii; navštívenky; pozvánky; zoznam
cestujúcich
na
lodi
Bothnia
anglickej
paroplavebnej
spoločnosti Cunard Line a jedálny lístok; ukážky písma z

is
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Ladislav Révffy
(1852 - 1914)
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Fidžijských
ostrovov
(50);
zoznam
členov
portugalského
kráľovského dvora, diplomatického zboru a ministrov (1);
zoznam členov francúzskeho kráľovského dvora za Karola
Ľudovíta Napoleóna III. (1); zoznam nebohých členov z okruhu
diplomatov (6); článok J. A. Hübnera uverejnený v Cape Times
o výchove v Kapskej kolónii pri príležitosti jeho návštevy v
Južnej Afrike (tlač - 5); reč baróna Hübnera v predlitavskej
delegácii v Budapešti (1) (tlač - brožúra); krstný list dcéry
Márie Alžbety Františky (1).
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Ladislav Révffy narodil sa 18. augusta 1836 v Jász Jakohama, kde vychodil aj národnú školu. Gymnázium absolvoval v
Jász Berényi, okres Szolnok a v Budapešti, kde sa okrem iného
venoval aj hudbe. V roku 1852 začal študovať v učiteľskom ústave,
kde bol jedným z najlepších žiakov a v druhom ročníku už zastupoval
chorého učiteľa. Po dokončení tohto štúdia pôsobil od roku 1857 ako
učiteľ a vychovávateľ najprv v Püspök-Ladany a neskôr v Šamoríne. V
roku 1862 odišiel aj s rodinou do Bratislavy, kde učil maďarčinu na
národnej škole. V tomto roku obdržal dekrét na vyššiu národnú
školu. Prihlásil sa na štúdium práva v Budapešti, ktoré úspešne
ukončil v roku 1867. Počas štúdia a popri svojom zamestnaní žiadal
o priznanie advokátskej praxe, ktoré mu aj panovník František Jozef
I. a Ministerstvo spravodlivosti v Budapešti povolilo. Roku 1870 mu
bola uznaná v Budapešti habilitačná práca z občianskeho súdnictva.
po roku 1880 začal pôsobiť ako majiteľ vo výchovnom chlapčenskom
ústave. V rokoch 1890 - 1894 sa zaujímal o miesto profesora na
katedre maďarského vlastníckeho práva v Budapešti a na katedre
obchodného
a
zmenkového
práva
a
občianskeho
súdnictva
a
mimosporových záležitostí v Koložvári. Na uvedené miesta však nebol
prijatý. Neskôr už pôsobil hlavne ako vysokoškolský profesor na
Právnickej akadémii, kde bol činný aj v študentskom podpornom
spolku právnikov - poslucháčov, v ktorom bol ako jeden zo
zakladajúcich členov. Zomrel v auguste 1900 v Bratislave.
Osobný fond Ladislava Révffyho obsahuje hlavne osobné doklady
(aj doklady jeho detí Alžbety a Zoltána). V majetkovoprávnych
záležitostiach je množstvo daňových priznaní - priznanie dane zo
zisku, ktorú odvádzal štátu zo súkromného podnikania. Pomerne
obsiahla je aj korešpondencia rodinná i pracovného charakteru a
početné
písomnosti,
ktoré
vznikli
z
jeho
úradnej činnosti
(písomnosti klientov, ktorých dr. Révffy zastupoval a písomnosti,
ktoré vznikli počas praxe učiteľskej a profesorskej).

vy

Písomnosti Ladislava Révffyho sú limitované rokmi 1852 1904, pričom v spisoch po jeho smrti v roku 1900 pokračovala jeho
manželka Hermína Wügerová.
Reč písomností je nemecká a maďarská.
Osobný fond sa dostal do nášho ústavu pravdepodobne darom
začiatkom 20. storočia.
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1 1852 - 1914 1
Osobné doklady Ladislava Révffyho: svedectvá zachovalosti a
pracovné hodnotenie, výplatné listiny, písomná práca z
maďarského verejného práva, žiadosť o započítanie advokátskej
praxe, vysvedčenie o pôsobení v kancelárii právnika Jozefa
Bárta, lekárske vysvedčenia, vymenovanie za odborníka právnika v smere zmenkového práva, žiadosť o miesto pomocného
profesora a knihovníka na Právnickej akadémii uznanie
habilitácie z občianskeho súdnictva na Maďarskej kráľovskej
vysokej škole v Budapešti, žiadosť o vymenovanie za riadneho
profesora, dekrét učiteľa z vyššej národnej školy, menovanie
za profesora, žiadosť o vymenovanie za člena mestskej súdnej
komisie a vykonávanie advokátskej praxe, vysvedčenie chudoby,
životopis, žiadosti o miesta na jednotlivých katedrách
budapeštianskej vysokej školy, oznámenie Dekanátu vysokej
školy o vymenovaní za riadneho profesora na katedre pre
občianske súdnictvo a mimosporové záležitosti, žiadosti o
poskytnutie zdravotnej dovolenky.
Osobné
spisy
dcéry
Alžbety
Révffyovej:
krstný
list,
poďakovanie
za
účinkovanie
v
spevokoloch,
svedectvo
zachovalosti, ponuky na miesta učiteľky pre hru na klavír,
cestovný pas, svedectvo o štátnom občianstve.
Osobné doklady syna Zoltána Révffyho: žiadosť o pripustenie
ku skúškam, o oslobodenie z predmetu grécky jazyk a o
štipendium.
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2 1875 - 1904 1
Majetkovoprávne záležitosti: dane z príjmov (advokátska
kancelária a chlapčenský výchovný ústav), výmery záložného
práva, dedičské záležitosti, dôchodok vdovy Hermíny rodenej
Wügerovej, odvolanie proti výške dane zo mzdy, poručnícke
záležitosti Hermíny Révffyovej a jej príbuzných.

3 1869 - 1884 1
Korešpondencia rodinného charakteru: blahoželania, rodinné
problémy.
4 1877 - 1897 1

Korešpondencia pracovného charakteru: pozvánky na večierky a
rôzne podujatia z titulu zastávaných funkcií, pozvánka na
skúšku z obchodného práva a zmenkového práva.
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5 1866 - 1899 1
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti: stanovy ústavu
a Koložvárskej vysokej školy o právnych a štátnovedeckých
veciach, pre Právnickú akadémiu, pre poslucháčov vysokých
škôl humanitného smeru, záznamy o žiakoch z chlapčenského
výchovného ústavu, žiadosť na vojenské komando o pridelenie
chovancov z ústavu do plaveckej vojenskej školy, školské
účty. Písomnosti jednotlivých chovancov: Alajos Alth, Alfréd
Alth, János Dezasse, Gyula Deisler, Károly Deisler, Ernö
Guary, Aladár Karll, Hugo Kelecsényi, Farkas Mór Palugyay,
Lajos Szécsényi. Písomnosti, ktoré vznikli z jeho advokátskej
praxe:
spory:
Lukács
Bencsurik,
Krisch
Berisch
- A.
Iserstitka, Alexander Cseky, Ondrej Tlacsik z Pezinka,
József a Karolina Fratta-ová, Pavol Haniker, Ján a Alžbeta
Horváthová, Anna Ilvecsková, József Jajcay, József a Rozália
Jaszlovszká - Ludwig Sandtner, János Kincses, J. Koller,
Ladislav Laki - Deáky, Lelovics, Ján Lentsch Pátfalusi,
Ladislav Révffy - Potravné družstvo, Adolf Rieger, Ondrej
Schumann, Louis Schwartz - Jozef Steiner, Jozef Spevák, Anton
Uhlík, Jozef Vincze a spol.
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6 1835 - 1898 1
Účtový materiál: Platenie nájomného, bežné účty, cestovné
lístky, náhrada cestovných trov, zaplatenie dlhu cirkvi,
príspevky do pokladnice Podporného spolku poslucháčov práva,
cestovný poriadok.

Zsigmond Kisfaludi
(1866 - 1883)

Ar

Zsigmond Kisfaludi bol farárom v Rasticiach (okres Dunajská
Streda), neskôr kanonikom v Bratislave.
Jeho osobný fond obsahuje nepatrnú korešpondenciu pracovného
charakteru. Kisfaludi pripravoval vydanie dejín Šamorína od roku
1526 - 1848. Zozbieral veľa archívneho materiálu a prepísal aj
niektoré listiny pre danú tému. Rukopis v koncepte tvorí podstatnú
časť jeho osobného fondu.
Osobný fond získal náš ústav pravdepodobne darom začiatkom
20. storočia.

1 1876 - 1883 1
Korešpondencia pracovného charakteru: František Hrubý (1), K.
V. - farár v Bernolákove (1), Unger Ľudovít (1).

vy

2 2. polovica 19. storočia 1
Odborná činnosť: Rukopis dejín Šamorína 1526 - 1848 (202
listov).
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3 1866 - 1867 1
Účtový materiál: vyúčtovanie výdavkov zo zvončekových peňazí
(1).

Ferdinand Kitzinger
(1858 - 1926)

ív
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Ferdinand Kitzinger sa narodil 3. decembra 1843 v Bratislave
(matrika - Kostol sv. Martina). Pochádzal z obchod. rodiny. Bol
mestským úradníkom a zaujímal sa aj o hudbu. Ako dirigent
Bratislavského spevokolu (Pressburger Liedertafel) prispel značne k
pozdvihnutiu úrovne hudobnej kultúry.
V jeho osobnom fonde sa nachádza korešpondencia pracovného
charakteru, rukopisy literárne a písomnosti, ktoré vznikli z
úradnej činnosti. Zo zberateľskej činnosti je pozoruhodná jeho
zbierka pohľadníc, novinové výstrižky, mapa a brožúry. Osobný fond
Ferdinanda Kitzingera poskytuje pramene k poznávaniu hudobných
dejín Bratislavy na sklonku 19. storočia.
Reč písomností je nemecká.
Osobný fond získal Archív mesta Bratislavy pravdepodobne
darom v roku 1926.
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1 1875 - 1926 1
Korešpondencia pracovného charakteru: Béla Fondy (1), Alex
Jakubovich (1), Kubrich (2), dr. Jozef Leiter (1), dr. Ondrej
Matzinger (1), Mária Müllenarová (1), Nagel (2), Jakub
Prokópy (1), Alois Roth (1), M. Ruprecht (1), Aug. Sántary
(1), Róbert K. Sárossy (1), Franz Schlüssberger (1), Carl Th.
Sternek (1), Gizela Szombathyová (1), M. Štefánek (1), Jozef
Temkaur (1), Vojtech Terrachsen (1), H. Trauber (1), János
Völgyfy (1), Em. Wetzler (1), Oskar Zitter (1).
Čestné vstupenky a pozvánky (7).
2 1862 - 1901 1

Rukopisy: Divadelná hra Viedenské dievča (1), repertoár
piesní Bratislavského spevokolu (1), malá scénka (1), náčrt
hudobných nástrojov (1). Poznámky (1).
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4 1874 - 1912 1
Účtové doklady, účty, potvrdenky (7).

is

la

vy

3 1874 - 1913 1
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti: Oznámenie
polície o lúpežnej vražde (1), podpora pre mestský detský
útulok (1), podpora pre ľudové kuchyne (1), povolenia
policajného
kapitanátu
na
stánkový
predaj
ovocia
pre
bratislavských
obyvateľov
(podpis
F.
Kitzingera)
(9),
povolenie
na
postavenie
divadla
Zaubertheater
(1),
predvolanie na pojednávanie súdnej stolice (1), vyhláška predpis pre obchodníkov (1), súpis hudobných nástrojov v
orchestri opier (1).
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5 1858 - 1924 1
Zberateľská činnosť: pohľadnice (140). Tlač: hudobniny (14),
mapy a plány (16), Neue freie Sängerzeitung (1), pozvánky,
programy (16), Vestník krásnej literatúry (45), Zeitschrift
für Musik (5).

m

Dr. František Kraus
(20. storočie)
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Dr. František Kraus sa narodil v roku 1889, zomrel v roku
1959 v Bratislave. Bol publicista. Zaoberal sa dejinami Habánov a
napísal knihu Ideálne štáty. V rokoch 1923 - 1930 bol námestníkom
bratislavského starostu dr. Ľudovíta Okánika.
V jeho osobnom fonde sa zachovali rukopisy publikácií a
článkov, excerpovaný materiál a ďalej tlačiarenské dokumenty a
korektúry knihy Ideálne štáty.
Reč písomností je slovenská a nemecká.
Osobný fond dr. Františka Krausa sa do nášho ústavu dostal
pravdepodobne darom po jeho smrti.

1 1936 1
Korešpondencia pracovného charakteru: List od Jána Pöstényiho
(1).
2 20. storočie 1

Rukopisy a odborná činnosť: Dejiny Habánov a vecný katalóg k
rukopisu
(39
listov
rukopis
a
43
listov strojopis),
tlačiarenské dokumenty a korektúry knihy dr. Krausa Ideálne
štáty, rôzne články a excerpovaný materiál.

vy

3 20. storočie 1
Fotografie zo života dr. F. Krausa (73), fotokópie (4).
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- pozn: Nie je to úplne spracovaný fond, pri revízii boli
zistené nezrovnalosti s inventárom - fond treba dopracovať +
spracovať a dopísať 1 ladulu článkov a materiálov ku knihe
dr. Krausa o Habánoch.

Dr. Ovídius Faust
(1519 - 1942)
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Dr. Ovídius Faust, bratislavský mestský archivár. Narodil sa
1. októbra 1896 v Bergu (Burgenland - Rakúsko). Školské vzdelanie
získal sčasti v Bratislave, sčasti na zahraničných univerzitách.
Roku 1915 nastúpil vojenskú službu vo Viedni, potom v
Bratislave, Budapešti a Černovici. Roku 1919 vstúpil do služieb
mestského magistrátu. Jeho prvým predstaveným na radnici bol známy
historik a mestský archivár dr. František Kováts, profesor na
Bratislavskej univerzite. Kováts vtedy viedol archív a mal na
starosti aj Mestské múzeum. Keď sa roku 1922 Kováts odsťahoval do
Maďarska, dr. Faust prevzal jeho agendu. Začal organizovať prácu na
novom pracovisku. Spojil Mestský archív s múzeom a príručnou
knižnicou do Vedeckých ústavov mesta Bratislavy. Na širokom základe
zorganizoval prácu neveľkého aparátu zameranú na archívny a
muzeálny výskum, zberateľskú a publikačnú činnosť. Výsledkom tohto
úsilia boli spevnené základy metodického postupu v evidovaní a
regestovaní listín, séria kultúrno - historických štúdií, vedeckých
zborníkov a ilustrovaných sprievodcov po Bratislave. Pričinil sa aj
o vznik prvej verejnej čitárne v povojnovej Bratislave. Rozsiahlou
oceľovobetónovou konštrukciou adaptoval podkrovie Starej radnice
pre účely Vedeckej knižnice mesta, ktorá sa rozrástla na dnešnú
Regionálnu knižnicu.
Pre jazykové znalosti a zbehlosť dr. Fausta v kultúrnych
dejinách stal sa sprievodcom mnohých významných návštevníkov
Bratislavy. Do popredia vystupuje jeho práca redaktorská a autorská
vo vedeckých publikáciách: Župa Bratislavská (roku 1927), Zlatá
kniha mesta Bratislavy (1928), Zo starých zápisníc mesta Bratislavy
(1933) a pod. Roku 1938 vydal súpis erbových listín Monumenta
historica a roku 1944 dvojjazyčný zborník Bratislava - Pressburg.
Do novín a časopisov prispieval odbornými článkami. Od roku 1945
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pracoval v Trnave v Spolku sv. Vojtecha a neskôr v Krajskom múzeu v
Trnave ako odborný pracovník pre kultúrne dejiny a numizmatiku.
Zomrel 18. apríla 1972.
Pozostalosť (aj písomná) dr. Ovídia Fausta sa dostala s celou
veľkou knižnicou na základe testamentárneho odkazu do Mestského
múzea v Bratislave, kde je doposiaľ uložená. Len nepatrná čiastka
jeho písomnej pozostalosti - ako fragment, ktorú snáď zanechal pri
odchode z Archívu mesta Bratislavy, obsahuje rukopisy konceptov pre
Súpis erbových listín a rukopisy prepísané strojom po korektúre,
niekoľko kartotečných lístkov z jeho knižnice, články ako príspevky
do novín a časopisov k dejinám mesta Bratislavy a Slovenska (aj od
iných autorov). V pozostalosti sa zachovali aj fotokópie listín,
cirkevných rukopisov, plánov mestských objektov. Fotokópie sme z
ososbného fondu vyčlenili a zaradili do fotozbierky.
Materiál sme usporiadali a vzhľadom na jeho malé množstvo sme
ho neskartovali.
Písomnosti fondu sú písané v reči nemeckej, latinskej,
maďarskej a slovenskej.
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1 1925 - 1934 1
Osobná korešpondencia: Koncept listu pre K. W. Hiersemanna
(1), neidentifikovateľný list (1), poďakovanie mestského
magistrátu za nápad adaptovať priestory radničnej povaly pre
účely knižnice (11).
2 1
Rukopisy štúdií a článkov: Poznámky k súpisu erbových listín
(48), koncepty spracovania erbových zemianskych listín (167
ks).
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2
Genealogické dáta k zemianskym listinám s rukou písanými
poznámkami (165), súpis erbových listín po korektúre (č. 1 165), register osobných mien, časový, miestny a darovateľov
erbov pre Súpis erbových listín, literatúra použitá pri
spravcovaní súpisu (27).

3
Kartotečné
lístky
osobnej
knižnice
(katalóg)
(156),
historické články o Bratislave ako príspevky do novín a
časopisov od dr. Fausta a iných autorov : Academie
Istropolitana (1), Johann Albertal, stav. majster (9),
Arkádový dom v Bratislave (2), Anabaptisti (8 ks), Augsburg Bratislava - Jozef Csákos (4), najstarší rukopis biblie (2),
Bratislava - Augsburg - dr. Anton Richard Franc (5), K
dejinám mesta Bratislavy (17), Dejiny Bratislavy (12), Dejiny
Bratislavy a Židia (12), Bratislava (3), Krátke dejiny
Bratislavy - dr. Faust (5), O poverách v Bratislave (8),
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Divadlo - dr. Hans Pernter (2), Divadlo a literárny život v
Bratislave - Jakob Glatz (4), Bratislavský korunovačný dóm
(6), Dejiny bratislavskej starej dómskej školy - A. Steger
(4), Rafael Donner - dr. Faust (6), 200 rokov Rafael Donner Brunnen (4), Pamiatka z čias Rafaela Donnera - Ľudovít Kemény
(7), Donner a Mányoki v Bratislave - Ľ. Kemény (3), Dunaj v
Bratislave - dr. Faust (12), Pozoruhodnosti na dunajskej
výstave (2), Nadpis náhrobného kameňa hrobky Esterházyovcov v
Trnave (1), Die Galli - Bibiena Künstlerfamilie (5), Die
Gartenpalais alt Pressburgs - Ľ. Kemény (6), Grassalkovičovci
(3), Index Litterarium Instrumentorum Capituli Posoniensis
archivi privati (10), Wolfgang Kempelen (1), Šachový stroj a
jeho taje - F. Kempelen (2), Wolfgang von Kempelen (4),
Kláštor klarisiek v Trnave, nadpisy na oltároch (1), Kultúra
- Heinrich Ed. Jacob (2), Kunstwerke im Kriegsfall (5),
Slovenský Leonarda da Vinci (5), Lode na Dunaji - dr. Jozef
Baranyay (5), Kostol a kláštor milosrdných bratov (2),
Novoorganizované bratislavské múzeum - dr. Faust (11), Das
Naturhistorische Museum - Franz Feigler (3), Nemecké osady na
Slovensku - Pavel Križko (9), Slovensko-rumunská paleografia
(1), Pamätný list k postaveniu pomníka padlým - 1866 (6), Die
Primazial-Sommerresidenz - dr. Gisella Weyde (7), Symbolická
okupace Porýní (2), Bratislava v dobe rokovovej - dr. Faust
(4), Staviteľský majster rokokového domu na Židovskej ulici dr. G. Weyde (2), O slobodomurárstve (4), Strašidelný dom v
starej Bratislave (6), O založení učenej spoločnosti v
Bratislave (2), Stredoveká univerzita v Bratislave - dr.
Faust (22), Opis listiny vzťahujúcej sa na Veľké Leváre - dr.
Faust (3), Pôvod vianočných sviatkov a pozostatky pohanských
zvykov na Žitnom ostrove - Anton Khin (3), Alchymisté
vyrobili zlato (4), Zoznam stavebných pamiatok v Bratislave,
ktoré sa majú pri regulácii zachrániť (7); Zoznam hrobiek v
dóme sv. Martina (31);
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Dejiny mesta Bratislavy od najstaršej doby do r. 1526 (75),
Bosorácke procesy v starej Bratislave (10), O popravách v
starej Bratislave (7), Slávnosť odhalenia pomníka Jursovi a
Škapíkovi (1), Gašpar Hauser v Bratislave (4), Krypty v dóme
sv. Martina (6), Bratislava a husitské hnutie (6), Krátke
dejiny Židov v Bratislave (4), Pokladhľadajúci v rajskej
záhrade (7), Z okruhu pôsobnosti bratislavských katov v
minulosti
(2),
O
božích
súdoch
v
minulosti
(5),
Československé
pamätihodnosti
Bratislavy
(7),
Alexander
Lombardini: Slovenský Plutarch (11), Habáni v bratislavskej
župe (4), Úryvky zo súpisu ľud. povestí bratisl. župy (5), O
kryptách, cintorínoch a pohreboch v starej Bratislave (12),
Dvojitá vražda na vŕšku pri Kalvárii (4), Krátke dejiny
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Židov v Bratislave - Veľký židovský proces v Bratislave v r.
1742 (3), Dodatok k dejinám Židov v Bratislave (3), Otvorenie
mučiarne pri mestskom múzeu na bratislavskej radnici (13),
Das Spukhaus am Hauptplatz (4), Einiges zur Geschichte des
Weinausschankes in Bratislava (5), Paracelsus v Bratislave
(8), Krátke dejiny práva mesta Bratislavy (24), Krátke dejiny
Bratislavy (5), Pokračovanie - "Dejiny mesta Bratislavy"
(31), Die Ereignisse 1848 - 1849 in Pressburg (8), Mesto od
r. 1848 - 1849 (9), Stará Bratislava a Juhoslovania (4),
Mesto od r. 1848 (10), Bratislava (1), Význam Bratislavy v
minulosti (8), Bratislava, jej vznik, rozvoj a práva v
minulosti (6), Umelecký priemysel v starej Bratislave (4),
Zamrznutý Dunaj (4), O pochovávaní a cintorínoch (2), Dáta k
histórii bratislavskej univerzity (6), Weingärtner Museum
(7), Z dejín bratislavského vína (5), Dodatky k dejinám
výčapu vína v Bratislave (8), Dodatky k výčapu vína (3), O
starých slov. pomenovaniach bratislavských záhonov (3), Zo
starej Bratislavy (6), Das neue städtische Museum (3), Bývalý
oltár v chráme sv. Martina v Bratislave (2), Blumenau - Lamač
(2), Mesto Bratislava v minulosti (1), Napoleon II. a
Bratislava (7), Zbytky mestského opevnenia (+ rôzne) (21),
Ein
restauriertes
Baudenkmal
(1),
Vianočná
povesť
o
zrúcaninách Biely Kameň nad Sv. Jurom (4), Vianočné povesti
zo starej Bratislavy (25), Vianočná rybárska povesť z
Bratislavského okolia (6), Zaujímavá listina vzťahujúca sa na
Veľké Leváre (2), Budínska tlačiareň (3), Denkwürdigkeiten
der Stadt Bratislava (11), Zur Geschichte der Stadt Pressburg
(22), Bratislava a vývoj národnej kultúry (kultúrne) (19), O
krajčírskom cechu v starej Bratislave (3), Cudzinecký ruch a
národné sebavedomie (1), Reorganizácia mestskej správy (3),
Bratské vzťahy medzi Brnom a Bratislavou (2), Zur Geschichte
der Juden in Bratislava (3), O zemetraseniach v starej
Bratislave (2), Bratislavský obchodný stav a dunajská plavba
v minulosti (6), Obchodná minulosť Bratislavy - dodatky (2),
Bratislavské hasičstvo v minulosti (3), O pamätných knihách
(3), O mestskom archíve (6), A Vár. Tudományos Intézatek
szaályrendelete (22), Gašpar Hauser v Bratislave (13),
Handelsstand und Donauschiffahrt von Bratislava in der
Vergangenheit (3), Venkov čili dedina a mesto (3), O
požičiavaní kníh vo verejných knižniciach (4), Knižnice pre
mládež pri ľudových školách (2), Oficiálna kniha mesta
Bratislavy (1), Dom na Podhradskej ceste č. 12 (1), Wolfgang
Vermess a spol. (3), Krajčír Rut - autor: Karol Lovik (2),
Návrh organizačného štatútu mesta Bratislavy (6), Organizačný
štatút vedeckých ustanovizieň mesta Bratislavy (9), Dr.
Wagner über die Stadtgeschichtliche Ausstellung in S. N. (2),
Príspevky k stavebným dejinám mesta Bratislavy (4), Der Kampf
bei Blumenau (11), Rozhodnutie o pomenovaní ulíc (1),

vy

Bratislava
vo
svetle
dejín
československých
(39),
Československo - poľská vzájomnosť (2), Bratislava - hlavné
mesto Slovenska (19), Der grosse Judenprozess von Bratislava
(14), Opevnenie hradu a mesta Bratislavy v minulosti (5), O
pamiatkach gotického umenia v Bratislave (2), Bratislava pri
Dunaji (4), Dáta o bratislavskom hrade (3), Pri Devínskej
Novej Vsi (1), Bratislava a husitské hnutie (10), Bratislava
- Stará radnica (4), Alchimistický proces (5), Strašidelný
dom (5), Dejiny divadla (7)

Br
at

is

la

3 (1761 - 1848) 5
Zberateľská činnosť dr. Fausta: rukopis knihy Slobodomurári obrady pri prijatí (21), Ritus ac mores Hebraerorum (280
str.), Pressburg in der Westentasche (72 str.), Presbyteri
Cardinalis Scitovsky archi-episcopi, Renesančné motívy na
nábytok a kazetové stropy (1).
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4 1927 - 1942 5
Drobná tlač: beiblatt zu Stift und Feder - Rudolf Schrey (2),
Několik poznámek k morfologii Jihoslovenského krasu (1), O
současném stavu geologického výskumu Slovenského Středohoří dr. František Fiala (1), Římský žid - Lion
Feuchtwanger
(1),
Duchovědná
třída
Učené
společnosti
Šafaříkovy v Bratislave - JUDr. Jaroslav Mezník (1), Jaro u
Bobrových, knižné ponuky (1), Muzeálne hodiny (1), Szlovákia
neves magyar szülöttei - Esterházy Ján a Aixinger Ladislav
(1), Warum Italien schwere Klagen gegen Abissinien erhebt
(1), Die sieben Worte des Erlösers am Kreuze (1), A magyar
Jelmez (1), Der Figurenspiegel (2), Das Reich des Eros,
katalóg kníh (1), Pamätihodnosti Bratislavy (1).
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+ nespracovaný dodatok

Imely (rodina)
(1661 - 1877)

Ar

Písomná pozostalosť rodiny Imelyovcov, ako sa uvádza aj v
spisoch ako Acta Imelyana, je výsledkom činnosti viacerých členov
veľmi rozvetvenej rodiny.
Najstarší člen rodiny - Vavrinec Imely, advokát Bratislavskej
župy, neskôr tabulárny sudca. Narodil sa v roku 1755. Od roku 1783
do roku 1791 bol advokátom Bratislavskej župy, od roku 1792 až do
roku 1810 tabulárnym sudcom v Bratislave. V roku 1797 sa oženil v
Trnave s Konštanciou Lamarre, francúzskou barónkou, ktorej rodičia
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stratili majetky následne francúzskej revolúcie. Spolu mali 14 detí
(11 chlapcov a 3 dievčence). Z chlapcov šiesti slúžili u vojska.
V písomnej pozostalosti Vavrinca Imelyho sa nachádzajú
elenchy k spisom, ktoré si pravdepodobne vyhotovil a podľa nich aj
usporiadal
spisy
a
očísloval,
ako
rodinné
majetkové
a
pozostalostné spisy, ktoré sa zachovali aj zo 17. storočia a sú
uložené numericky od čísla 3 do 303. Okrem očíslovaných sú aj
neočíslované majetkové spisy rodiny Prikkel, Karácsony, Thuróczy a
Czeh,
ktoré
všetky
naznačujú
vzťahy
s
rodinou Imelyovcov.
Pozoruhodné sú genealogické záznamy, osobné doklady, rodinná a
úradná korešpondencia, hlavne s grófom Illésházym, vzhľadom na to,
že bol rodinným fiškálom jeho majetku, ako aj rukopisy. V
písomnostiach, ktoré vznikli z úradnej činnosti sú spory, ktoré
viedol advokát Vavrine Imely (majetkové a dlžobné), uložené podľa
abecedy klientov A - V, všetky spisy z 18. a 19. storočia. Uvedené
údaje sme získali z vedeného denníka, osobných dokladov, rukopisov
a listu, ktorý písal synovi Ferdinandovi v roku 1839 ako 84-ročný.
Rodina Imely pochádzala z Réci (Rétha), kde vlastnila
majetky.
Anton Imely, advokát. Narodil sa 16. februára 1811 v
Bratislave. Vychodil gymnázium a v roku 1829 začal študovať právo
na Právnickej akadémii v Bratislave. V druhom ročníku prerušil
štúdium a 30. apríla 1831 nastúpil vojenskú službu u kráľovského
rakúskeho husárskeho regimentu, kde slúžil šesť rokov. V roku 1842
pokračoval v štúdiu práva a 11. júna 1844 získal diplom doktora
práv. Počas advokátskej praxe dostával od úradov veľmi priaznivé
hodnotenia
a
doporučenia.
Advokátsku
činnosť
zahájil
na
Bratislavskej podhradskej súdnej stolici ako notár. V roku 1854
zložil advokátsku doplňovaciu skúšku v Budapešti. Do roku 1866
vykonával v Bratislave advokátsku prax. V tejto činnosti viedol
rôzne spory. od roku 1867 bol zvolený za hlavného štátneho zástupcu
pri Mestskej súdnej stolici, kde účinkoval do roku 1869. Pre
chorobu nepracoval do konca roku 1870. V roku 1871 pokračoval vo
funkcii hlavného štátneho zástupcu. Rok jeho úmrtia sa nepodarilo
zistiť.
V písomnej pozostalosti Antona Imelyho sa nachádzajú osobné
doklady, rodinná a úradná korešpondencia, ako aj iné rukopisy.
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti Antona Imelyho, tvoria
najväčšiu časť jeho pozostalosti, a to, zastupovanie v sporoch
majetkových a dlžobných, ktoré sú uložené podľa klientov abecedne A
- W.
Ján Imely, hlavný notár a advokát. Bol synom Vavrinca
Imelyho. Narodil sa 2. novembra 1804. Bol ritmajstrom, neskôr
hlavným notárom Bratislavskej župy a advokátom grófa Juraja
Aponnyiho.
Z pozostalosti Jána Imelyho sa zachovali osobné doklady,
vysvedčenia a majetkovoprávne spisy.
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Gustáv Imely, advokát, tabulárny radca. Narodil sa 13. apríla
1807 ako syn Vavrinca Imelyho. Oženil sa 21. marca 1836 s
Františkou Kölbovou. Advokátsky diplom získal 19. marca 1830. Bol
tabulárnym radcom, fiškálom a archivárom grófa Esterházyho. Jeho
synovia Michal a Viktor získali šľachtický titul.
V písomnej pozostalosti Gustáva Imelyho sa zachovali školské
vysvedčenia, skromná korešpondencia a rukopisy.
Ferdinand Imely, mýtnik. Narodil sa 13. apríla 1815 ako syn
Vavrinca Imelyho. Bol vyberačom mýtnych poplatkov.
V písomnej pozostalosti Ferdinanda Imelyho sa zachovali
osobné doklady, medzi nimi manželská zmluva s Giorondou
Frassoniovou z 24. januára 1845.
Od ďalších členov rodiny Imelyovcov - Michala, Štefana,
Viktora a Szilárda - zachovali sa len jednotlivé písomnosti (1 až 3
kusy).
Písomná pozostalosť rodiny Imelyovcov je písaná v reči
maďarskej, nemeckej, latinskej a francúzskej.

1 1673 - 1777 1
Elench k spisom rodiny Imelyho (14 listov).

es
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2 1801 - 1849 No. 1 - 14, 1 - 9 1
Elench k spisom rodiny Imely (3 kusy).

3 1862 - 1867 1
Elench k spisom rodiny Imely (4 listy).

m

4 1788 - 1834 1
Denník (12 listov).
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5 1792 - 1835 1
Genealogické poznámky (6), osobné doklady Vavrinca Imelyho:
diplom z Viedenskej univerzity právnych vied (1), výpis z
protokolu o zastupovaní v sporoch (1), poverovací dekrét na
zastupovanie
v
sporoch
(1),
potvrdenie
predstavenstva
univerzity o výkone advokátskej praxe (1), smrtný list Judity
Gergelyovej rodenej Imelyovej (1), smrtný list Judity
Imelyovej rodenej Orikkelovej (1).

Ar

6 1661 - 1855 No. 3 - 303 1
Majetkovoprávne
písomnosti
Vavrinca
Imelyho
(pôvodné
číslovanie spisov): spisy majetkové a pozostalostné, dlžobné
a exekučné rodín: Ján Príkkel, Cseh, Takács, Baranyay,
Petöcz, Doka, Karácsony, Fagyas, Kalnay (239).
2

Majetkovoprávne písomnosti Vavrinca Imelyho (nečíslované):
rodinné majetkové spory: Karácsony, Thuróczy, Cseh, Petöcz s
rodinou Imelyovou (45).
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7 1780 - 1840 2
Korešpondencia rodinného charakteru: švagor Ján Kiss (1),
Konštancia Imelyová - Lamarreová (7).
Korešpondencia pracovného charakteru: Ignác Bezerédy (1),
Adam Huszár (5), Štefan Illésházy (15), prípisy Illésházymu o
majetkových pomeroch (18), Leopold Pálffy (1), Jozef Petöcz
(2), František Valovič - ostrihomský kancelár (1), Waldstein
(2),
neidentifikovaný
(1).
Žiadosť
prísediaceho
pre
chudobných Bratislavskej župy o doštudovanie práva na
Trnavskej univerzite (1), správa o počte narodených detí (1 +
ešte 2 ks), súpis Illésházyho majetku (1), prípis Kráľovskej
miestodržiteľskej rade (1), žiadosti o odporu pre synov (4),
hodnotenie majetkových pomerov (1), list synovi Ferdinandovi
(1), poznámky o zastupovaní v Illésházyho majetkových veciach
(2).
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8 1721 - 1820 A - V 3
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti: Zastupovanie v
sporoch (uložené podľa abecedy klientov): Aszványi Jakub
kontra Ján Nyár (1), František Banko kontra Klára Börcsi (1),
Jozef Bárbytsy kontra Klára (Anna ?) Liptayová (3), Binenfeld
(2), Alžbeta Blumenauerová kontra Štefan Illésházy
(1), gróf Imrich Csáky kontra Michal Viczay (1), Csiba de
Nagy Abony (1), rodina Csókova (1), Juraj Dobrovits (1),
František Fekete (3), Anton Gunda (6), Ján Han (1), Terézia
Hunszerová kontra Pavel Babocsay (4), Jezernicský kontra
soľný úrad tokajský (3), Juraj Kassár (1), Mária Nagyová (1),
Jakub Parkes kontra Pavel Szarka (15), Pázmány kontra Dobsa
(14), Alžbeta Salixová kontra Sterneck (18), Gabriel Splenyi
(1), Sigraiano kontra Bossányi (1), Ján Sury kontra Štefan
Tóth (2), rodiny Szabadosová kontra Ilona Öszöová (1), Andrej
Szakál kontra František Szakál (2), Andrej Szakál kontra Ján
a Štefan Szakál (1), Apolónia Škultétyová kontra Ján Várady
(1), Mária Takácsová (1), desiatkoví poplatníci Ján Tóth a
Ján Székel (2), rodina Urbényiová kontra Szoló a Németh (3),
Žofia Vandlerová (2).

9 1824 - 1827 3
Účtové záležitosti - vyúčtovanie rôznych dlžôb (3).
10 1827 - 1863 4
Osobné doklady advokáta Antona Imelyho: diplomy z Právnickej
akadémie v Bratislave a potvrdenia o doplňovacích skúškach
(4), školské vysvedčenia (9), výpisy z matrík (2), smrtný

list Konštantína Imelyho (1), potvrdenia o skúškach a
advokátskej praxi na Právnickej akadémii (10), úradné
potvrdenia, doporučenia a pochvalné uznania (40), potvrdenia
z vojenského komanda (11).
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11 1844 - 1878 4
Korešpondencia: rodinná: listy od bratov a švagra (11);
korešpondencia úradného charakteru: Ján Abrahámffy (1),
Ferdinand Aich (2), Mária Arnoldyová (4), Mikuláš Barsák (1),
Marek Beck (1), Vilhelm Bognár (1), M. Böckh (4), Ján Bögi
(1), M. L. Boschan (1), Bratislavská krajinská súdna tabuľa
(1), Bratislavský urbariálny súd (1), Bubna - Hauskommando
(2), Ján Bukováczy (1), Jozef Csepreghi (1), Dištriktuálny
hlavný súd (1), Erárne zastupiteľstvo (1), Finanz Bezirks
Direktion (1), Karol Fischer (1), Gebler - Militär Distrikt
Kommando (1), Július Gervóczy (1), Glaeser (1), Mór Gottl
(1), Alexander Herzl (3), Terézia Huszárová (2), Heinrich
Kann (1), Ján Koderle (1), Alex Lányi (1), Matúš Malinovski
(1), Katarína Madarászyová (1), Justína Menyhárdtová (1),
Morosine (1), Anton Nagy (1), Elek Nagy (1), Teodor Nedecký
(1), Florián Neckert (1), Jozef Neuter (1), Karol Pápay (1),
A. Posch (1), Ignác Pyber (2), Marek Rott (4), Jozef Schulzer
(1), Katarína Singerová (1), Jozef Sackl (1), Barnabáš
Sajtosz (1), Sztrokay (1), Jozefína Uhrlová (1), Umlauf (2),
Ján Varga (2), Karol Viltsek (1), Samuel Vizi (1), Wratislaw
- Leibgarde Commando (2), Würsching (2), Würthner (1),
Záborský (1), Zichy (1), telegram (1).
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12 1842 - 1872 5
Osobné rukopisy Antona Imelyho: prípisy Dvorskej súdnej rade
(4), oznamy Zmenkovej súdnej tabuli (4), list ministerskému
súdnemu
komisárovi
(1),
Krajinská
súdna
stolica
(6),
ministrovi spravodlivosti barónovi Krausovi (1), koncepty pre
Krajinský súd (12), normatíva - legislatívne pomôcky (7),
evidencia klientov (16), osvedčenia pre mestskú radu (4),
mestskému
zastupiteľskému
zboru
(9),
list
Augustínovi
Entressovi (1), právne normy (2 zv.), Introductio de actibus
obligationum Právnická pomôcka (1 zv.), pracovné poznámky v
kalendári (6), kuchárske recepty (9).
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13 1811 - 1875 A - C 6
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti: zastupovanie
pri sporoch (uložené podľa abecedy klientov): Anna Aichová
(1), grófka Anna Apponyiová (12), Ján Bangya (14), Juraj
Banits (1), Alexander Batsay kontra Anna Puskayová (11),
Eleonóra Beerová kontra Jozefína Wagnerová (2), Anna Beňovská
kontra barónka Alojzia Jeszenáková (13), Magdaléna Beňovská
(5), Ján Beňovský (11), Ľudovít Beňovský (1), Peter Beňovský

vy

kontra Esterházy (24), Peter Beňovský kontra gróf Karol
Esterházy (72), Jób Bittó kontra František Molnár (1), Ján
Boghy (2), R. Bognár kontra Jozef Edelsberg (10), Juraj
Borsiny kontra Štefan Menhárt (10), Šimon Braun - konkurzný
spor (20), Lénard Brogyányi (11), gróf Csáky kontra Amade
Reviczký (18).
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E - H 7
Ehrenfeld - konkurzný spor (9), Ehrenfeld kontra Ejury (72),
František Eichinger (1), Ludwig Ellenberger kontra František
Pfuhl (3), gróf Jozef Esterházy kontra Terézia Goldsteinová
(13), A. Figdor kontra Dávid (3), Ján Fischer kontra Michal
Schönbauer a Ján Geiger (17), František Figdor kontra Jozef
Medňanský (1), Jozefína Faberová kontra Ján Kowald (3), Karol
Fradinger (2), Štefan Frank kontra Hanzlíček (3), Maximilián
Freisinger kontra Anton Balász (6), Daniel Fürst kontra
Imrich Živický (7), Jozef Fürst kontra Adolf Khern (2), Jozef
Gail kkontra cech povrazníkov (19), Viliam Géczy (2), Teodor
Gilchen kontra Gabriel Bolgar (7), Marek Herzfeld kontra
Jozef Würfel (8), Teodor Heya kontra Ivan Fogarassy (3),
Terézia
Hunserová
kontra
Pavol
Babočay
(1),
Terézia
Hutzlerová (1), Jozef Huňady (1).
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J - L 8
Ľudovít Jankovič kontra Fogarassy (3), Henrich Kaun kontra
Samuel Spitzer (3), František Kašpárek (3), Kis - Bodók (1),
Ľudovít Kiss (3), Abrahám König (2), Gabriel Krajner kontra
Alžbeta Steinhöferová (3), Terézia Kreibigová (3), Jozef Khun
(3), Lamačské lesy kontra Lučenič (13), Anton Lang z Trnavy dedičský spor (65), Vavrinec Libisch - dedičský spor (5),
Ludwig von Janko (1).

Ar

ch

ív

M - P 9
Barón Massburg (1), Majthenyi kontra Blass (5), Adolf
Markovič kontra Esterházy (9), Lukáš Moldovány kontra Jakub
Seiler (20), Anton Molnár kontra Ľudwig Janko a František
Štefko (45), Karol Nemesszeghy (7), Jozef Nižňanský kontra
Kona Hilková (1), Ján Ottmann - konkurzný spor (20), Ján
Pápay (1), Móric Penitzek (6), Július Petróczy (1), František
Pfuhl (1), Mikuláš Pintér kontra Leopold Molnár (2).
R - S 10
Michal Rauscher (4), Marek Roth kontra Šimon Deutsch (19),
Móric Roth kontra Sklenica a Aigner (10), Móric Rosenfeld
kontra Filip Stern (3), Karol Römer kontra Karol Wiltsek (3),
Jakub Sailer kontra Alexander Munk a Moldoványi (71), Jakub
Salamon kontra Sandtner (1), Štefan Sándor kontra Juraj
Egyházy (8), Juraj Sárkány kontra Vendelín Sidó (1), Mária

Sedníčeková kontra Juraj Nesvald (3), Albert Sigmann kontra
Anton Boltizsár (68).

vy

Sch 11
Anna Scherzová kontra Mikuláš Schwarz (78), Michal Schönbauer
- dedičský spor (28 fasciklov).
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S - V 12
Andrej Sklenoca kontra Kamil Krajčovič (2), Ján Slahučka
kontra Ján Kováts (62), Sonnenfeld (1), Stankovič kontra
Hnilička (4), Anton Szalé (1), Széky - urbariálne zasadnutie
(8), Vajnory - spor poddanskej obce mesta Bratislavy o
richtársku lúku so zemepánom (mestom Bratislavou) (47),
Andrej Vencsits kontra Terézia Szalayová (2), Daniel Vendelín
kontra Samuel Stiegler (6), Jozef Verner kontra Ján
Spender (1), Mária Végová kontra Jankó (4).
W 13
Valentín Wachálek kontra gróf Ferdinand Pálffy (4), gróf
Waldstein - konkurzný spor (15 fasciklov).
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W - Z 14
Karol Wiltschek kontra Karol Römer (3), Andrej Wimmer (3), G.
Zechmeister (2), grófka Anna Zichyová kontra Adam Massnisch
(13),
František
Zichy
(3),
Ján
Zichy
kontra Alžbeta
Merizayová (7).
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14 1824 - 1877 14
Účtový materiál advokáta Antona Imelyho: rodinné účty Terézie
Kollárikovej rodenej Imelyovej (17), platobné príkazy (3),
vyúčtovanie domácnosti (1 zv.), rodinné účty (10), účtové
doklady za opravu domu (17), vyúčtovanie domácnosti (2),
súpis výdavkov (7).

ch

15 1792 - 1863 14
Zbierka tlače (8).
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16 1816 - 1857 15
Písomná pozostalosť Jána Imelyho: osobné doklady, školské
vysvedčenia a výťah z matriky o narodení (4).
Majetkovoprávne písomnosti - súpis pozostalosti po
ritmajstrovi Jánovi Imelyovi z Réthy (9).
Korešpondencia úradného charakteru od Izabely Löwingerovej
(1); gardový major z Viedne píše neznámemu adresátovi o
pozostalosti rotmajstra J. Imelyho (1857, 1 ks).

17 1817 - 1845 15

vy

Písomná
pozostalosť
Gustáva
Imelyho:
osobné
doklady:
advokátsky diplom (1), vysvedčenia zo škôl (2), potvrdenia o
advokátskej praxi (2), vysvedčenie o mravnej zachovalosti
(1). Korešpondencia úradného charakteru od neidentifikovaného
klienta (1), žiadosť o zaregistrovanie synov Michala a
Viktora do zoznamu šľachticov ä1).
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18 1842 - 1875 15
Písomná pozostalosť Ferdinanda Imelyho: osobné doklady výpisy z matriky (2), manželská zmluva (2), odpis rodného
listu Johanny Terézie a Alžbety Márie - dcér Ferdinanda
Imelyho (1), vyrúbenie dôchodku Finančným riaditeľstvom v
Bratislave (1).
Majetkovoprávne písomnosti: majetkové a dedičské vyrovnanie
(5).
19 1816 15
Písomná pozostalosť Konštancie Márie Jozefy Imelyovej: účtový
doklad mestského farára ä1).
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20 1838 15
Písomná pozostalosť Štefana Imelyho: vojenský účtový doklad
(1).
21 1846, 1851 15
Písomná pozostalosť Viktora Imelyho: krátky rukopis a
potvrdenka (2).

m

22 1850 15
Písomná pozostalosť Michala Imelyho: potvrdenie o skúške (1).

ív

23 1864 15
Písomná pozostalosť Szilárda Imelyho: súpis dedičstva (2).

ch

24 1872 15
Písomná pozostalosť Matildy Imelyovej rodenej Appelovej:
prenájomná zmluva (2).

Ar

+ nespracovaný dodatok (1 fascikel)

ThDr. Alois Kolísek
(1894 - 1928)
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Dr. Alois Kolísek narodil sa 1. apríla 1868 v Protivanove a
zomrel 25. augusta 1931 v Brne. Bol veľký priaznivec Slovákov a
horlivým propagátorom Slovenska za hranicami. Vyštudoval, ako aj
jeho ostatných päť bratov, teológiu, dosiahol doktorát v Ríme a
stal sa duchovným správcom ústavu pre hluchonemých v Ivančiciach,
potom katechétom v Hodoníne a po prevrate profesorom na Univerzite
Komenského v Bratislave.
Osobný fond Aloisa Kolíska bol pôvodne uložený v Kláštore
františkánov v Bratislave , odkiaľ ho prevzal náš ústav v roku
1950.
Písomnosti boli podrobené vnútornej skartácii, ale iba v tom
zmysle, že z mnohých multiplikátov sme ponechali iba jednotlivé
tlače, resp. publikácie. Osobný fond obsahuje hlavne korešpondenciu
v súvislosti s organizovaním pútí do Lourdes a Ríma, ako aj
rukopisy, príspevky do mesačníka Ruža lurdská a pod.
Z písomností získavame čiastočný pohľad na náboženský život v
rokoch 1921 až 1928 a o dojmoch účastníkov pútí.
Reč písomností fondu je slovenská, nemecká a francúzska.
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1 1923 1
Osobné doklady: Navštívenky dr. A. Kolíska (7), legitimácia
na púť do Ríma (1).
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2 1894 - 1926 1
Koršpondencia pracovného charakteru: Listy dr. Kolíska rôznym
spolkom (8), teológ Bohunský (1), Fr. Vinc. Bojanský (1),
Helena Čížková (1), Tekla Davidová (1), farnosť Doubravník
(1), dr. Jan Dvořák (1), Jozef Eckert (3), dr. Lambert
Ehrlich (1), Alfonz Glos (2), Grand Hotel National Zürich
(1), B. Horáková (1), dr. Hrachovský (1), Alojz Huf (1),
František Janýška (1), Ondrej Kabela (1), Oľga Kadlečková
(2), Eleonóra Kalábová (1), Antonín Kašpárek (1),
Kašper (2), Helena Klenářová (1), Marie Kmetková (1), Vincent
Knap (1), Knižnica Univerzity Komenského (1), Jozef Kalender
(1), Emilie Kořínková (1), Jan Kostelecký (1), Alojz Kotyza
(1), Františka Kousková (2), Anna Koutná (1), Ľudmila
Kozáková (1), Jozef Kozlovský (1), Körer (1), Victor de Köver
(12), Benedikt Kríž (1), K. Krkošková (1), Václav Kubiček
(1), Oskar Kubiš (1), Anna Kučerová (1), Alojz Kunc (1),
Marie Kuperská (1), Leo kardinál ze Skrbenských (1), Anna
Limberská (1), Pavla Lissková (1), Jozef Lucon (1), Ondrej
Lučák (1), Ludvik O. (1), Antonie Macková (1), Jindrich
Macoun (1), František Malata (1), A. Malátková (2), Beáta
Mannsbartová (1), Paulína Maršolková (2), Jozef Mašek (1),
Božena Mašínová (1), Pavla Matysová (1), Marienne Martlen
(1), Katarína Mikšíková (1), Jozefína Malinovská (1), F.
Mošková (1), Anton Mráz (1), Mária Murcková (1), Til.

Br
at

is

la

vy

Navrátilová (1), Karel Neběsálek (1), M. Nemcová (1), Jozef
Nemec (1), J. Neužil (1), Karolína Nohelová (1), František
Novák (1), Jakub Novák (1), Marie Nováková (3), Otílie
Nováková (1), Ondráková (1), Jaromíra Ondrová (1), dr. Jozef
Opletal (2), Jar. Pavlíček (1), Catharina Peterlini (1),
Marie Petrujová (1), Alois Pietroš (1), Albína Polanská (1),
Marie Pospišilová (1), Emilie Použová (1), Prezídium zemského
finančného riaditeľstva (1), Ferdinand Přichystal (1), dr.
Jaroslav Řehulka (1), J. Rovendorf (1), Jindrich Saip (1),
Jozefa Skřičíková (1), Anežka Sládečková (1), A. Slavík (1),
Cyril Staun (1), Marie Strnádová (2), Jan Suchomel (1), Jozef
Süssmayer (1), G. Svobodová (1), Leopolda Svobodová (1),
Ľudovít Šajer (1), dr. Jozef Šalša (2), Anežka Šatrábová (1),
Mária Šmahelová (1), Genovéva Šubová (1), Stanislav Šunda
(1), Osvald Šurý (1), Et. Taugier (1), D. Truvet (1), Marie
Trnková (1), Jozef Tuček (1), Alois Vaněk (1), M. P.
Vaverková (1), Otakar Vošahlík (1), Henry Janville (1),
Zemský zväz sociálnych a sociálnozdravotných spolkov pre
Slovensko (3),
Mergl (1), Raže (?) (1).
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2 1922 - 1928 2
Rukopisy, ovetová a spolková činnosť: Čechové a Slováci na
světovém eucharistickém sjezdu v Lourdech; príspevky do
mesačníka Ruža lurdská a kázne o Lourdoch (782 listov).

m

1923 - 1928 3
Rukopisy: Opisy pútí do Ríma (254 listov), rôzne články,
spomienky a príspevky do časopisov (1 zošit 408 listov).

ív

1921 - 1925 4
Rukopisy, osvetová a spolková činnosť: Príspevky členov
Lourdského spolku do časopisov; kefové otlačky článkov dr. A.
Kolíska o pútiach do Ríma a Lourdov.
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1913 - 1926 4
Tlač: Bratislavské noviny (2), noviny Bratstvo (1), Čo je
Slovenská liga (2), Hlas malého Petríka (2), dr. Kolísek
Hviezdoslavovi (1) (kultúrna besiedka k Hviezdoslavovmu
jubileu), Poutní knížka (6).

1904 - 1927 5
Tlač:
Časopis
Ruža
Lurdská
(16),
Slováci
do
štátu
československého (2), Slovenskej chudobe serafinskej (1
zväzok), Spěvy z české pouti lurdské (1), V objetí srdce
plného lásky (3), Váročná správa Osvetového zväzu pre
Slovensko v Bratislave (1), Za bílou madonou pyrenejskou (2),
Za miláčky našimi (1), zoznam účastníkov púte do Lourdes (3).

3 1925 - 1927 5
Zberateľská činnosť: Programy a letáčky (79), obrázkové
výstrižky z časopisov (pútnické miesta a portréty); Mapy:
Lurdy, Taliansko, Stredná Európa (8).
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4 1978 - 1999
Xerox článku z Kat. novín o PhDr. Kolískovi (1), novoročné
blahoželania
(2
ks).
Drobná
tlač
"Česko-slovenská
vzájemnost" (8 ks). "Nadace PhDr. Aloise Kolíska" (4 ks) xerokópia - udelenie pamätnej medaily Jozefovi Kolískovi,
ročenka na rok 2000 - Kolískova nadace (1 ks).

JUDr. Vladimír Fajnor
(1903 - 1949)
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Docent dr. Vladimír Fajnor narodil sa roku 1875 v Senici nad
Myjavou ako syn vynikajúceho slovenského advokáta, politika a
hudobného skladateľa dr. Štefana Fajnora. Roku 1893 maturoval v
Šoporni, študoval právo v Budapešti a Berlíne. V roku 1900 promoval
a nasledujúceho roku urobil advokátske skúšku. Advokátsku prax
vykonával vo Zvolene. Bol redaktorom Zvolenských novín. V roku 1918
sa stal prvým slovenským županom a o rok neskôr prezidentom Súdnej
tabule v Bratislave. Od 1. januára 1931 bol prvým prezidentom
Najvyššieho súdu v Brne.
Dr. Vladimír Fajnor bol dôstojný nástupca svojho otca ako
neohrozený kultúrny a politický pracovník v boji za práva
slovenského ľudu. Zaslúžil sa o vybudovanie verejného právnického
života na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine založením Právnickej
jednoty a redigovaním Právnického obzoru. S dr. Zátureckým vydal
právnický terminologický slovník. Vyvrcholením životného diela
Vladimíra Fajnora je činnosť sudcovská. Vybudoval a upevnil
organizáciu
súdnictva
na
Slovensku
a
podstatne
prispel
k
zdokonaleniu organizácie na Najvyššom súde.
V
osobnom
fonde
dr.
Vladimíra
Fajnora
sa
zachovala
korešpondencia rukopisy jeho, ako aj rukopisy Štefana Fajnora ml. a
otca
Štefana
Fajnora
st.
Písomnosti
každého
člena
rodiny
Fajnorovcov sme usporiadali samostatne ako tri osobné fondy. Iba
kópiu testamentu Mateja Fajnora z roku 1850 sme začlenili do
osobného fondu dr. Štefana Fajnora st.
Bohatá
korešpondencia
dr.
Vladimíra
Fajnora
pracovného
charakteru
je
usporiadaná
alfabeticky.
Rukopisy
a
ostatné
písomnosti, ktoré vznikli z jeho úradnej činnosti, poskytujú bohatý
materiál pre poznanie slovenského národného a verejného života

vy

začiatkom 20. storočia. Dokumenty o novinárskej a právnickej
činnosti Fajnorovej osvetľujú nielen jeho činnosť, ale celkové
pomery v týchto oblastiach za prvej Československej republiky.
Reč písomností je slovenská, nemecká, maďarská a latinská.
Osobný fond dr. Vladimíra Fajnora získal náš ústav v roku
1952 darom od rodiny (prírastkové číslo 1335).

1. Fotokópie listín
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1 26. novembra 1449 1
Pavol Fajnor žiada nemenovaného adresáta o vrátenie peňazí,
ktoré mu neoprávnene vzal.
Fotokópia overená starostom mesta Bardejova a správcom
historického archívu dňa 12. septembra 1928, 2 kusy.
2 22. februára 1462, Šariš 1
Claudius (?) Manasst (?) a Pavol Dörholz žiadajú neznámeho
adresáta o poskytnutie pomoci pre Pavla Fajnora.
Fotokópia overená starostom mesta Bardejova a správcom
historického archívu dňa 12. septembra 1928, 2 kusy.

es
ta

3 23. decembra 1463, Šarišský hrad 1
Šarišský župan Pavol Dörholz nariaďuje neznámym adresátom,
aby vyplatili určené peniaze Pavlovi Fajnorovi.
Fotokópia overená starostom mesta Bardejova a správcom
historického archívu dňa 12. septembra 1928, 2 kusy.

m

2. Ostatné písomnosti

ív

4 20. storočie 1
Životopis dr. Vladimíra Fajnora (4).
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5 1904 - 1934 1
Osobné doklady dr. Vladimíra Fajnora: rodné a sobášne listy
Fajnorovej rodiny, rodinná genealógia (68), diplom Muzeálnej
slovenskej spoločnosti (1), diplom Univerzity Komenského
(1), diplom Matice slovenskej pre dr. Vladimíra Fajnora ako
zakladajúceho člena (1), dekrét Ministerstva národnej obrany
o udelení československého vojnového kríža pre brata poručíka Štefana Fajnora, ktorý padol v roku 1918 v bitke pri
Buzuluku (1).

6 1907 - 1945 1
Korešpondencia rodinného charakteru adresátom: (koncepty
rôzne): Václav Hora (2), profesor Jaroslav Křička (1),
nemenovaný ministerský radca (1), Okresný súd v Banskej
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Bystrici (1), Dr. Dobroslav Orel (2), listy nemenovanému
ministrovi (6), dr. Vladimírovi Royovi (1).
Listy rodinného charakteru od pisateľov: Anička (3), Dušan
Fajnor (5 + 5 kusov novín), Štefan Fajnor (7), Terézia
Fajnorová (2), dr. Viktor Hájek (1), Oľga Hajtšová (1), Samo
Jurenka (1), Kosťo (1), Milka (2), Elena novomeská (1), J.
Plováč (1), Vladimír Polívka (1), dr. Ján Slabej (2), Oľga
Sladká (1), Jiřina Svatušková (1), Tylda (1) Vinco (1).
Telegramy (50). Smútočné oznámenia (7), pozvánky (5). Vizitky
(11).
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7 1904 - 1948 2
Korešpondencia pracovného charakteru: Július Adamiš (1),
František Balán (1), dr. Cyril Bařinka (2), Július Baross
(1), Ľudovít Bazovský (1), dr. Karol Beladits (1), dr. Edvard
Beneš (5), dr. Ferdinand Benko (1), dr. Bernáth Ján (2),
Gustáv Bežo (2), Július Bodnár (1), Štefan Bokora (1), dr.
Ferdinand Bořický (1), dr. Ján Botto (Krasko) (3), dr. Milan
Botto (1), Norbert Bohrsch (1), Jozef Branecký (2), starosta
a mestská rada Brno (2), zamestnanci súdu v Brne (1), dr.
Vladimír Brožovský (2), Jozef Buday (1), Hynek Bulín (2),
Jaroslav Bureš (2), inž. Václav Bureš (1), Ján Cablk (2), dr.
Ludvík Czech (1), Jaroslav Čabrada (1), Jozef Čársky (1), dr.
František Čech (1), Heřma Čermáková (1), Ján Červenka (1),
Lad. Červenka (2), Čížek (3), Čobrda (3), Ivan
Daxner (1), dr. Samo Daxner (1), dr. Ivan Dérer (5), Koloman
Dérer (2), slovenský spolok v Prahe Detvan (2), Bohdan Dobiáš
(1), dr. Dolanský (8), Oľga Dostálová (1), Ferdinand
Doubravský (1), dr. Karol Drbohlav (1), Ján Drobný (1), dr.
Dušek (1), Jaroslav Dvořák (1), František Dvořáček (1), dr.
Ján Emler (1), dr. Karel Engliš (2), Európa - Encyclopedia
(1), evanjelický biskupský úrad v Bratislave (1), spevácky
zbor "Fajnor" (1), Alois Fiala (2), Filipína Fifková (1), dr.
Förster (1), dr. Fritz (4), dr. Jozef Fundárek (4), Ján Gál
(2), Galgano (1), Garma León (1), Pavel Gašpar (2), General
American Press Service in Czechoslovakia (1), dr. Ižo Gombai
(1), E. Greinerová (1), dr. Jiří Guth - Jarkovský (1), Pavel
Gyürky (1), Hácha (2), Viktor Hájek (1), Bohuš Hák (1), dr.
Ivan Hálek (1), dr. Ján Halla (1), Emil Hanák (1), Karel
Hanák (1), dr. Jozef Hanuš (2), Ondrej Hanzlík (1), F. J.
Havelka (1), dr. Ján Herben (2), Jozef Hervert (1), Milan
Hlaváč (1), František Hlavica (2), Andrej Hlinka (2), Milan
Hodža (2), Irena Hodžová (1), profesor dr. Jiří Hoetzel (1),
Augustín Hoffer (1), profesor dr. Václav Hora (9), inž.
Václav Horák (1), Vojtech Horiský (1), dr. Rudolf Hotovetz
(3), Fedor Houdek (1), Zdenko Houdek (1), dr. Vladimír Houdek
(1), O. Hrejsa (1), dr. Gustáv Hubáček (1), Anton Hancko (2),
dr. Vojtech Hudec (2), Juraj Hurtay (1), profesor dr. Húsek
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(1), Karol Hušek (1), V. Chaloupecký (7), dr. Jozef Chlumský
(1), Mária Chvojková (1), Michal Chylavý (1), dr. Milan
Ivanka (3), Gustáv Izák (1), Ján Izák (1), Jančovič (1),
Štefan Janšák (9), dr. Ján Jarolim (1), dr. Karol Jehlička
(2), Magdaléna Jelínková (1), Metodej Jeřábek (1), dr. Ján
Jesenský (6), dr. Ján Jína (1), dr. Fr. Jindrák (1), dr.
Jurkovič (1), Ján Kabelák (1), dr. Riosaku Kaji (2), profesor
dr. Jar. Kallab (1), Kancelária prezidenta republiky (9),
Bedřich Kanenýř (1), Adolf Kares (1), dr. Jozef Karas (1),
dr. Viktor Karasz (1), Alexander Kardoš (1), dr. Július
Karmán (4), dr. Karol Kizlink (2), Klimeš a Pivko (1), Václav
Klofáč
(3),
František
Klorica
(1),
Klub
senátorů
Československé národní demokracie (1), dr. Ján Kohút (1), dr.
Alojz Kolísek (6), Ján Koniarek (1), Jozef Kopa (1), dr.
Kopeller (1), dr. Karol Koschin (1), profesor dr. Stanislav
Kostlivý (1), dr. Jaroslav Koutecký (1), dr. inž. F. Kovařík
(2), dr. Štefan Král (4), František Kranek (1), Ján Krásny
(1), Štefan Krčméry (1), Kurt Kreibich (2), dr. Dobroslav
Krejčí (5), profesor dr. Jan Krejčí (1), J. Křepinský (8),
Jan Křička (2), Irena Krištofová (1), dr. Ivan Krno (2), dr.
Miloš Krno (1), starosta mesta Bratislavy dr. Krno (1),
Jaroslav Krupil (1), Mikuláš Kubinyi (1), František Kuchař
(1), Otokar Kunst (1), Matej Kurka (1), Emil Kusý (1),
Jaroslav Kvapil (2), dr. Ľudovít Labaj (1), Langerberger (1),
Pavel Lanštiak (1), Milada Lanštiáková (1), Jerolím Lány (3),
profesor dr. Laštovka (10), Legionárska obec Praha (1),
kníhkupectvo V. Linhart (2), Michal Liskevič (1), Litevna,
literárne a vedecké nakladateľstvo (4), docent dr. Štefan
Luby (1), Tichomír Luzsicsa (1).
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1903 - 1948 3
Predseda vlády Malypetr (1), Armín Manheim (2), Mariana
Markovičová (1), dr. Markovič (2), Jan Masaryk (3), Matica
slovenská v Trnave (1), Matica slovenská v Martine (3),
Ružena Maturová (1), Karol Mazúr (1), dr. Ľudovít Medvecký
(2), dr. Meissner (1), Armín Menfeld (1), dr. Jaroslav Mezník
(1), dr. Martin Mičura (4), Jaroslav Míchal (1), Milota (1),
minister financií (1), minister národnej obrany (1), minister
pôšt a telegrafov (3), Ministerstvo spravodlivosti (53),
minister školstva a národnej osvety (1), Ministerstvo
zahraničných vecí (3), A. Mirin (1), Moys Štefan (3 + 7 ks
účty), Mudroň - Hurban - Škultéty (1), Ján Murgaš (1), dr.
Ladislav Nádaši (1), Ladislav Nagy (1), Národná rada
československá (2), Národná jednota Brno (1), Národní listy
(1), Jan Nievelt (1), Nobelkomité (1), Notárska komora Brno
(2), František Novák (1), Karol Novák (1), Jozef Novák (1),
dr. Nussbaum (3), Obchodná a živnostenská komora (1), Gejza
Okályi (1), profesor Hermann Oravský (1), profesor dr.
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Dobroslav Orel (10), Osuský (10), František Osvald (1),
Augustín Otevřel (1), Fr. Paleček (1), Ján Pálka (2), dr.
Július Pavlovič (1), dr. Viliam Pauliny-Tóth (5), inž. Anton
Pavel (1), Bohdan Pavlu (1), Vladimír Pazdírek (1), dr.
František Peroutka (1), dr. Ivan Pietor (2), Rupert Pintera
(1), Bartolomej Pisk (1), Vladimír Pivko (1), poisťovňa (2),
dr. Čestmír Pokorný (2), dr. Imrich Polák (1), Popelka (4),
Ján Porubiak (1), dr. František Pospíšil (1), dr. Vilém
Pospíšil (1), Právnická fakulta Univerzity Komenského (12),
Právnická jednota (4), Právny obzor (1), profesor dr. Albert
Pražák (16), Predsedníctvo súdnej tabule (2), prezident
Krajinského súdu v Banskej Bystrici (1), dr. Procházka (1),
dr. Vilém Prokop (4), redakcia Prúdy (1), Anna Pudová (2),
Milan Radlinský (1), dr. Gustáv Rath (1), Šimon Roháček (2),
L. Romsauer (1), Vladimír Roy (3), Jozef Ružička (2), dr.
Jaromír Sedláček (3), Oldra Sedlmayerová (1), Miroslav Semann
(1), Obecná rada v Senici (1), dr. Antonín Schauer (1), dr.
Scheinel (1), dr. Schellert (1), dr. Jozef Schiessl (1),
Viktor Schmied (2), Karol Schrotz (1), Samuel Sirotka (1),
Jozef Sivák (1), Ivan Stodola (1), Slovenská hypotečná a
komunálna banka (2), redakcia Slovenský denník (1), Štefan
Smíd (1), Pavel Socháň (1), dr. František Soukup (2), Ján
Soukup (1), Václav Soukup (1), Spolok československých
inžinierov (1), Obecná sporiteľňa (1), Ernest Sporzon (1),
Spravodajská agentúra Slovenska (2), starosta mesta Brna (1),
dr. Emil Stodola (1),profesor dr. Emil Svoboda (1), dr.
Benjamín Szalatnay Stacho (1), dr. Karol Szaladits (4), dr.
Jar. Šafařovič (1), Anton Šalát (1), dr. Přemysl Šámal (2),
Elo Šándor (1), Jozef Škultéty (1), Jozef Šnejdárek (1),
Rudolf Špillar (1), Šramert (1), Vavro Šrobár (2), Anton
Štefánek (1), Štefánikova spoločnosť (2), dr. Karol Štúr (1).
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1909 - 1946 4
Korešpondencia pracovného charakteru: Teologická vysoká škola
v Bratislave (1), dr. Tetour (1), Timrava - Božena Slančíková
(1), dr. Jozef Tiso (1), Vladimír Tlusták (1), F. Trávničková
(1), Ján Trnovský (1), František Tymeš (1), Učená spoločnost
Šafaříkova (3), dr. Dagmar Urbková (1), Ústredná likvidačná
kancelária (1), dr. Miloš Vančo (1), Elsa Vančová - Stodolová
(1), dr. Varnády Julo (1), V. Vážny (1), Václav Vesel (1),
dr. Aurel Vincze (1), dr. Alois Vítek (1), Jaroslav Vlček
(1), dr. Jozef Volf (1), R. Vondráček (1), dr. Jar. Voska
(1), Fr. Votruba (1), Karol Vraný (2), Vrbové, obecná rada
(1), Zdeněk Vyhnal (2), dr. J. O. Weber (2), profesor dr. K.
Weigner (2), Ferdinand Wolker (3), dr. Adolf Záturecký (55),
Združenie slovenských legionárov v Bratislave (1), dr. Ernst
Ziegler (1), Samuel Zoch (2), Zoubek Bohumír (1), Zväz

československých sudcov (4), Jindrich Žáček (1), Živnostenská
banka (1).
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8 1903 - 1948 4
Rukopisy: Vedecká a iná odborná činnosť: básne (3), životopis
dr. P. Bláhu (2), činnosť zamestnancov súdu (3), články a
prejavy do rozhlasu (5), články o procese s V. Tukom (6),
žiadosť o docentúru (8), ďakovné listy gratulantom (6), Hej
Slováci (preklad do maďarčiny) (1), dr. Milan Hodža 60-ročný
(4), Hodžove študentské roky (1), Jazykové práva cudzincov
(4), Jednotný občiansky zákonník (12), profesor dr. Karol
Laštovka k šesťdesiatke (12), Masaryk a slovenské študentstvo
v Pešti začiatkom deväťdesiatych rokov (4), Matica slovenská
(4), Najvyšší súd na Slovensku - príprava (2), Naša
slovenčina (2), Pôsobnosť
súdov (2), Posudok zákona k jednotnému trestnému rádu (4),
práca slovenských právnikov pred prevratom (9), Právnická
konzultácia pre Hypotečnú a komunálnu banku (1 obal),
Právnická terminológia slovenská (4), Právnický zjazd na
Slovensku (6), profesor Ráth - k 60. výročiu (3), Reforma
súdnictva (31), Slovenské právnictvo pred a po prevrate (28),
Sudca a advokát (20), Súdnictvo na Slovensku (12), Šrobár
Vavro v Szegedíne (3), Viktor Stumpf (1), Úradnícka otázka na
Slovensku (9), Úvaha z administratívneho práva (8). Výťahy z
prednášok: vecné právo, obligačné právo, rodinné právo,
dedičské právo (1 obal), zápisnica z porady okresného výboru
vo Zvolene (2), III. zjazd československých
právnikov (1 obal).

Ar

ch

ív

m

9 1903 - 1949 5
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti: Ľ. Bazovský vystúpenie z evanjelickej cirkvi, staršie čestné aféry,
tlačený proces s novinami Pesti Hírlap, dotazník k návrhu
zákona o ručení štátu za škodu spôsobenú nezákonným výkonom
verejnej moci, Liga pre ľudské práva, Medzinárodný súdny dvor
- ustanovenie československej skupiny, Mestské združenie
nemeckých mestských úradníkov, stav sudcovského personálu a
agendy
na
Najvyššom
súde,
návrh
na
zmenu niektorých
ustanovení zákona o priamych daniach, menovanie dr. Ľ.
Fajnora do komisie pre udeľovanie Nobelovej ceny, memorandum
Obchodnej a živnostenskej komory v Prahe a Ochranného
združenia podnikov, činnosť dr. Ľ. Fajnora v právnej rade,
právne rozhodnutie Najvyššieho súdu o občianskom práve,
Spolok majiteľov domov a pozemkov, členstvo v stálom
rozhodcovskom súde v Haagu, proces J. Stříbrného, sťažnosť
proti dr. Fajnorovi, súdne spisy z pôsobenia dr. Fajnora vo
Zvolene, zápis do registra Umeleckej a vedeckej rady,
akademická menza v Univerzitnej koľaji, Ústredná jednota

vy

československých lekárov, verejný život a čestný boj vestník československých lekárov, vládny návrh zákona, vzory
pre najčestnejšie enunciáty vo veciach civilných, zákon a
rozhodnutie
dr.
Fajnora,
Zbierka
nariadení
Slovenskej
národnej rady, III. zjazd československých právnikov, zoznam
rozličných zmlúv, Zvolenské noviny - príspevky (redaktor dr.
Fajnor).
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10 1904 - 1938 6
Účtový materiál: Ústrižky od predplatiteľov Zvolenských
novín, poukážky odoslaných peňazí pre brata Štefana do
Budapešti a pre sestru Želmíru do Prahy na štúdiá,
Svätováclavský zborník (predplatné), príspevok pre upisovaciu
akciu
Ústrednej
spoločnosti
Šafaříkovej,
zbierka
na
vybudovanie Národnej knižnice Matice slovenskej.
11 6

Fotografie (4 ks + 1 ks reprodukcia kresby).
12 6

Zberateľská činnosť: Právnické časopisy a iné odborné
časopisy (34).
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13 1904 - 1935 7
Novinové články: gratulácie k 50. a 60. narodeninám dr.
Vladimíra Fajnora, výstrižky, Zvolenské noviny (10).

JUDr. Štefan Fajnor st.
(1862 - 1909)

Ar

ch

Štefan Fajnor st. narodil sa 16. februára 1844 v Brezovej pod
Bradlom, zomrel 28. apríla 1909. Gymnázium študoval v Bratislave.
Po maturite študoval na Teologickej fakulte v Bratislave, odkiaľ
pre provokácie zo strany maďarských spoluštudentov prestúpil na
Teologickú fakultu vo Viedni. Teologické štúdiá však neukončil,
vrátil sa do Bratislavy a na podnet dr. Michala Mudroňa vyštudoval
na Právnickej akadémii v Bratislave právo. Ako advokát sa usadil v
Senici, kde pôsobil 40 rokov.
Bol známym rečníkom a hlavne v politických a národnostných
procesoch vynikajúcim obhajcom. Obhajoval dr. J. M. Hurbana a jeho
syna Svetozára Hurbana Vajanského. Ako advokát tešil sa veľkej
obľube a bol vyhľadávaný hlavne v urbárskych a komasačných sporoch.
Na poli slovenskej hudby si vyslúžil meno znamenitého znalca
slovenskej piesne a hudby a dobrého hudobného skladateľa.

vy

V osobnom fonde Štefana Fajnora sr. sa nachádza vzácna
korešpondencia, rukopisy a písomnosti vyplývajúce z jeho
advokátskej praxe.
Reč písomností je slovenská, nemecká a maďarská. (Pozri aj
úvod k osobnému fondu dr. Vladimíra Fajnora.)

la

1 1850 - 1887 1
Testament Mateja Fajnora (1), životopis Štefana Fajnora a
jeho manželky (5), autobiografia, Štefan Janšák o dr.
Štefanovi Fajnorovi - životopis a prednáška.
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2 1862 - 1869
Osobné doklady: Maturitné vysvedčenie (1), vysvedčenia zo
skúšok na Evanjelickej teologickej fakulte vo Viedni (6),
podmienky prijatia na Právnickú fakultu v Budapešti (1),
vysvedčenia zo skúšok na Právnickej fakulte v Bratislave
(14), absolutórium z Právnickej akadémie v Bratislave (1),
svedectvo zachovalosti a chudoby (1), diplomy (2).

es
ta

3 1873 - 1914 1
Korešpondencia rodinného charakteru: Listy Štefana Fajnora
bratovi (9), Vladimír Fajnor rodičom (1), Emília Fajnorová
(1), Jurenková (6).

ch
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4 1868 - 1938 1
Korešpondencia pracovného charakteru: Michal Boors (2),
František Gregory (1), Ján Hudáček (1), Konštantín Hurban
(6), Svetozár Hurban (14), Pavol Országh Hviezdoslav (1), Ž.
Hudec (3), Jozef Chlumský (3), Gustáv Izák (4), Ľud. Kuba
(2), Vendelín Kudlík (3), Božena Kutlíková (1), Ján Leška
(6), Július Markovič (1), Imrich Mikulka (1), dr. Michal
Mudroň (3), Pavel Mudroň (7), Jozef Nedobrý (1), František
Nemetz (1), L. Pauliny (1), Pietor (3), dr. Rater (1), Július
Rauscher (1), Riezner (1), Ľud. Semian (1), Slavík a Borový
(1), dr. Ľudovít Šimko (1), M. Tomeček (1), Viliam PaulinyTóth (3), Franko Veselovský (1), Jaroslav Vlček (1), J. L.
Wanitsek (1), dr. Zavadil (Radhošt, spolok vysokoškolákov)
(1), Pavel Zoch (1).

Ar

5 1872 - 1898 1
Rukopisy: Koncept memoranda kráľovi (6), Sokoli a orli pieseň (1 + 5 tlač), Uhorsko - Ostrožská beseda vo Filipove
(5), Voľby do Krajinského snemu (4), súdne veci (12).

6 1872 - 1908 2
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti: Cirkevné a
majetkové spory, spor Ľudovíta Csulíka, spor Jozefa Gálika,

vy

spor
M.
Goldsteinovej,
Hurbanov
návrh
na
organizáciu
evanjelickej cirkvi v Uhorsku, zastupovanie Štefana Fajnora v
majetkových
sporoch
Hurbanovcov,
majetkový
spor
M.
Jurenkovej,
Jurovatý
voľby
do
snemu,
spor Štefana
Krištufka, disciplinárne vyšetrovanie Vendelína Kutlíka,
tlačový spor Jána Lesku, rôzne procesy s dr. Michalom
Mudroňom.
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1869 - 1908 3
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti: Cirkevné a
majetkové spory: porada slovenského volebného zhromaždenia
Senického okresu, písomnosti z Okresného súdu v Senici,
správa synodálneho odboru nitrianskeho prácach generálneho
podvýboru, voľby poslancov do snemu - František Veselovský,
voľba farára v Zelenickom, volebné tlačivá, výťah zo
zápisnice nitrianskeho seniorálneho konventu.
7 1868 - 1872 3
Účtový materiál: dodacie listy na odoslané knihy (7).
8 3

Fotografie Štefana Fajnora (1).
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9 1862 - 1909 3
Zberateľská činnosť. tlač: Nad hrobom Štefana Fajnora (12),
Wochenblatt, Cirkevné listy, Obrana pravdy a práva, Príhlas k
bratom vo viere, Nové ilustrované listy, Kánoni javaslatok.
Novinové výstrižky - uctenie si pamiatky Štefana Fajnora.

Feigler (rodina)
(1850 - 1876)

Ar

ch

Feiglerovci
boli
starou
bratislavskou
kamenárskou
a
staviteľskou rodinou. Vlastnili tehelňu. V meste zanechali niekoľko
sochárskych pamiatok, ktoré sa zachovali až do súčasnosti.
Písomná
pozostalosť
rodiny
Feiglerovej
je
veľmi
malá.
Čiastočne sa dostala do nášho ústavu pravdepodobne kúpou alebo
darom ešte začiatkom 20. storočia. Diplomy boli pôvodne zaradené do
zbierky diplomov. Z tejto zbierky sme ich vybrali a zaradili do
písomností pozostalosti rodiny Feiglerovej.
Pre doplnenie dokumentácie o rodine Feiglerovej odkazujeme aj
na výskum písomností z fondu Mesto Bratislava (hlavné zápisnice zo
zasadnutí mestského magistrátu a účtovný materiál) a na cechové

fondy, kde v kamenárskom a murárskom cechu sa nachádza výučný list
pre Ignáca Feiglera z roku 1838 (35 Ce 8/1-230, kr. 34). S rodinou
Feiglerovcov sa zaoberal aj Kemény, v ktorého osobnom fonde v stati
"Bratislavské rodiny" sú zmienky aj o Feiglerovcoch.

vy

1 30. júna 1855 1
Diplom o prijatí staviteľa Ignáca Feiglera za člena Uhorského
lesníckeho spolku (Forstverein Ungarns).

is

la

3 4. februára 1867 1
Diplom o prijatí Karola Feiglera za čestného člena
Bratislavského podporného katolíckeho dobročinného spolku v
Bratislave (Pressburger katholischer Wohltätigkeitsverein).

Br
at

4 1859 1
List Topolanského Karolovi Feiglerovi (1).
5 1850, 1855 1
Daňové účty Karola Feiglera (2).

es
ta

Pozn.: Vo fonde SPOLOK STRELCOV A LOVCOV sa nachádzajú
diplomy:
inv. č. 14 - 24. 6. 1846
Prijatie Ignáca Feiglera za člena Spolku
bratislavských strelcov (orig., papier, nemecká,
poškodený, 75 x 53 cm).

ív

m

inv. č. 15 - 8. 6. 1847
Prijatie Karola Feiglera za člena Spolku
bratislavských strelcov (orig., papier, nemecká,
poškodený, 75 x 53 cm).

ch

inv. č. 16 - 1855
Prijatie Karola Feiglera za člena Spolku
bratislavských strelcov (orig., papier, maďarská,
63 x 43 cm).

Ar

inv. č. 18 - 1. 6. 1860
Prijatie Karola Feiglera za člena Spolku
bratislavských strelcov (orig., papier, nemecká,
poškodený, 53 x 43 cm).

Anton Orlík
(1945 - 1979)

Ar

ch

ív
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es
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vy

Anton Orlík, fotograf. Narodil sa 15. apríla 1929 v
Bratislave. V rokoch 1936 - 1941 navštevoval základnú školu, potom
do roku 1945 štyri triedy meštianskej školy. V rokoch 1946 - 1949
sa učil zlatnícke remeslo. Výučný list dostal roku 1950.
Roku 1950 nastúpil do práce u firmy Journal (novinárske
podniky), odkiaľ prešiel v auguste 1950 do vydavateľstva ROH Práca,
kde pracoval až do nástupu vojenskej prezenčnej služby v novembri
1951. Po skončení vojenskej služby v Prahe roku 1953 prešiel
pracovať do Československej tlačovej kancelárie ako fotograf. Roku
1954 nastúpil ako fotograf na odbore výstavby Národného výboru v
Bratislave, kde pracoval do roku 1961.
Od januára 1962 prešiel na Útvar hlavného architekta mesta
Bratislavy, kde zotrval do roku 1976 (február). Výučný list
fotografa dostal roku 1969. Od marca 1976 pracoval na obrázkovej
knihe ako slobodný umelec do júla 1978. V auguste 1978 nastúpil vo
Výskumnom ústave cestovného ruchu, v ktorom pracoval do marca 1979.
Zomrel 19. augusta 1979.
Anton Orlík svoju fotografickú činnosť začal roku 1953 v
laboratóriu Československej tlačovej kancelárie. Počas zamestnania
na Národnom výbore v Bratislave fotografoval architektúru mesta
Bratislavy, objekty určené na asanáciu, modely, plány a objekty pre
účely propagácie mesta. Nafotografoval tisíce negatívov od formátu
13 x 18 cm až do formátu kinofilmu. Zúčastnil sa leteckého
fotografovania mesta Bratislavy pre úradné potreby a územné plány,
zúčastňoval sa fotografických súťaží. Pre tlač pripravil farebnú
obrázkovú publikáciu o Bratislave. V komisii cestovného ruchu mesta
Bratislavy vydal osem prospektov a šesť pútačov vo farbe. Svojimi
fotografiami prispieval do niekoľkých novín a časopisov (Život,
Večerník a pod.).
Osobný fond Antona Orlíka sa dostal do nášho ústavu kúpou od
vdovy 9. januára 1980 a je zavedený pod prírastkovým číslom 1454
(číslo fondu 285).
V písomnom materiáli sa nachádzajú diplomy, osobné dotazníky,
životopisy, potvrdenia o pracovnej činnosti, zmluvy, rôzne kópie
listov (xerox), výučné listy a legitimácie. Okrem filmového a
obrázkového materiálu sú v osobnom fonde knihy o budovaní a
výstavbe Bratislavy, katalógy k výstavám, rôzne brožúry, adresáre,
telefonické zoznamy, texty a správy o cestovnom ruchu, ako aj
výstrižky z novín a časopisov.
Osobný fond sme usporiadali v týchto sériách: životopis,
osobné
doklady,
farebné
negatívy
(diapozitívy),
čiernobiele
negatívy a sklá, kazety, knihy a brožúry, história, novinové
výstrižky.
Reč pozostalosti je slovenská.

Publikácie, ktoré sa v osobnom fonde nachádzali, sme začlenili
do príručnej knižnice archívu.
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1 1945 - 1979 1
Životopis a fotografická prax (7). Osobné doklady a diplomy:
Čestné uznanie Ústredia Zväzu slovenskej mládeže v Bratislave
(1), čestné uznanie za skrášľovanie a zveľaďovanie mesta v
jubilejnom roku od Ústredného národného výboru v Bratislave (1
+ 1), čestné uznanie za dlhoročnú úspešnú spoluprácu pri
príležitosti 10. výročia Večerníka (1), uznanie za účasť na
seminári v Mníchove od firmy Linhof-Fachberater (1), diplom
Útvaru hlavného architekta mesta Bratislavy - najlepší
pracovník (1), legitimácia Zväzu slovenskej mládeže (1),
pracovný preukaz (1), Sokol NVB - hráčsky preukaz (1), preukaz
Československej obce sokolskej na Slovensku (1), preukaz
fotoreportéra redakcie Novosti Bratislavy (1), legitimácia
úradného fotografa ÚNV (1), súpiska ciest (1), sprievodcovský
preukaz ČEDOK-u (1), preukaz úradného fotografa Útvaru
hlavného
architekta
mesta
Bratislavy
(1),
legitimácia
dobrovoľného darcu krvi (1), vstupenka na filmové školenie
redaktorov Zväzu československých novinárov (1). Výučný list
za zlatníka vydaný Krajským národným výborom v Bratislave (1),
dekrét
o
prijatí
do
služieb
Československej
tlačovej
kancelárie (fotokópia) (1), uznesenie ÚNV o prijatí do služieb
(fotokópia) (2), úradný preukaz fotografa ÚNV (fotokópia) (1),
určenie pracovnej funkcie a stanovenie základnej mzdy uznesenie Mestského národného výboru v Bratislave (1),
prijatie do osobného stavu zamestnancov Útvaru hlavného
architekta mesta Bratislavy (1), ďakovný list predsedu komisie
cestovného ruchu Mestského národného výboru v Bratislave za
prospešnú prácu na úseku propagácie Bratislavy (1), výučný
list z odboru fotograf (1 + 1), súhlas Útvaru hlavného
architekta mesta Bratislavy k rozviazaniu pracovného pomeru
(1), prijatie do služieb Ústredného štátneho veterinárneho
ústavu (1), komplexné hodnotenie Antona Orlíka v Útvare
hlavného architekta mesta Bratislavy (2), potvrdenie o dĺžke
zamestnania v ÚHA (1), potvrdenie o mzde (1), výpis z
trestného registra z Mestskej prokuratúry v Bratislave (2),
potvrdenie Bratislavskej informačnej a propagačnej služby o
práci na obrázkovej knihe (1), pracovná zmluva s Výskumným
ústavom cestovného ruchu v Bratislave (6), pracovno-politický
posudok Výskumného ústavu cestovného ruchu v Bratislave (1),
žiadosť
o
prijatie
do
zamestnania
na
Útvare hlavného
architekta mesta Bratislavy (1), potvrdenie Ústavu národného
zdravia - nemocnica na Bezručovej ulici o hospitalizácii
Antona
Orlíka
(1).
Osobné
dotazníky
(3).
Osobná
korešpondencia: list dr. Fausta Antonovi Orlíkovi (1). Tri

zoznamy fotografií, ktoré vyhotovil Anton Orlík (z tretieho
zoznamu sa fotografický materiál nezachoval) (12 + 7 + 4).

vy

2 1945 - 1979 1
Fotografie (2), negatívy farebné (6), negatívy čiernobiele
(12). Fotografie - zábery z mesta, rôznych novín a časopisov,
výstav a pod. (veľkosť 24 x 31 cm, pôvodne uložené medzi
osobnými dokladmi) (71).
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1945 - 1979 2
Farebné diapozitívy - Bratislava: výstavba nových objektov
nebytových (223), výstavba bytov - nové sídliská (174),
výstavba Mosta Slovenského národného povstania (54), otvorenie
Mosta Slovenského národného povstania (10), Most Slovenského
národného povstania (79), nové sochy (61 ks + 1 ks
čiernobiely), staré sochy (173), demolácia Petržalky (8),
demolácia Suchého mýta (apríl 1974) (11), doprava - dopravné
prostriedky - železničná stanica - autá - autobusy električky - vlaky (82), Dunaj: prístav, letisko, železničná
stanica (129).
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1945 - 1979 3
Farebné
diapozitívy
Bratislava,
čiernobiele
negatívy,
čiernobiele fotografie - Bratislava: rytiny (18), olejomaľby
(15),
fabrika
(2),
centrum
mesta,
staré
mesto (153),
bratislavské gobelíny (24), Dóm sv. Martina (51), kostoly
(115), kúpaliská, rekreačné strediská Bratislavy (65), život v
meste (23), lesy, parky, ZOO (51), hotely a reštaurácie (36),
galérie, múzeá, divadlá (75), Slavín (40), Majstrovstvá sveta
v krasokorčuľovaní v Bratislave roku 1973 (25), stará
Bratislava (3 x 4 čiernobiele fotografie (23), mozaika Bratislava (47, z toho 12 fotografií), autobusový zájazd,
Moskva - Intourist (9 neg.), rôzne čiernobiele negatívy a
farebné negatívy (3 + 13).

Ar

ch

1945 - 1979 4
Farebné diapozitívy: sklo (farebné) (1), panoráma mesta (224),
Michalská ulica a Michalská veža (80), Hrad (104), hrady:
Devín, Rusovce, Gerulata (35), Stará radnica (Námestie 4.
apríla), Nová radnica (108), paláce (144), staré ulice, domy
(205), radnica v sklenenom rámčeku - chýba.

1945 - 1979 5
Fotografie čiernobiele: oslobodenie Bratislavy Sovietskou
armádou (6,5 x 9,5) (38), (6,0 x 4,5 cm) (2), cestovný ruch,
turistika doprava: inzeráty (40), električky (8), trolejbusy
(2), dopravné objekty (38), autobusy a autotaxi (9), vlaky
(32), osobné autá (44), bicykle a motorky (8), hotely (27),

vy

kaviarne (5), lietadlá a letisko (11), lode a mosty (43),
cesty (4), ruch ulice a mesta (45), staré trhy (17), fiakre a
dostavníky (44), staré atrakcie (3), kúpaliská, rekreačné
strediská
(6),
panoráma
Bratislavy,
študentské
domovy,
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Dóm sv. Martina (15),
Mária Terézia a i. (7).
+ 1 ks čiernobiely negatív - socha Márie Terézie + sklen.
čiernobiele negatívy - 16 ks

is

la

1945 - 1979 6
Čiernobiele fotografie, negatívy, sklo, výstrižky z novín,
texty: jednotlivo rozdelené v obálke s označením a číslované
(čísla 3 - 199, nekompletné, 162 obálok).

m
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Br
at

1945 - 1979 7
Negatívy čiernobiele, fotografie, sklo, výstrižky z novín,
texty: jednotlivo rozdelené v obálkach s označením a číslované
(čísla 200 - 370, nekompletné, 78 kusov + 99 kusov
neočíslované obálky): Tematicky zamerané hlavne na Bratislavu
a okolie: história, súčasnosť, perspektívne plány, prospekty
do budúcnosti: výstavba mesta - bytová a iná, výroba - nové
závody - prístavby - zlepšenia, demolácie, doprava v meste zmena tratí električiek, trolejbusov, výstavky dopravných
objektov a i., Dunaj - prístav a mosty, telekomunikácie,
štatistické údaje, záhrady - zeleň - parky, kultúra - divadlá
- kiná - múzeá - galérie. Vodné dielo Gabčíkovo, JRD v okolí
Bratislavy - vinohradníctvo, turistika, komunálne služby,
zdravotníctvo, história mesta - rôzne významné udalosti katastrofy - popravy - významné osobnosti, prvé máje kedysi,
oslobodenie mesta Červenou armádou, rôzne povesti, korunovácie
v Bratislave a i., rytiny (fotografie a negatívy).
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1945 - 1979 8
Čiernobiele negatívy, fotografie, sklo, výstrižky z novín a
texty:
Jednotlivo
rozdelené
v
obálkach
s
označením
a
očíslované: (čísla 1 + 283, nekompletné, 274 kusov) +
nečíslované obálky.

1945 - 1979 9
Čiernobiele negatívy, fotografie, sklo, výstrižky z novín a
texty:
Jednotlivo
rozdelené
v
obálkach
s
označením
a
očíslované (čísla 287 - 579, nekompletné, 228 kusov) +
nečíslované obálky.

1945 - 1979 10
Čiernobiele negatívy, fotografie, sklo, výstrižky z novín a
texty: Jednotlivo rozdelené v obálkach s označením a
očíslované (čísla 624 - 862, nekompletné, 123 kusov).
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1945 - 1979 11
Negatívy v kazetách (13 + 14 kaziet): Slovenské národné
divadlo,
kostoly
detaily
(interiér),
sochy,
pečate,
portrétne foto (231), nové a staré ulice, reprodukcie ulíc,
Hrad, budovy (169), nové ulice, obytné bloky, celkové pohľady
na sídliská (179), nové sídliská, budovy, Slavín, Hrad, staré
reprodukcie panovníkov z publikácií, bratislavské sochy (186),
staré
rytiny
Bratislavy
a
jednotlivých
ulíc,
staré
fotografické rytiny panovníkov, zasadanie snemu (119), maketa
starého
mosta,
nové
budovy,
staré
portréty
cirkevných
hodnostárov, zábery z konferencie (?) v Primaciálnom paláci prejavy, sochy, rytiny (118 + 1 ks sklo), pohľady na
Bratislavu - rytiny, staré ulice, história lietadiel, portréty
(140), portréty, židovský oltár, pohreb, budovy, sochy (251),
bratislavské domy, kostoly - detaily a interiéry, staršie
ulice (206), sochy, obrazy, kostoly (interiéry, detaily),
pomníky
na
cintorínoch
(228),
staré
rytiny
Bratislavy
(železnica, most, Hrad) (164), fotografie z publikácie
Geschichte Böhmens, litografické listy, staré sochy, detaily,
výstavba televíznej veže na Kamzíku, archeologické nálezy
(192), staré bratislavské ulice (reprodukcie), brány a
portály, kúpaliská, doprava (275), nové obytné domy, reklamy,
hudobné skupiny, automobily, detské ihriská (202 + 1 ks foto),
bratislavské budovy (synagóga), továrne (interiéry), most,
tanečný súbor (180 + 1 sklo), staré budovy, židovskí cirkevní
hodnostári, letecké pohľady na staré ulice, novšie budovy
(184), budovy, bratislavské fontány, osoby (239), výstavba
mosta Slovenského národného povstania (rúcanie budov, priebeh
výstavby, modely)
(261), pohľady z mosta na Hrad, mesto, rytiny z publikácií
(130). Kinofilmy v kazetách: fotografie z publikácií, staré
reprodukcie, karneval (306), stredoveké pamiatky (rytiny,
mince, sochy, reprodukcie z publikácií) (256), bratislavské
budovy (staré foto z publikácií), sochy a umelecké pamiatky
(559), fotografie z časopisov (Pyramída, Bratislava, Projekt,
Pravda a i.), staré rytiny (162), foto z publikácií (staré
budovy, umelecké pamiatky, osobnosti) (363), reprodukcie
starých
fotografií
(budovy,
ulice,
detaily),
osobnosti
(cirkevné a verejné), rytiny, listiny (523), reprodukcie
fotografií (rytiny z Bratislavy 19. - 20. storočie) - rôzne
budovy, ulice, reprodukcie z publikácií, mapy, listiny,
spoločenský život - ľudia (plány) (365), významné bratislavské
budovy - ich interiéry, detaily (portály, stropy, výzdoba a
pod.) (140).

3 1945 - 1979 13
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Rytiny: Európa - Ázia (92), Amerika - Afrika (66). Texty,
výstrižky: História bratislavského Podhradia (text), Kolárstvo
na Slovensku po zrušení cechov (text + 2 foto skladačky).
História: Rača, Prievoz, Petržalka, Michalská ulica, Zlatníci
a hodinári, Vajnory, O plavbe na Dunaji (výstrižky z novín
Československej plavby dunajskej Náš Dunaj), Židovské dejiny v
Bratislave (nemecká a maďarská reč)
(texty, 60 + 1 ks sklený čiernobiele negatívy a 21 čiernobiele
fotografie). K dejinám dopravy a cestovného ruchu (151 + 21
ks). Reportáž (19 fotografií + 1 negatív, šport, mesto,
fotolaboratórium v AMB, kultúra a i.). Hrad - kresby (15).
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4 1945 - 1979 14
Pohľadnice o Bratislave: čiernobiele (6), súbor pohľadníc (2 x
á 6, farebné), súbor pohľadníc (1 x á 7, 1 x á 8,
čiernobiele), veľký formát (3), obdĺžnikový formát (51), bežný
pohľadnicový formát (246) (farebné).
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Rôzne: Predlohy na omaľovánky - Bratislavské historické budovy
(16). Výstrižky z novín - Bratislava 1930 - 1970. Texty:
Československá štátna nemocnica v Bratislave (r. 1928),
Slavín. Anton Orlík: Mária Terézia a kone (texty). Z histórie
prvých májov v Bratislave. Návrh na vydávanie časopisu Echo
Bratislavy. Starý turistický ruch v Bratislave. O turistickom
ruchu kedysi. Budú zachránené nádherné fresky v Kostole sv.
Trojice? Správa o rozvoji cestovného ruchu v Bratislave (apríl
1964 MsNV). Procesy 1946 (výstrižky z novín: Academia
Istropolitana (4). Dr. Vašek - proces (výstrižky z novín
1946). Výstavba v roku 1934 - obrázková príloha (11 listov).
Plagát k výstave Bratislava v historických dokumentoch (r.
1969). Plán Bratislavy (ofset). Devín - rytina (1). Rytiny Mária Terézia (2). Výstrižky z novín - Bratislava (1955 1956) (História Bratislavy) (1954, 1957). Výstrižky z novín Bratislava (maďarské, nemecké a slovenské): Kultúra, politika,
spoločenský život a i., Slavín, Prvé máje (+ 5 fotografií:
Franz Liszt, 72. pluk 1913, Hlinka 1913, absolventské tablo
1910 - 1913).
1945 - 1979 16
Výstrižky z novín (texty): Slovenský štát a i., Večerník 1977,
Város tört 1933 - 1958, rôzne. Texty Anton Orlík: Oživenie
obchodného ruchu v starom meste, Atrakcie mesta Bratislavy
(doplnok D. L. Vašút), Bratislava za Márie Terézie a dnes, Z
histórie
bratislavských
mostov,
Vývoj
automobilizmu
v
Bratislave - autá kedysi, Novoročné dary mesta v minulosti,
Petržalka 1967, Dejiny mostov v Bratislave, Dóm sv. Martina
včera a dnes, Cestovný ruch v Bratislave okolo roku 1850,
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Stručná história mesta, kde stojí dnes pomník Ľudovíta Štúra,
Zo života Ľudovíta Štúra, Ako videl turista Bratislavu kedysi
a dnes, O Dunaji v Bratislave, Kto každý žil na Bratislavskom
hrade, Premávka na bicykloch kedysi..., Suvenír, História
prostitútok v Bratislave, O parku na Hrade a ruchu okolo
Hradu, Kúpte si naše špeciality, Výletná reštaurácia Kamzík,
Bratislavský domáci bál z roku 1850 - poviedka, Historické
udalosti na Bratislavskom hrade, Nálezy keltských pecí, Robí
mládež zle, keď twistuje?, 150 rokov od narodenia Straussa,
Filmový scenár o Bratislave, Dejiny Bratislavy - návrh na
fotoilustráciu, Za 70 dní schudol 60 kg - nulová diéta, Ryby
(Dunaj), Návrh na turistickú trasu v Bratislave, Návrhy na
atraktívne reštaurácie a iné. Rôzne námety, scenáre, návrhy,
rozpracované plány, výstrižky z novín a časopisov. Plagát
filmového krúžku.
1945 - 1979 17
Fotografie a pohľadnice: Králi, osobnosti (47), Bratislava:
výstavba, plány, demolácie, život v meste a i. (91 + 1
negatív), pohľadnice nebratislavské (30). Dňa 3. augusta 1968
- rokovanie v Primaciálnom paláci a novinová príloha (2 + 1
ks).
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1945 - 1979 18
Výstrižky z časopisov a i.: Zakladacia listina - výstavba
mosta Slovenského národného povstania (1), Cestovný ruch
(texty), správy, úradné odpovede, výstrižky z časopisov, novín
s fotografiami Antona Orlíka. Akvarely - maľby (1), maľby foto od Martina M. Farbu (39), nedokončené (3 + 1 kresba),
nebratislavské motívy - akvarel (4). Bratislavský hrad (1
kotúč filmu).

Alois Rigele
(1862 - 1941)

Ar

Alois Rigele, sochár. Narodil sa 8. februára 1879 v
Bratislave. Od detstva prejavoval výrazné umelecké nadanie, ktoré
podporila aj návšteva v dielni bratislavského sochára Jána
Fadrusza. Sochárske pokusy ho natoľko zaneprázdnili, že vo štvrtom
ročníku
zanechal
gymnaziálne
štúdiá.
Vstúpil
do
dielne
švajčiarskeho dekoratívneho sochára Adolfa Messmera, u ktorého sa
zúčastnil na štukatérskej výzdobe mnohých bratislavských domov. Po
ukončení učňovského obdobia sa pripravil na štúdium sochárstva
vyššieho stupňa. Na jeseň roku 1901 odišiel do Viedne s
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odporúčajúcim listom od architekta Dillmanna a maliara Eduarda
Majscha pre profesora Edmunda Hellmera. Prijímacie skúšky urobil
úspešne a zapísal sa do modelárskej školy profesora Hansa
Bitterlicha. Počas štúdia potvrdil svoje kresliarske kvality i
vyhotovovanie
plastík,
z
ktorých
najvýraznejšie
dielo
bola
Materinská láska. Okrem toho vytvoril niekoľko búst a reliéfov.
Štúdium ukončil 4. júla 1904 s takým úspechom, že na jeho záver
dostal spomedzi 49 absolventov Gundelovu cenu za súsošie Orestes,
ako ocenenie jeho talentu. Dňa 20. mája 1905 sa oženil s Teréziou
Gallinovou. Mali dve deti - Rozáliu a Ladislava.
Rigele, ako väčšina sochárov, túžil navštíviť Rím, aby mohol
študovať
najkrajšie
a
najvýznamnejšie
skvosty
európskeho
sochárstva. Historik a biskup Fraknói vypísal súťaž na náhrobok
Petra Pázmána pre bratislavský Dóm sv. Martina. V súťaži bolo s
prvou cenou spojené aj štipendium na dvojročný pobyt v Ríme. Rigele
sa zúčastnil súťaže a vyhral ju. V októbri 1908 odišiel do Ríma,
kde si zariadil aj ateliér. Na Vianoce sa vrátil domov pre rodinu a
po Vianociach odišli spolu opäť do Ríma. Tu vypracoval Rigele
niekoľko návrhov na riešenie Pázmánovho pomníka. Na Vianoce 1911 sa
vrátil s rodinou do Bratislavy. Zatiaľ, čo manželka s deťmi sa
zdržiavala v Šaštíne, pozval cisár sochára Rigeleho na audienciu do
Viedne.
Alois Rigele bol členom niekoľkých spolkov a predsedom
Umeleckého spolku v Bratislave od roku 1931 do roku 1940, keď mu
členovia spolku usporiadali malú súbornú výstavu jeho diel z
príležitosti jeho 60. narodenín v roku 1939. Zomrel 14. februára
1940.
K stému výročiu narodenia Aloisa Rigeleho roku 1979 Galéria
hlavného mesta SSR Bratislavy, ktorá vlastní veľkú časť z Rigeleho
umeleckej pozostalosti, priblížila záujemcom jeho život a dielo
výstavou.
Archív mesta Bratislavy opatroval časť Rigeleho osobného
fondu, ktorú dr. Ovídius Faust prevzal z bratislavského bytu
Rigeleho dcéry Rozálie Hakenovej na Bartoňovej ulici číslo 16.
Ďalšiu časť písomností prevzal náš ústav v máji 1979 z Galérie
hlavného mesta SSR Bratislavy, väčšinou fotozbierku Rigeleho diel
(76 kusov) a ďalšie rôzne fotografie (66 kusov) (pozri preberací
zoznam z GMB č. 538/40-ar/79). Tretiu časť získal náš ústav kúpou v
decembri 1979 od Rozálie Hakenovej, Rigeleho dcéry. Listy písané
snúbenici a rôzne rukopisy písal Rigele stenografiou, ktoré - okrem
listov manželke - ako koncepty boli nedatované. Listy prepísala do
latinky
jeho
dcéra
Rozália
Hakenová.
Každý
list
písaný
stenografiou, má svoje číslo, ktoré sa zhoduje s číslom fotokópie a
prepisu. V inventári pri uvádzaní čísla v každom prípade ide o
korešpondenciu, rukopis alebo účtový doklad písaný stenografiou.
V osobnom fonde sa okrem korešpondencie nachádza denník a
pamätník rodinných príslušníkov, rukopisy Aloisa Rigeleho a jeho
syna
Ladislava,
ktoré
sme
ponechali
spolu
pri rukopisoch,

vy

fotozbierka Rigeleho diel (GMB) a rodinné fotografie. Rodokmeň
rodiny Rigeleho zostavila 23. júla 1979 Rozália Hakenová, rodená
Rigeleová. Väčšina listov je písaná stenografiou, ale aj latinkou,
ako listy matky a otca synovi Ladislavovi, ktorý študoval
architektúru v Brne.
Reč písomností, latinská, maďarská a slovenská.
Prírastkové číslo osobného fondu je 1453.
1 1
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Rodokmeň rodiny Rigele a rodinné vzťahy (zostavené Rozáliou
Hakenovou rodenou Rigele) (9 kusov).
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2 No. 1, 2, 7 1
Životopis (3 ks).
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3 1902 - 1907 1
Osobné doklady: diplom pre Aloisa Rigeleho od Stenografického
dopisovacieho spolku Gabelsberger v Mníchove (1), potvrdenia z
vojenského
veliteľstva
(3),
prepúšťací
list
Okresného
vojenského veliteľstva (1), prídelový list (1), denník Betty
(1), pamätník rodinných príslušníkov (1).
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4 1901 - 1941 1
Korešpondencia rodinného charakteru: listy snúbenici, resp.
manželke (písané tesnopisom, strany 1 - 13 a 116 - 159) (150).
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Korešpondencia
rodinného
charakteru:
prepis
listov
zo
stenografie (strany 1 - 159, v nemčine): listy manželke a
dcére (č. 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 103) (7), listy
synovi Ladislavovi od matky, otca a sestry do Brna (187),
listy pre Médi (Rozáliu) Hakenovú (12). Listy pre Karola
Hakena (7), rodina Hakenová (5), korešpondenčné lístky od
Aloisa
Rigeleho
sestre
Filoméne
Brázdovej
(12),
Mitri
Bergmannová Filoméne Brázdovej (1), list Rigeleho rodine do
Klostenburgu (stenograf. č. 46 - 47) (1), listy od príbuzných
pre rodinu Rigele (5), telegramy (2).

Ar

5 1931 - 1940 3
Korešpondencia pracovného charakteru: Blahoželania k 60.
narodeninám Aloisa Rigeleho: Ladislav Aixinger (1), Šimon
Felsner (1), dr. Karol Kontsek (1), Šarlota Neisidlerová (1),
dr. D. Pap (1), Reitter (1), Umelecký spolok (1), Leonhardi Winter, telegram (1), Gizela Weyde, telegram (1), rektor
Viedenskej umeleckej akadémie (1), poďakovanie Aloisa Rigeleho
za blahoželania k 60. narodeninám (1), koncept prejavu (1),
stenografické záznamy čísla 105, 106 a 107 (3). Listy Rigeleho
stenografické: doktorovi (č. 49) (1), dr. Ovídiovi Faustovi
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(č. 91 - 93) (1), Kovátsovi (č. 5 - 11, 85 a 88) (5), Petrovi
Molecovi (č. 104) (1), Riedlovi (č. 6 - 8) (1), Schubertovi
(č. 12) (1), Gizele Weydeovej (č. 48) (2), profesorovi
Wimmerovi (č. 41) (1), dr. Zacharovi (1). Prejavy sústrasti
pri smrti Aloisa Rigeleho členovi predstavenstva Umeleckého
spolku Jozefovi Csákovi od: dr. Limbachera (1), dr. Andora
Sasa (1), Lilly Stitzovej (1), inž. arch. Artúra Szalatnaia
(1). Stenografické koncepty slávnostných prejavov pri 40.
výročí založenia Umeleckého spolku v Bratislave k umelcom a
umeleckým spolkom (čísla 20 - 20a, 21 - 21a, 22 - 35) (13).
Záznamy o priebehu sochárskych prác (čísla 37 - 40, 42 - 45)
(4). Rôzne výstavy (čísla 36, 75 a 76) (3), odstránenie sochy
Márie Terézie (čísla 86, 87a, 87b) (1), spolupráca s Mestským
múzeom (č. 89, 90) (2), list Ministerstvu železníc (č. 94)
(1), vyhotovenie reliéfu sv. Angeliky (č. 95) (1), vyhotovenie
fontány v Auparku (č. 96, 97) (2), odhad záhradných
dekoračných figúr v parku Kráľová pri Senci (č. 98 - 101) (3),
oslava 25. výročia Sporivej banky (č. 102) (1). Citáty (čísla
50 - 84) (13). Rukopisy Ladislava Rigeleho, Aloisovho syna:
Sochárske pamiatky Bratislavy (10 listov), A. E. Poe, americký
básnik (5 listov), Jozef Gvadányi, básnik (3), O ľudskosti
(8). Prepis listov zo stenografie (čísla 1 - 49, 75 - 107,
spolu 49 strán a 82 kusov fotokópií). Prepis citátov zo
stenografie (čísla 50 - 74 a 84, spolu 18 strán a 26
fotokópií).

m

6 1939 - 1940 3
Písomnosti,
ktoré
vznikli
z
pracovnej
činnosti
Aloisa
Rigeleho: prípis vedenia Umeleckého spolku v Bratislave a
podpisový hárok s menami návštevníkov, ktorí sa zúčastnili
výstavy
Rigeleho
diel
(13).
Záznam
zo
zasadnutia
stenografického krúžku Concordia v Bratislave (7).
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7 1929 - 1941 3
Účtový materiál: hodnotenie domov a pozemkov (1), štatistické
údaje (1), daňové nedoplatky, účet T. Mahra - kameňopriemysel,
poukážky odoslaných peňazí (5), účet kameňopriemyslu O. Martin
- Brno (1), drobné účty za sadru a pod. (3), upovedomenie
Disbanky o dlžobe, nákup rôzneho tovaru k sochárskej práci
(39), upovedomenie Disbanky o dlžobe, poukážky o zaplatení
urgencií Disbanky, odpovede Disbanky (čísla 20a, 21a) (20).
Stavebné žreby Disbanky z Prahy (3), kvitancie, vyúčtovanie
rôznych prác (čísla 77 - 83). Účtovná knižka (č. 1a - 18a) vyúčtovanie prác (17), malé účty (č. 22a) (2), vyúčtovanie
vyhotoveného reliéfu sv. Angeliky pre Kláštor uršulíniek
(prepis priložený) (1).

8 1900 - 1938 4
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Fotografická zbierka: výtvarné diela Aloisa Rigeleho: Orátor,
drevo (2), Materinská láska, bronz (1), pamätná tabuľa Henrik
Justi (2), pomník F. Deáka (1), Imperátor, bronz (2), Alžbeta
kráľovná, mramor (4), Pázmán Peter, mramor (4), Bratislavský
vojak,
drevo
(2),
pomník
bratislavskej
speváčky
Oľgy
Trebitschovej v sade Janka Kráľa (3), Alchymista, pieskovec
(1), Flóra, mramor (4), Práca, mramor (14), Brána mestskej
vodárne (3), Eva, mramor (10), Ozdoby na domoch (1), Madách
Imre, pamätník, bronz (28), Nymfa a jeseň (1), oznamovacia
tabuľa na obytnom dome Tu býval 1871-73 Reviczki Gyula (1),
Obetiam vojny (1), Letec (3), Lodník (3). Náhrobky a pomníky:
náhrobný reliéf Králik L., evanjelický cintorín (1), náhrobný
kameň Pintér Rafael (1), náhrobný kameň Steiner F. (1),
náhrobok rodiny Schmidtovej (2), náhrobok Sztromského Andora
(1), náhrobný pomník - pieta Blanárovitsovcov (1), náhrobný
pomník
Dobrovitsovcov
(1),
náhrodný
kameň
Wowy
Fritz,
evanjelický cintorín (1), náhrobný kameň profesor Dach (1),
náhrobok Szamák Eugen (1), náhrobný kameň Szova Anton,
cintorín sv. Martina (2), náhrobný kameň Beck Mancika (1).
Výtvarné diela s náboženskou tematikou: sv. Alžbeta, mramor,
Kapitulská ulica (5), Poďte ku mne, patinovaná sadra (1),
Poďte ku mne (2), Pieta, mramor (2), Pieta v stoji (3), Pieta
v sede (3), sv. Sebastián, bronz (1), Don Bosco (2), sv.
Anton, pieskovec (2), Pokúšanie Krista (13), Ecce homo,
patinovaná sadra (2). Busty a portréty: podobizeň J. Kovátsa
(1), dr. J. Kováts, reliéf, mramor (1), Gabanyi Ollysoi Ján,
plaketa (3), More, mramor (4), Reliéf manželky Oskara
Szerényiho (1), Andrej Ján Bäumler (4), Hlava Venuše, mramor
(1), busta od sochára Viktora Mydla predstavuje maliara
Fellegiho z Ružomberka (1), Ján Nepomuk Hummel, patinovaná
sadra (1), busta Jána Nepomuka Batku (1), busta Franza Liszta
(1), Karol Grüneberg, busta - náhrobok (3), Reliéf muža Gustáv
Levray (2), portrét dievčaťa (GMB) (1), Portrét muža, Madách
(1), Reliéf chlapca (GMB) (1), Portrétová plaketa, mramor (2).
Rodinné
a
iné
fotografie:
busta
Augustína
Rigeleho,
patinonvaná sadra (1), fotografie Rigeleho a príbuzných (24),
Július Galina, brat Rigeleho manželky, portrét (1), otec alebo
brat Rigeleho manželky, portrét (1), Hugo Jaeger, staviteľ
železnice, portrét (1), interiér neznámeho bytu (dr. Faust ?)
(37), negatívy fotografií toho istého bytu (12), fotografie
prác sochára V. Mydla (4), štúdia ruky (negatívy) (3),
fotografie ľudovej školy v Ružomberku (1), Rigele pri tvorivej
práci na Koňovi, umiestnenom pred bránou Mestskej vodárne (3),
zbierka fotografií rôznej monumentálnej tvorby, návrhy na
pamätníky
padlým
v
Zalaegeri,
Veszpréme
a
Pápe (48),
fotografia oltára (Modrý kostolík ?), darovaná Terézii Rigele
od Estery Haverlovej (1). Reprodukcia plastík s cirkevnou
tematikou (53). Odhalenie sochy sv. Juraja po reštaurovaní

Aloisom Rigele (1), reliéf sv. Michala archanjela "Na spásu a
slávu slovenského národa venuje dr. Ferdiš Juriga" (1). Rôzne
neidentifikované fotografie (11).
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9 1926 - 1940 5
Zberateľská činnosť Aloisa Rigeleho: výpisky o výstavách
Aloisa Rigeleho z Galérie mesta Bratislavy (7), výstava A.
Rigeleho diel, plagát (2), adresy, navštívenky, výstrižky
(21), básne a scénky (12). Drobné tlače, vyhláška, pozvánka,
mapa (14). Repertorium juris publici... úryvok, poznámky
(21).? Výstrižky z novín a obrázky na tému Sv. Alžbeta (21).
Rôzne poznámky o kultúrno-historických objektoch 20. storočia
(11). Opisy očíslovaných muzeálnych predmetoch od neznámeho
autora (25). Textové skratky stredovekých textov od neznámeho
autora (2). Heimat - Zeitschrift für Literatur, Kunst, Stadt
und Volkswirtschaft (1). Zoznam vencov od rodín a spolkov na
Rigeleho hrobe (1)
+ nespracovaný dodatok (kr. 5)
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PhDr. Gizela Weydeová-Lewekeová
(1918 - 1930)

Ar

ch

ív

m

PhDr. Gizela Weydeová pochádza zo starej bratislavskej rodiny.
Jej predkovia, pôvodom z Tirolska, sa usadili v Bratislave v 18.
storočí.
Narodila sa 6. augusta 1894 v Košiciach, v rodine Františka
Weydeho, profesora na Strojníckej priemyslovej škole v Košiciach.
Po otcovej smrti roku 1902 jej matka Ginevra Peroliniová
(pôvodom Talianka z francúzskeho Švajčiarska) sa s deťmi vrátila do
Bratislavy. Po skončení štúdia odišla Gizela do Budapešti na Vysokú
školu výtvarného umenia. Tu navštevovala semináre významného
historika umenia Karola Lyku a klasického archeológa Antona
Heklera. Popri štúdiu pracovala na oddelení antického umenia v
Múzeu krásneho umenia.
Profesor Hekler jej roku 1914 umožnil cestu do Talianska a na
jeho popud odišla roku 1917 na Mníchovskú univerzitu, kde študovala
u takých vedcov a odborníkov, ako Wolters, Wölfflin, Frankl a
Bissing. Neskôr pokračovala v štúdiu na Viedenskej univerzite u
Maxa Dvořáka a Löwyho. Dňa 21. decembra 1921 tu získala doktorát z
filozofie.
Po návrate do Bratislavy sa zaoberala výskumom archívneho
materiálu k dejinám umenia Bratislavy. Okrášľovací spolok mesta
Bratislavy ju prijal do služieb Mestského múzea vo funkcii kustóda,
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kde pracovala až do roku 1928. Keďže nedostávala definitívne
miesto, ale pracovala stále ako sezónny pracovník, odišla do
Nemecka, kde sa venovala výtvarnému umeniu (reštaurátorka, maliarka
a grafička).
Počas svojho pôsobenia v Bratislave pracovala na výskume dejín
bratislavského umenia. Svoje výsledky publikovala v dennej tlači i
v odborných časopisoch. Pre Českú akadémiu vied vypracovala zoznam
umeleckých pamiatok Bratislavy.
Ako
žiačka
Maxa
Dvořáka
sa
angažovala
o
pamiatkovú
starostlivosť v Bratislave. Jej úsilie sa odzrkadluje v súdobej
tlači. Má nesporné zásluhy na obnove expozícií Mestského múzea v
roku 1926.
Osobný fond dr. Gizely Weydeovej sa zachoval iba torzovite.
Dostal sa do nášho ústavu darom od Gizely Weydeovej v roku 1967.
Materiál prevzali osobne v Halle v Nemecku pracovníci Národného
výboru v Bratislave a Archívu mesta Bratislavy.
Osobný fond obsahuje v prevažnej väčšine písomný materiál a
novinové výstrižky z obdobia rokov 1918 - 1928 (resp. 1930).
Materiál sme usporiadali do piatich skupín:
I. Novinové články týkajúce sa odbornej a umeleckej činnosti a
súkromného života pôvodcu.
II. Výskum archívneho materiálu (výpisky, výstrižky): v tejto
skupine sú excerpčné karty, poznámky, fotografie, skice.
III. Rukopisy, koncepty a odpisy odborných prác.
IV. Články uverejnené v bratislavskej tlači (výstrižky z novín).
V. Články iných autorov z bratislavskej tlače.
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1 1918 - 1930
1
Články týkajúce sa odbornej a umeleckej činnosti a súkromného
života dr. G. Weydeovej, Kláštor a kostol alžbetíniek,
prednáška v spolku Urania a Toldyho krúžku, Bratislavský
evanjelický kostol a jeho staviteľ M. Walch, kritiky o
vystavených dielach, Moderné umenie v Bratislave, rozlúčkový
list, hodnotenie práce, oznam o zásnubách, Bratislavskí
stavitelia v druhej polovici 18. storočia (22).
1

Poznámky z klasickej archeológie, súpis literatúry o
Bratislave, výpisky z kroniky milosrdných bratov, súpis máp a
plánov v AMB (1141).

2
Umelecká topografia Bratislavy; Bratislava - číslovanie domov,
mestské
brány,
mestské
múry,
cintoríny
(blumentálsky,
evanjelický, sv. Jána, sv. Jozefa, sv. Michala, sv. Ondreja,
sv. Vavrinca, židovský), hájovne, mlyny, mosty, výtnice,
školy, tunel, zvony. Baštová ulica, Bazová (šibenica),

Bezručova
(kostol
sv.
Alžbety),
Bubenková,
námestie (gymnázium), Československej armády.

Čaplovičovo

la

vy

3
Dibrovovo námestie (Mirbachov palác, františkánsky kostol,
jezuitský kostol, mariánsky stĺp), Dostojevského rad, Drevená
ulica, Dunajská, Fazuľová, Fučíkova, Gorkého, Gottwaldovo
námestie, Heydukova (synagóga), Hlboká cesta (kalvária a
Freundweg), Hrad, Hurbanovo námestie, Hviezdoslavovo námestie
(budova SND, Tridsiatkový úrad, Ganymedova fontána, Hummelov
pomník...), Jeseninovo nábrežie, Jesenského ulica.
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Jiráskova ulica (Jeszenákov dom), Jozefská, Kamenné námestie,
Kamzík - vrch (vojnový pomník), Kapitulská ulica (jezuitské
kolégium, prepoštský dom, seminár, fara), Klariská (kláštor a
kostol klarisiek), Kolárska, Kollárovo námestie, Komenského
námestie (Berendyho dom), Konventná ulica (evanjelická škola),
Kopáčska
ulica,
Kozia,
Križkova,
Krížna
(kaplnka
Urlaubskapelle),
Leningradská
(Scharitzerov
dom),
Lodná,
Markušova (kasárne), Mickiewiczova, Michalská (kaplnka sv.
Kataríny, Schäferov dom, Wentzelov dom), Mikulášska (kostol
sv. Mikuláša), Mlynské nivy, Mostová (hostinec u Zeleného
stromu, mestská sýpka, reduta), Mýtna, Nálepkova (kaplnka
Corporis Christi, Esterházyho palác, Balassov palác, Csákyho
palác, Zichyho palác), Na vŕšku, Obchodná, Obrancov mieru
(meštianska strelnica, Erdödyovské záhrady, Grassalkovičov
palác, hotel Deák, Režnákova reštaurácia).
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5
Odborárske
námestie
(Szapáryho
palác,
neogotický
stĺp),
Októbrové námestie (župný dom, kostol a kláštor kapucínov,
kostol sv. Michala, mariánsky stĺp, pranier), Palackého
(hostinec Goldenes Schiff), Panenská (evanjelický kostol,
majer mestského farára), Paulínyho, Primaciálne námestie
(Ormosdyho
dom,
socha
sv.
Jána),
Podhradské
nábrežie,
Podkolibská, Námestie 1. mája, Pugačevova (husitský dom),
Radlinského (robotáreň, kasárne, hostinec U červeného kohúta,
Schiffbeckova základina, blumentálsky kostol, fara a škola),
Radničná
(Apponyiho
palác),
Rajská,
Rázusovo
nábrežie
(Slovenská národná galéria, Esterházyho granárium, kaviareň
Berlín), Riečna, Rudnayovo námestie (dóm sv. Martina, lekáreň
U Spasiteľa), Rybné námestie (meštiansky pivovar, soľný úrad,
stĺp sv. Trojice, Turzov dom).

6
Sedlárska ulica (Zelený dom), Slovanská (lekáreň), Námestie
Slovenského národného povstania (kostol a kláštor milosrdných
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bratov, Messerschmiedov dom, socha sv. Floriána, Ullingerov
dom), Suché mýto, Námestie Ľudovíta Štúra (korunovačný kopec),
Štúrova (Landererov dom, Slovenská úverová banka), Námestie 4.
apríla (dom rodiny Maurachovej, mestská strážnica, Stará
radnica), Tobrucká, Uršulínska (kláštor a kostol uršulínok),
Vajanského nábrežie (Slovenské národné múzeum), Vajnorská
cesta,
Vazovova,
Veterná,
Vydrica
(Habermannov
dom,
Rittingerov dom), Vysoká, Wolkrova, Záhradnícka, Zámocká
(synagóga), Zámocké schody (hostinec Zlaté slnko), Zámočnícka,
Zuckermandl (hostinec Modrá šťuka, kostol sv. Trojice),
Židovská (Dobrý pastier), Železná studnička, Lamač (kaplnka
sv. Rozálie), Petržalka (Aréna, Aukaffee, Bruckau, kostolík,
park, Starý háj).
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Výpisky a výstrižky na heslá: remeslá (kniha mešťanov z
Zuckermandlu, kniha majstrov cechu hrnčiarov, cech krajčírov,
kniha majstrov cechu murárov), rodiny (Entresz, Jiringer,
Mergl, Segner), Mestské múzeum (exponáty, interiéry, holičská
fajansa, mince, terakotové sošky - tanagra, torzo - antika).
3

8
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Rukopisy odborných prác: Antické umenie (Antické torzá,
Antický nález z lokality S. Maria di Capua, Diadémy a ozdoby
do vlasov do roku 1000, Grécke maliarstvo, Grécke sochárstvo,
Médein dračí voz, Rímske maliarstvo a sochárstvo, Sprievodca
po
zbierke
antickej
plastiky
Múzea
krásneho
umenia v
Budapešti), stredoveké umenie (Antické vzory renesančnej
drobnej plastiky, umelecké problémy fasád budov v 12.
storočí), moderné umenie (Impressionizmus, expressionizmus,
moderné
umenie),
umenie
všeobecné
(Rozsudok
účastníka),
cirkevné umenie (Barbarizmy v našich kostoloch, Cirkev a
umenie, cirkevné umenie, Drevené kostoly v Karpatoch),
muzejníctvo (Ciele a význam menších regionálnych múzeí),
barokové umenie v Bratislave (Baroková Bratislava, Barokové
kresby v Bratislave, Barokové nástenné maľby v Bratislave).

9
Rukopisy odborných prác: Bratislavská architektúra: Mestské
stavby,
Apponyiho
palác,
Arcibiskupský
letný
palác,
Aspremontov palác. Divadlo: Stavebné dejiny starého divadla,
Rokokový dom U dobrého pastiera, Dobytčí trh, Grassalkovičov
palác, Hlavná pošta, Gotická brána Hradu, Zrúcaniny Hradu,
Kozia ulica, Mestská sýpka, Mestská sýpka a Reduta, Mestský
lazaret, Mestský majer, Mestský pivovar, Michalská veža,
Mýtnice, Studňa a pranier na Októbrovom námestí, Pálfyho
kasárne, Primaciálny palác, Radnica, Radničný komplex a
mestské
zbierky,
Robotáreň,
Segnerov
dom,
Kasárne
na

la

vy

Šafárikovom
námestí,
Špitálske
kasárne,
Vodné
kasárne,
Empírový dom na Wolkrovej ulici, Hostinec K zlatej ruži.
Cirkevné stavby: Kalvária, Kaplnka na Hlbokej ceste, Tri
tabuľové maľby z XV. storočia v kaplnke na Hlbokej ceste,
Kaplnka v Petržalke, Kláštor a kostol rádu alžbetíniek,
Kláštor a kostol rádu milosrdných bratov, Kláštor a kostol
rádu Notre Dame, Kostol blumentálsky, Kostol evanjelický,
Kostol evanjelický a jeho staviteľ Matej Walch, Kostol
evanjelický (malý), Kostol nemocnice rádu križiakov s červenou
hviezdou, Kostol sv. Trojice, Mestský špitál a kostol. Sochy:
Mariánska socha pred jezuitským kostolom, Mariánsky stĺp na
Októbrovom námestí, Sochy sv. Jána v Bratislave.
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Ochrana umeleckých pamiatok a reakcia na sadovnícke úpravy
mesta - rukopisy odborných prác: Ako dlho ešte? (Aspremontov
palác),
Cintorín
umeleckých
pamiatok
(o
špitálskych
kasárňach), Hodnoty nášho mesta, Chráňme domovinu, Kandeláber,
K
otázke
sadovníckych
úprav,
Krásy
Bratislavy
a
ich
zachovanie, Lazaret, Možno ešte zachrániť Lazaret? Naše
schopnosti, Necudná reklama, Nepodarené okrášľovanie mesta,
Nová strata umeleckej pamiatky (Scharitzerov dom), Nový zločin
proti umeleckej pamiatke, Obchod alebo kultúra, Ochrana
stavebných
pamiatok
v
okolí
Michalskej
brány,
Ochrana
umeleckých pamiatok a Pamiatkový úrad, Ochrana umeleckých
pamiatok - ochrana domoviny, O našich parkoch a umeleckých
pamiakach, Pamiatkový úrad, Prítomnosť a miulosť, Protest
proti sadovníckym úpravám na námestí Milosrdných bratov (dnes
Námestie SNP), Rozsudok smrti nad špitálskymi kasárňami,
Rozvoj mesta, Sadovnícke úpravy a okrášľovanie mesta, Starý
obraz mesta, Stavebné práce v zákopoch pri Michalskej bráne,
Škandalózne zohavenie umeleckej pamiatky (radnica), Umelecké
pamiatky a reklama, Umelecké pamiatky minulosti, Zločin proti
kultúre na radničnom objekte.
Starší umelci: Neznáma škica J. Fadrusza, Štýl F. A.
Hillebtandta, J. Kupecký, A. Maulbertsch, Neznáme dielo F. X.
Messerschmidta, Dielo A. F. Oesera, Ranné dielo Mateja Walcha,
Zabudnutý staviteľ Matej Walch. Talianski umelci v Bratislave.
Umelci súčasní: výstavy v Bratislave: G. Angyal - Jaszus, V
ateliéri P. Brána, G. Gerö, Hebberger, P. Kováts, G. Lerchner,
E. Pick - Morin, F. Reichenthal a W. Skoszyklas, D. Rappaport
a F. Weinwurm, Tomec.
Výstavy: anglického maliarstva vo Viedni, dekoratívneho umenia
v Paríži, stvárňovanie v inžinierskych stavbách (Foormgebung
im Ingenieurbau), moderného rakúskeho umenia v Umeleckej
besede, starého umenia do roku 1800 v Bratislave, umeleckého
priemyslu v Paríži.

11
Výstrižky
článkov
Gizely
Weydeovej,
uverejnených
v
bratislavskej tlači: staré umenie: Umelecká kultúra doby
Štefana Széchényiho. Moderné umenie: Abstraktné umelecké
smery, Moderné umenie. Cirkevné umenie: Barbarizmy v našich
kostoloch, Cirkev a umenie, Čo sa deje v našich kostoloch?
Barokové umenie Bratislavy: Barokové nástenné maľby (radnica,
kostol alžbetíniek, kaplnka sv. Ladislava), Barokové stavby v
Bratislave, Bratislavskí stavitelia v 18. storočí.
Bratislavská
architektúra:
Arcibiskupský
letný
palác,
Aspremontov palác, Rokokový dom U dobrého pastiera, Staviteľ
domu U dobrého pastiera, Mestské divadlo, Mestský lazaret,
Michalská brána, Primaciálny palác.
Cirkevné stavby: 234-ročná bratislavská kalvária, Kalvária,
Kláštor a kostol rádu milosrdných bratov, Kláštor a kostol
rádu Notre Dame, Kostol evanjelický.
Sochy: Mariánsky stĺp na Dibrovovom námestí, Socha sv. Jána na
Primaciálnom námestí.
Ochrana umeleckých pamiatok a reakcie na sadovnícke úpravy
mesta: Ako dlho ešte (o potrebe opraviť Aspremontov palác),
Cintorín umeleckých pamiatok (špitálske kasárne), K otázke
sadovníckych úprav, Krásy Bratislavy a ich zachovanie, Musíme
zachovať pôvodný charakter okolia Michalskej brány, Nová
strata umeleckej pamiatky (Scharitzerov dom), Naše parky a
zámky, Naše skúsenosti, Nepodarené okrášľovanie mesta, Obchod
alebo kultúra, Ochrana pamiatok - ochrana domoviny, Ochrana
pamiatok v Nemecku, O ochrane umeleckých pamiatok, Pamiatkový
úrad,
Pamiatkový
úrad
a
Bratislavčan,
Protest
proti
sadovníckym úpravám námestia Milosrdných bratov (dnes Námestie
SNP), Proti sadovníckym úpravám námestia Milosrdných
bratov, Rozsudok smrti nad špitálskymi kasárňami, Sadovnícke
úpravy a okrášľovanie mesta, Starý obraz mesta, Stavebné práce
v zákopoch pri Michalskej bráne, Umelecké pamiatky a reklama,
Umelecké pamiatky minulosti, Úpadok kultúry, Význam nášho
mesta, Za ochranu mestského lazaretu, Zločin proti kultúre na
radničnom objekte, Zohavenie umeleckej pamiatky (oprava domu
na Wolkrovej ulici č. 3).
Umelci: J. B. Klemens, F. X. Messerschmidt, Talianski majstri
a ich diela v Bratislave.
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Recenzie: Recenzia časopisu Ars Una, Recenzia pramennej práce
Dejiny divadelníctva v Bratislave, Kritika o plese umelcov
"Circus".
Mestské múzeum: Bratislavské mestské múzeum, O znovuotvorení
múzea roku 1926, Súpis vystavených exponátov múzea, Zo zbierok
múzea: antické sošky, Gobelíny, Neznáme dielo Dávida Wellera.
Remeslá v Bratislave: Cech krajčírov v Bratislave, Drobnosti z
dejín kultúry (lekári, pekári a odhadcovia domov).

12
Články iných autorov, výstrižky z bratislavskej tlače:
A. L.: Starobylá soch sv. Juraja, 1776 - 1926 - 150-ročné
bratislavské divadlo, Znovuotvorené výstavné miestnosti
Mestského múzea.
Benyovský K.: Drobnosti z dejín divadelníctva, Messerschmidtov
dom, Mozart v Bratislave, Oltárny obraz evanjelického kostola,
Ondrejský cintorín, Tisícročné avarské pohrebisko v Devínskej
Novej Vsi, Železná studnička.
J. Csákos: Vodná veža.
A. L. Erben: Snemy v Bratislave.
O.
Faust:
Bratislava
a
husitské
hnutie,
Bratislavské
inkvizície roku 1602, Cenné rukopisy a tlač v Bratislave, Dom
strašidiel v Bratislave, Dvojitá vražda na vŕšku pri Kalvárii,
Krátke dejiny práva mesta Bratislavy, Krátke dejiny židov v
Bratislave, Opevnenie starej Bratislavy a Michalská brána, O
popravách v starej Bratislave, Paracelsus v Bratislave,
Stredoveké božie súdy v Bratislave.
K. Frech: Stupava.
K. F.: Kačacia fontána Roberta Kühmayera.
E. Grailichová: Osídlenie Slovenska v predslovanskom období (o
prednáške E. Gieracha), Spoločenský život Bratislavy v 17.
storočí, Výklad v Mestskom múzeu.
E. Holly: Umelecká kritika v Bratislave.
R. Kemény: Bratislava v 17. storočí, Bratislavské zvony,
Bratislavský dom Alexandra Károlyiho, Kultúrne drobnosti z
obdobia baroka, J. J. Matern, Michalská veža, Požiarnictvo
roku 1774 v Uhorsku, Peter Veľký v Bratislave.
E. Kumlik: Minulosť maďarského novinára, Prvý uhorský
stenograf, Zo spomienok bratislavského novinára.
L. Krumliková: Francúzska próza v XX. storočí.
K. K.: K stavebným dejinám Bratislavy.
Š. L. Németh: J. N. Hummel.
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Umelci súčasníci: výstavy: G. Gerö, Hepperger, Jaszusch, G.
Lerchner, Pick-Morino, Reichental, Skoczylas, D. Rappaport a
F. Weinwurm, A. Rigele, A. Schönberger, M. Schurmann, Tomec.
Výstava anglického umenia vo Viedni, Výstava dekoratívneho
umenia
v
Paríži,
Výstava
Stvárňovanie
v
inžinierskych
stavbách, Výstava moderného rakúskeho umenia v Bratislave,
Výstava starého umenia do roku 1800 v Bratislave, Výstava
Zväzu výtvarníkov na Slovensku.
Recenzie a kritiky: Apológia módy, O plese umelcov, Recenzie
kníh K. Benyovského (Dejiny maďarského divadla v Bratislave a
staré divadlo), Reflexy o kostýmoch a maskách.
Mestské múzeum: O exponátoch múzea, Prírastky múzea (antické
sošky).
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Quidam: Dejiny nemeckej literatúry v Maďarsku (recenzia knihy
B. Pukánszkeho), Významné výročia v roku 1927.
M. Schay: Bratislava a židia.
H. Schenk: O sadovníckych úpravách mesta, O starom divadle,
Stará kaviareň (pohostinstvo v Bratislave), Sto rokov Aucafé.
- S.: Mestský lazaret.
A. St.: Retrospektívna výstava v Bratislave.
Š. Vámossy: Dvestopäťdesiat rokov rádu kapucínov v Bratislave,
Lazaretský kostol, O lazaretskom kostole.
V. Wajdits: Salon d,autonomme 1926 (výstava moderného umenia v
Paríži).
Wanderer: Kláštor a kostol klarisiek.
- : Krvavý 1. máj v roku 1919 v Komárne,
- : Mestská kronika 1927 (výstrižky z Pressburger Zeitung).
- : O starej Prahe.
- : Šamorín.
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Johann Nepomuk Hummel
(1804 - 1894)

ív
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Johann Nepomuk Hummel sa narodil 14. novembra Bratislave. Stal
sa hudobným skladateľom, klavírnym virtuózom a dirigentom. Bol
žiakom Wolfganga Amadea Mozarta. Napísal Veľkú klavírnu školu,
ktorú vydal Tobiáš Haslinger vo Viedni roku 1828.
Zásluhy o kult Johanna Nepomuka Hummela mal Ján Batka,
bratislavský mestský archivár. Hummel zomrel ako slávny klavírny
virtuóz, hudobný skladateľ a dvorný kapelník vo Weimare 17. októbra
1837.
Písomnosti získal náš ústav začiatkom 20. storočia, Veľkú
klavírnu školu v roku 1937 kúpou (prírastkové čísla 290, 689, 1032
- 1034).
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1 1877 1
Majetkoprávne
písomnosti:
Overený
atest
B.
Hummelovej,
manželky J. N. Hummela o pravosti Hummelovho koncertného
krídla, výrobku firmy Pierre Erarda (1); overený atest B.
Hummelovej o pravosti Hummelovho spinetu, výrobku Kaspera
Ktholika z Viedne (1).
2 1804 - 1830 1
Korešpondencia pracovného charakteru: L. Cherubini (2), opisy
listov adresovaných na J. N. Hummela: Joseph Haydn (1), Ludwig
van Beethoven (1), P. Rode (1), Fréd Kalkbrenner (1), I.

Moscheles (1), Baillot a A. Castalli (1), Heinrich Marschner
(1), Luis Spohr (1), I. Mayerbeer (1).
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3 1807 - 1887 1 - 2
Rukopisy: Veľká klavírna škola (originál a koncept) (441 + 353
listov), list nakladateľovi (1), redakcia Allgemeine
Anzeige 1 - Hummelom zostavený a vlastnoručne písaný koncertný
program (1), list neznámemu priateľovi (1), Riaditeľstvo
divadla
v
Stuttgarte
(1),
neukončený
súpis
rodinných
príslušníkov (1), libreto k opere Mathilde von Guise (1
zväzok, 22 listov), fotokópie rukopisov J. N. Hummela (11),
koncertné programy, články a plagáty k Hummelovým oslavám (7).
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4 19. storočie 3
Pôvodné vydania diel, čiastočne opatrené Hummelovým
vlastnoručným podpisom: Grand Septour (2), Grande Sonate (1),
Kyrie eleison (3), Klavírna škola I. Nicolaus (1), Omša B-dur
(26).
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19. storočie 4
Ouvertura Dobrá správa (Die gute Nachricht) (1), Repertoir de
Musique (2), Rondeaux - Josephe Rzyszevska (1), Grosses Septet
op. 114 (1), Trois Amusements (1), Variations - Piano forte
(2), Walzer (1), Slávnostná pieseň od J. Thiarda Laforesta k
odhaleniu pomníka J. N. Hummelovi vo Weimare (originál) (1),
Kyrie - študentská omša (3).
Drobná tlač:Dr. Zoltán Hrabussay: Johann Nepomuk Hummel a
Bratislava (slov., maď. - 2x, nem. - 2x; brožúra, tlač).

Karol Beňovský
(1908 - 1937)
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Karol Beňovský pôsobil ako spisovateľ v Bratislave. Narodil
sa 4. júla 1886 v Bratislave, kde absolvoval aj štúdiá. Bol veľmi
produktívny a všeobecne známy spisovateľ. O jeho prácach sa
zmieňovala domáca i zahraničná kritika. Niekoľko jeho kníh z odboru
divadelných,
hudobných,
umeleckých
a
mestských
dejín
bolo
vyznamenaných akademickými cenami. Okrem početných beletristických
kníh vydal aj niekoľko rozhlasových scénok v slovenskej a maďarskej
reči. Prispieval do slovenských, maďarských, nemeckých a anglických
čsopisov. Bol zakladajúcim členom Československo-maďarskej vedeckej
literárnej
akadémie,
členom
spolku
Gesellschaft
für
Theatervorschung v Berlíne a pracovného združenia nemeckej tlače v

ČSR. Bibliografiu Beňovského prenikavejších prác o Bratislave
uvádza Sprievoca po fondoch a zbierkach AMB.
Písomná pozostalosť Beňovského sa dostala do Archívu mesta
Bratislavy pravdepodobne darom od pozostalých.
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1 1930 - 1936 1
Osobné doklady (9).
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2 1928 - 1936 1
Korešpondencia rodinná: Ing. Jaroslav Bartošek (3), A.
Bartošková (1), Blankata (1), akademický sochár a maliar
Jozef Murmann (7), spisovateľ Jozef Nižňanský (3), Gertrúda
Pintérová (1), Magdaléna Richterová (1), Elsie Russelová (3),
profesor Schmeichler (1), rodina Schmidtová (1), Konrád
Schwartz (1), dr. Štefan Sommer (1).
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3 1914 - 1937 1
Korešpondencia pracovného charakteru: Actardjeff - Seidel
(1), dr. Karol Aigner (1), Aixinger (2), Alexander Albrecht
(1), akademický maliar Július Alló (1), spisovateľ dr. Oto
Aull (4), divadelný historik dr. Johann Barna (4), Ján Batka
(9), Pavol Beňovský (1), dr. Marianne Beth (1), T. G. G.
Bolitho (3), herec Hans Bernstadt (4), Jozef Brabec (2),
regenschori u sv. Ladislava Breiter - Szélessy (1), Butscher
(1), Helena Calliesová (1), obchodník s hudobninami dr. W. A.
Collins (15), dr. Elemér Császár (1), riaditeľ Wolfovho múzea
v Eisenstadte dr. Endre Csatkai (29), herečka Irma Csereyová
(4), profesor dr. Decsey (1), anglický konzul Dowden (1),
profesor a spisovateľ dr. Gerald Druce (37), Zuzana Dunková
(3), herec Jenö Erdödi (4), herec Ödön Faragó (3), Ladislav
Fémes (2), profesor dr. Otokar Fischer (1), János Gallyas
(1), profesor dr. E. Gierach (3), redaktorka Elsa Greilichová
(4), János Gömösy (1), dr. Heinrich Grund (1), maliar Edmond
Gwerk (42), japonská speváčka Nobuko Hara (2), profesor dr.
Rudolf Hartmann (3), dr. Ľudovít henzl (1), divadelný
historik dr. Antal Heppner (2), hudobný historik dr. W.
Hitzig (2), univerzitný profesor dr. Richard Horna (5),
Wilhelm Hummel, vnuk J. N. Hummela (34), Siegbert Hummel (3),
Johanna Augusta Hummelová (1), právnička Mária Hummelová (6),
Margaréta Hummelová, vnučka J. N. Hummela (1), Margaréta
Hummelová, manželka Wilhelma Hummela (4), hudobný historik
dr. Kálmán isoz (7), univ. profesor. dr. G. Jungbauer (1).
1916 - 1937 2
Korešpondencia pracovného charakteru: Spisovateľ Ľudovít
Kemény (9), klaviristka Helena Knechtsbergerová (1), dr.
Sigmund Kopfstein (3), profesor dr. Ernst Kroker (3), maliar
Walter Kühn (2), riaditeľ Univerzitnej knižnice dr. Emil
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Kumlik (62), Leona Kumliková (1), divadelný historik dr.
Gejza Kurzweil Karsay (3), divadelný historik dr. Frigyes Lám
(3), M. Lauko (1), profesor Stephan Ley (2), hudobný
skladateľ Paul Litta (2), divadelný historik d. Döme Lugosi
(8), divadelný historik dr. Gyula Lux (2), Anton Mailly (11),
hudobný historik Ervín Major (46), akad. maliar Oskar Matula
(1), Dezsö Medvei (1), Júlia Maixnerová (2), dr. Hans Moser
(2), dr. Klára Moussonová (1), dr. Károly Murányi (1),
Ladislav Nánássy (2), redaktor R. F. Jozef Naumann (1),
divadelný kapelník dr. Gerhard Nestler (22), profesor dr.
Carl Niessen (3), profesor dr. A. Ott (2), maliar Dezsö Pécsi
- Pilch (1), Ferdinand Písecký (1), Max Portheim (3),
profesor dr. Albert Pražák (3), Július Rabe (2), dr. ľudovít
Rajter (2), divadelný historik Dezsö Rexa (1), spisovateľ L.
W. Rochowanski (2), dr. Oto Ronart (1), maliarka Frieda
Salvendyová (18), hudobný historik dr. E. F. Schmid (14),
divadelný historik Leopold Schmidt (5), hudobný historik dr.
Alfréd Schnerich (63), Fridrich Schulze (4), profesorka Lia
Simonyiová (20), spisovateľ Richard Smekal (3), maliar Armín
Stern (3), Jozef Stolitzka (3), Viktor Sugar (1), spisovateľ
Ľudovít Tamás (1), hudobný historik dr. Kurt Tauf (2), János
Thaim (1), Marta Tscherneová (1), dr. Max Unger (1),
divadelná historička dr. Helena Vatterová (5), divadelný
historik dr. Ernst Weizmann (3), maliarka dr. Gizela Weyde Leweckeová (8), Lothar Wimmer (1), neidentifikovaní pisatelia
(11).

m

1908 - 1937 3
Listy rozličných kultúrnych a vedeckých inštitúcií a
vydavateľstiev (223), Radiojournal Bratislava - Praha (30),
objednávky na publikácie (74).
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4 1929 - 1937 3
Korešpondencia zo spolkovej činnosti (ako člena spolku) (20):
Szlovenszkói Magyar Színpártoló; Bratislavský priemyselný
spolok; Slovenský cudzinecký zväz; Cyklistický spolok; PEN klub. Stanovy spoločnosti; pozvánky spolkov; výstrižky z
novín - správy o činnosti spolkov.

Ar

5 1927 - 1936 3
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti: Redakcia
Bergland (2), redaktor Walter Fuchs (1), Nicolaus Gewalt (1),
reklama R. Hasson (1), dr. Ján Jesenský (1), profesor dr.
Kiszling (2), redakcia Magyar Ujság (1), rakúska automobilová
spoločnosť NIBUG (1), Rakúsko-československá spoločnosť (7),
Spoločnosť vlastivedného múzea slovenského (1), Spolok Nemcov
v zahraničí (1).

vy

6 1926 - 1931 3
Zberateľská činnosť: Tlač - oznámenia prednášok Karola
Beňovského (8), výstrižky z novín na témy: Komunistická
strana (N. 1 - 12), Česká ľudová strana (N. 1 - 3), Dunajský
veľtrh (N. 1 - 11), Cirkev (N. 1 - 22), Maďarská národná
strana (N. 1 - 14), Židia (N. 1 - 5).
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Ignác Schreiber
(1869 - 1898)
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1928 4
Zberateľská činnosť: Výstrižky z novín na témy: Vyslanectvo
(anglické) v Prahe (N. 1 - 52), Politika miest (N. 1 - 5),
Slovenská ľudová strana (N. 1 - 67), 90 - 183).
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Ignác
Schreiber
bol
bratislavským
občanom
židovskej
národnosti. Pôsobil v Bratislave pre mesto vo veľmi rušnom a
triedne vyhranenom období, medzi boháčmi a chudobnými. Svojím
rozsiahlym majetkom pomáhal pri spracovávaní chudobincov, ako aj v
spolkoch podporujúcich školákov a iné spoločenstvá, teda spolky,
ktoré sa v polovici 19. storočia začali v Bratislave vytvárať. Vo
svojom testamente spísanom 21. decembra 1868 a vyhlásenom 13.
januára 1869 odkázal ročne vyplácať určené sumy z prírastku
kapitálu osobám, spravujúcim jeho základinu. Okrem toho vymenoval
aj jednotlivé zložky a určil sumy, ktoré sa im majú vyplácať. Išlo
predovšetkým o údržbu domov na Jiringerovej (dnes Prídavkovej)
ulici, ktorých bol vlastníkom, potom o jednotlivé židovské a tiež
inonáboženské spolky. Tak napríklad sa z jeho základiny prispievalo
na spolok evanjelickej cirkevnej obce, na nemocnice, na školské
spolky pre zaodievanie chudobných detí atď. Postupom času sa tieto
spolky rozrástli na veľký počet a ako možno vidieť v roku 1900 šlo
o silno diferencované spolky (vedecké, náboženské, robotnícke,
študentské a pod.). Je nesporné, že tieto základiny v tomto období
(napr. Roykova, Rockeffellerova, Tóthova - Ludwighova, Jiringerova
atď.) boli veľkým príspevkom pre štátnu pokladnicu.
V
písomnej
pozostalosti
Ignáca
Schreibera
nejde
o
charakteristickú pozostalosť, lebo písomnosti zväčša vznikli zo
správy základiny. Keďže ide o pozostalosť fondového charakteru s
jednoduchou organizačnou štruktúrou jej správy, usporiadali sme
písomnosti
chronologicky.
Materiál
je
prevažne
účtovného
charakteru.
Písomnosti prevzal náš ústav v roku 1935.
Reč písomností je nemecká, maďaská a slovenská.
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1 1869 - 1871 1
Zoznamy nájomníkov v Schreiberových domoch a výkaz platieb
nájomného, výdavky na údržbu domov, dane z domov na Vydrici,
výkazy o majetku Ignáca Schreibera, súpisy kapitálu, výkazy o
výdavkoch
kvitancie,
daňové
knižky,
finančný
spor
so
švagrinou Vaschovou, výmery z daňového úradu, finančný spor s
Fanni Sternovou, sumárne výpočty úrokov z obligácií, zmeniek
a iného kapitálu, výdavky spojené s údržbou Schreiberovej
pozostalosti, tabulárny výkaz o majetku, sumárne výpočty,
spor Schreiber - Vilmos Rotter, odhady majetkov, finančný
spor
s
Elhamom
Deutsom,
licitačné
protokoly,
súpisy
pozostalosti v cenných papieroch, zmenkový spor s Rezsöm
Weislom,
Andrejom
Stamplom,
Jurajom
Bräunerom,
Jakubom
Geiderom, Karlom Weiszlom Jozefom Kaszmanhuberom. Výpisy z
notárskej knihy, žiadosti o príspevky na podporu dobročinných
spolkov, výkazy o spravovaní pozostalosti, daňové príkazy,
účty, výkazy podporovaných spolkov, pozvánky na schôdze,
testament Ignáca Schreibera, štatút požiarnickeho podporného
fondu, súpisy dlhov, úroky zo zmeniek, ročné bilancie
Schreiberovej základiny. Poistka na majetok, poukážky z
vojenských bytov, výdavky za modlenie nad rodičovským hrobom,
žiadosti o poskytnutie podpor zo Schreiberovej pozostalosti.
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1872 - 1874 2
Výkazy o spracovaní Schreiberovho úrokového fondu, Provizórny
opatrovný spolok židovskej náboženskej obce - podpory, výkazy
o prijímoch z nájomného, výdavky na údržbu domov, poistka
proti požiarom, daňové knižky, účty za bežné údržbárske
práce, poplatky za vojenské bty, úroky z majetku, výdavky z
úrokov na príslušný kapitál, príjem z kapitálu, výkazy o
stave majetku, ročné bilancie a správa základiny, výkazy o
hospodárskom stave, výťah z advokátskej knihy o spracovaní
majetku základiny, štatúty pre synagógy a školstvo, pomoc pri
vydaji chudobných dievčeniec, štatúty pre bratstvá, výťahy z
notárskej knihy, žiadosti spolkov, organizácií, korporácií i
jednotlivcov
o
poskytnutie
podpory
zo
Schreiberovej
základiny,
menovanie
správcu
pozostalosti,
superrevízia
hospodárskeho stavu základiny, príjmy z domového majetku,
správy o aktívnom a pasívnom majetku, potvrdenky o prijatí
peňažnej podpory jednotlivými inštitúciami.

1875 - 1877 3
Žiadosti o subvencie, výkazy o hospodárskom stave základiny,
výťahy z notárskej knihy o hospodárskom stave základiny,
vyplácanie ročných poručníckych poplatkov z úrokov, prehľady
o platení nájomného, výdavky spojené s údržbou domového
majetku, bežné účty za práce, poistenie, daňové knižky,
kvitancie, výdavky z úrokov z majetku, výkazy o príjmoch z

úrokov, ročné bilancie, vkladné knižky, príspevky dobročinným
spolkom, vyúčtovanie základiny, vymáhanie dlhu od Karla
Hausnera.
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1878 - 1888 4
Evidencia príjmov a výdavkov zo Schreiberovej základiny
(nájomné, údržba domov, poplatky z úrokového fondu atď.),
povrdenky, bežné účty, daňové knižky, poistenie proti
požiaru, poručnícke poplatky za modlitby a administrátorské
konanie, žiadosti o poskytnutie podpory zo základiny pre
rôzne spolky a korporácie, konečné revízie o vyúčtovaní
základiny, superrevízia základiny, poďakovania za poskytnutie
podpory zo základiny, pozostalosť po zosnulej Jozefíne
Schreiberovej a zmenkové pohľadávky, hlásenia o celkovom
stave základiny, evidencia príspevkom dobročinným spolkom zo
Schreiberovho
úrokového
fondu,
ohlásenie
smrti
Mini
Weinbergerovej, dcéry rabína Mosesa Sofera - predisponovanie
prípadu z Viedne do Bratislavy, licitačný protokol.
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1889 - 1895 5
Žiadosti o poskytnutie podpory zo Schreiberovej základiny
rôznym spolkom a korporáciám, vyplácanie poplatkov pre
dobročinné spolky z úrokového fondu základiny, potvrdenky o
zvýšení poplatkov, výkazy o využívaní subvencií spolkami zo
základiny, výkaz o stave opatrovného ústavu malých detí,
sumárne výkazy o príjmoch a výdavkoch podporovaných spolkov a
inštitúcií, rozdelenie čistého zisku zo základiny inštitúciám
a spolkom, bežné účty za údržbu domov, daňové knižky, záznamy
o vyúčtovaní základiny, poistenie proti požiaru, výkazy o
príjmoch a výdavkoch zo základiny, poručnícke poplatky, účty
za práce na domoch, celkové vyúčtovanie zo správy základiny,
hlásenie o konečnom stave základiny.
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1896 - 1898 6
Účty za údržbu domov, daňové knižky, poistenie proti
požiarom,
poručnícke
poplatky
zo
základiny,
výkazy
o
hospodárskom
stave
základiny,
žiadosti
a
poskytovanie
subvencií spolkom, korporáciám a inštitúciám, výkazy spolkov
o použití subvencií a ich hospodárskom stave.

Wimmer (rodina)
(1583) (1802 - 1978)
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Bratislavská obchodnícka rodina Wimmerovcov pochádzala z
Weidlingu pri Klosterneuburgu v Rakúsku. Prvý známy člen rodiny
Leopold Philip Wimmer (1754 - 1814) sa zúčastnil na stavbe
Primaciálneho paláca v Bratislave (palác ostrihomského arcibiskupa
Jozefa Batthyányiho) ako Bauschreiber. Neskôr pracoval na správe
arcibiskupských majetkov v Bratislave (Primatial - Hofrichter).
Jeho syn Ján Wimmer (1783 - 1857) sa stal správcom arcibiskupského
majetku v Szalke. Syn Jána Wimmera Jozef (1808 - 1873) sa dal na
obchodnícku dráhu. Bol spolumajiteľom obchodu v Trnave (Zur
silbernen Kugel). Roku 1842 sa oženil s Bratislavčankou Máriou
Nöblovou. (Z jej písomnej pozostalosti sa zachovala a do tejto
pozostalosti dostala erbová listina rodiny Nöbl z roku 1583.)
Predal svoj obchod v Trnave a roku 1848 odkúpil Jiringerov obchod v
Bratislave na Michalskej ulici č. 2 (Zum Elephant). Jeho synovia
Adolf (1845 - 1935) a Gejza (1847 - 1923) dali sa na otcovu
obchodnícku dráhu. Adolf pred nástupom do obchodu študoval a
pracoval
vo
viacerých
európskych
mestách.
Bol
podpredsedom
Obchodnej komory v Bratislave a po dlhé roky zastával funkciu
predsedu Prvej bratislavskej sporiteľne. Z jeho synov Lothar (1883
- 1945) viedol firmu až do jej zániku a druhý syn Frantz (1885 - ?)
bol univerzitným profesorom na Nemeckej vysokej škole technickej v
Prahe.
Písomná pozostalosť rodiny Wimmerovej je pomerne bohatá. Z
dokumentácie sa dá rekonštruovať celý vývoj rodiny. Pozostalosť sme
usporiadali podľa štruktúry: erbová listina rodu Nöblovcov,
písomnosti týkajúce sa celého rodu Wimmerovcov a jednotliví
členovia rodu Wimmerovcov. Inventárnu jednotku tvoria jednotlivé
časti uvedenej štruktúry a písomnosti každého člena rodiny.
Reč pozostalosti je nemecká, maďarská, latinská a slovenská.
Písomnú pozostalosť rodiny Wimmerovej získal náš ústav v roku
1979 kúpou.
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1 1583 1
Rakúsky arcivojvoda Ferdinand vydáva pre členov rodiny Nöbl
erbovú listinu.
Overený odpis z roku 1792, papier, nemecká reč, 1 list,
58 x 47,5 cm.

Ar

2 1754 - 1978 1
Písomnosti, ktoré sa týkajú celej rodiny Wimmerovcov:
genealogia rodiny (4). St. Martins Kalender: článok o rodine
Wimmerovcov
(1),
fotogrfie
portréty
členov
rodiny
(reprodukcie malieb): Jozef Leopold Wimmer, Johann Wimmer,
Johanna
rod.
Enzingerová,
Adolf
Wimmer,
Mária
rod.
Hardtmuthová, Gejza Wimmer, skupinová fotografia rodiny (8).
Rodinné album - fotograie členov rodiny, priateľov a známych
(98 foto) s udaním mien z 19. storočia.

3 1802 - 1835 2
Písomná pozostalosť Jozefa Leopolda Wimmera (1754 - 1814):
testament, deľba majetku medzi dedičmi, predaj - dražba
majetku (licitačný protokol, súpis a ohodnotenie majetku),
kvitancie, dlžobné úpisy (23).

la

vy

4 1814 - 1821 2
Písomná pozostalosť Franza Wimmera (1785 - 1840): výkaz
kapitálu, dlžobné úpisy, potvrdenky, listy Franza Wimmera
Johannovi Wimmerovi (24).
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5 1814 - 1836 2
Písomná pozostalosť Emericha Wimmera (1810 - 1872): kniha
účtov, výkaz o stave kapitálu, výkaz o výdavkoch spojených s
výchovou Emericha Wimmera, kvitancie, poštové poukážky na
peniaze poslané Emerichovi, ktorý slúžil v Esterházyho pluku
v talianskych mestách Pavia, Parma, Modena, Castiglione,
Piacenza, Mantova a Brescia, listy Emericha Johannovi
Wimmerovi (105).

es
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6 1834 - 1841 2
Písomná pozostalosť Johanna Wimmera: písomnosti týkajúce sa
Jozefa Steigmüllera, lekárnika, ktorému robil Johann Wimmer
tútora: testament Terézie Steigmüllerovej rod. Fogtovej z
Nových Zámkov, vyúčtovanie výdavkov a výkaz o kapitále,
kvitancie, záložné listy, listy Terézie a Jozefa Steigmüllera
Johannovi Wimmerovi (25).
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7 1821 - 1863 2
Životopis
Jozefa
Wimmera
vyhotovený
Adolfom
Wimmerom,
očkovací
preukaz,
vysvedčenia
z
reálky
Kráľovského
polytechnického
inštitútu
vo
Viedni,
svedectvá
od
zamestnávateľov, svedectvá Obchodného grémia v Trnave o
registrácii firmy Smekal a Wimmer (Zur silbernen Kugel) a o
inkorporácii firmy Jozef Wimmer, manželská zmluva Jozefa
Wimmera s Máriou Nöblovou, kúpnopredajné zmluvy: kúpa obchodu
v Bratislave na Michalskej ulici od Jiringera, predaj obchodu
v Trnave, svedectvo obchodného grémia v Bratislave o
inkorporácii Jozefa Wimmera, dlžobný úpis, oznamy, pasy,
korešpondencia: listy manželke, advokátovi Samarjayovi; listy
od: Flandorffera, Jiringera, dr. Odermanna, Schmidtgena,
Karla, Evy Wimmerovej vydatej Feiglerovej. Súdny spor medzi
Alžbetou Würzlerovou a Jozefom Wimmerom, žiadosti členov
rodiny,
súdne
trovy(88).
Vandrovná
knižka
sedlárskeho
tovariša Emericha Nöbla.

8 1847 - 1938 2

vy

Písomná pozostalosť Gejzu Wimmera (1847 - 1923): rodný list,
školské vysvedčenia, svedectvo Obchodného grémia v Bratislave
o zapísaní Gejzu Wimmera do učňovského protokolu spoločnosti,
učňovský list, svedectvo o inkorporácii, úmrtný list, výpis
zo živnostenského registra. Korešpondencia: listy Jozefovi
Wimmerovi - otcovi, listy od Jozefa Wimmera a Lautingerovi
(35).
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9 1860 - 1935 3
Písomná pozostalosť Adolfa Wimmera: životopis, inkorporačná
listina Obchodného grémia v Bratislave, oznámenie o zvolení
Adolfa
Wimmera
za
člena
municipálneho
výboru
mesta
Bratislavy, svedectvo o príslušnosti, cestovný pas, deľba
pozostalosti po Adolfovi Wimmerovi, nekrológy a oznamy o
smrti Adolfa Wimmera, vysvedčenia Márie rod. Hardtmuthovej.
Korešpondencia: listy: Glauberovi, rodičom; listy adresované
Adolfovi Wimmerovi: Theodor Edl, Ferko, Karl Gassner, Adolf
Glauber, Max Grund, Wilhelm Haberkorn, Theodor Heymann,
Janka, Karl Lange, Max Mey, dr. Odermann, Karl Schmidtgen,
Günther Schulze, Hugo Schulze, Tini, Ambróz Váczy, Otokar
Weber, Jozef Wimmer a rodina. Diplom pre Adolfa Wimmera od
Bratislavského kresťanského spolku (235).
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1925 umelecká kazeta
Pamätný spis Združenia peňažných ústavov na Slovensku a
Podkarpatskej Rusi (Zakarpatská Ukrajina) pri príležitosti
80.
narodenín
Adolfa
Wimmera,
predsedu
združenia,
s
ilustráciami a zdobenou drevenou kazetou a plaketou od
bratislavského sochára J. Murmanna (88).

ív

10 1900 - 1944 3
Písomná
pozostalosť
Lothara
Wimmera:
odpis
maturitného
vysvedčnia z Vyššej obchodnej školy, potvrdenie o učňovskom
pomere, potvrdenia od zamestnávateľov (Brehmen a Londýn),
preukaz totožnosti (7).
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11 1868 - 1950 3
Písomná pozostalosť firmy Jozef Wimmer a synovia: rozhodnutia
a
oznámenia
o
registrácii
zmien
a
podpisového práva
spoločníkov firmy J. Wimmer a synovia, dohoda medzi Adolfom a
Viktorom (Gejzom) Wimmerom, spoločníkmi firmy J. Wimmer a
synovia, zmeny a dodatky pri zapísaní firmy, výpisy zo
živnostenského
registra,
koncesia
na
predaj
liehovín,
zhabanie tovaru, rozpočet na opravu domu na Michalskej ulici
č. 2 (46 ks), obchodná korešpondencia (98). Personálne knihy
firmy Jozef Wimmer a synovia (3). Fotografie z obchodu (10) a
reklamy (6).

* krabica č. 4 - nespracované
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Dr. Fridrich Lám
(1872 - 1892)

ív
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Dr. Fridrich Lám, advokát v Kežmarku, potom v Nagy Káte
(Maďarsko), neskôr zástupca notára v Kráľovskej verejnonotárskej
komore v Bratislave. Narodil sa 20. júna 1850 v Uj Szásze v
Peštianskej župe. Právo študoval v Pešti, štúdiá ukončil roku 1876.
Po skončení štúdií nastúpil v Kežmarku, kde pôsobil od roku 1876 do
konca roku 1888. od roku 1889 do februára 1891 pôsobil v Nagy Káte
(Peštianska
župa),
skadiaľ
nastúpil
do
úradu
Kráľovskej
verejnonotárskej komory v Bratislave ako zástupca notára Bartala.
Prevažnú časť jeho písomnej pozostalosti tvoria archiválie,
ktoré vznikli počas jeho advokátskej praxe v Kežmarku. Klientov mal
väčšinou z Kežmarku a jeho okolia. Zo sporov, ktoré viedol, zračia
sa sociálno-spoločenské a kultúrne pomery na Spiši v 19. storočí.
Dr. Fridrich Lám ovládal písomne aj slovom tri reči: maďarčinu,
nemčinu a slovenčinu. Vzhľadom na veľmi zlé sociálne podmienky
tamojšieho obyvateľstva musel veľmi často vymáhať súdne, resp.
advokátske trovy. Ďalšie písomnosti z úradnej činnosti sú spory
majetkovo-právne a dedičské, ktoré dr. Lám zastupoval. Uložené sú
podľa abecedy priezvísk klientov A - W v štyroch archívnych
krabiciach.
Písomnosti sa dostali do nášho ústavu pravdepodobne darom
začiatkom 20. storočia. Materiál je v stanovených sériách uložený
chronologicky.
Reč písomností je nemecká, maďarská a východoslovenské
nárečie.
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1 1873 - 1892 1
Osobné doklady dr. Fridricha Láma: menovanie na právnickú
prax (1), vysvedčenie o rigoróznej skúške (1), zrieknutie sa
štipendia (1), potvrdenia o právnickej praxi v Budapešti (3),
prepúšťací vojenský list (1), dohoda o manželskej rozluke
(1), výťah z matriky - rodný list (1), opis potvrdenia o
zložení právnickej skúšky (1), výťah z matriky detí (1),
žiadosť manželky Agneši Lámovej rod. Payerovej o rozvod (2),
vysvedčenie o rečových znalostiach v maďarčine, nemčine a
slovenčine (1), oznámenie Bratislavskej kráľovskej notárskej
komory dr. Lámovi, aby nastúpil miesto notára v Bratislave
(2), rozhodnutie Okresného súdu o zastavení advokátskej
činnosti dr. Láma (1), žiadosť Bartala o vymenovanie Láma za
jeho zástupcu (1), pohľadávka Daňového úradu (1).

vy

2 1879 - 1890 1
Majetkovoprávne písomnosti: Spory dr. Láma za vymáhanie dlhov
a prepisy majetku s nasledujúcimi osobami: Jozef Henta (1),
Klein - Poljak (4), Mária Kuruczová (2), Juraj Majländer (2),
Martin Pasztusek (2), Armin Klein (2), Vojtech Kristofek (4),
Samuel Menhardt (17), Ján Bukoviny (1), Tomáš Rotkow (3), Ján
Borinka (2), Štefan Zsilka (6), Anna Neuberrgerová (3), Jozef
Gustáv (3).

Br
at

is

la

3 1884 - 1889 1
Korešpondencia pracovného charakteru: listz dr. Lámovi od:
Ľudovíta Gürtlera (2), Fridricha Husza (3), dr. Jozefa
Jerusalema (1), advokáta Kálmana Pátera (5), Rotha (4),
krajčírov bratov Neuländerovcov (1), Antona Griglyaka (2),
koncept mestskej rady (2), vymáhanie dlžoby (1), žiadosť o
zamestnanie v Székszarde (2), žiadosť o notárske miesto na
Okresnom súde v Levoči (1). Prípisy v sporoch: Banátha,
Reinitza, Nitscha, Kredatusa, Appela, Buchallu, Markovitsa a
Krissika.
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4 1872 - 1889 A - F 2
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti v sporoch, ktoré
viedol dr. Lám (usporiadané podľa abecedy): protokol k sporom
(25), Annamaria Adamová - zrušenie sporu, Anna Barthová dlžoba, Simon Bednartsík - vlastnícke právo s priloženým
testamentom - proti Jozefovi Koščákovi, Adolf Bergmann kontra
Dávid Goldmann pre dlžobu, Adolf Bergmann kontra Stasch pre
dlžobu, A. Bergmann kontra Lotti Tollmann pre dlžobu, Leopold
Block kontra Michal Palcso pre dlžobu, Štefan Brust kontra
Sali Ritter pre dlžobu, Ján Cserna pre dlžobu, Jakub Demiany
kontra Tobias Wildner pre dlžobu, Ján Demko - dedičský spor,
Ján Domanovszky pre dlžobu, Bertalan Džadon kontra Mazuch pre
dlžobu, Hauni Elfenbein kontra Jakub Jankura pre dlžobu,
Móric Elfenbein kontra Goldmann pre platenie poistného, M.
Elfenbein kontra Kolländer pre dlžobu, Heinrich Elfebein
kontra Ján Wilský pre dlžobu, Pavel Ferencko kontra Grün intabulácia majetku, Jakub Ferencsák kontra Kubský pre
dlžobu, Michal Findura kontra dr. Lám - dohoda o dlžobe,
Henrik Friedmann kontra Pavlík pre dlžobu, Leo Friedmann
kontra Szurma pre dlžobu.
G - K 3
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti v sporoch, ktoré
viedol dr. Lám (usporiadané podľa abecedy): Juraj Galli splnomocnenie, Fridrich Gabriel kontra Csat a Fábry kúpnopredajná zmluva, B. Glückmann kontra Eichhorn pre
dlžobu, Armin Görgey - inventár pozostalosti, dr. M.
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Greisiger
Visum
repertum,
Jozef
Grottkovský
kontra
Glattster - majetkový spor, Frigyes Grünwalský kontra Michal
Tomášek - majetkový spor, Tomáš Grutke kontra Jozef Virostek
pre dlžobu, Ján Hajas kontra Verona Töröková pre dlžobu,
Henrik Herbst kontra Kraka pre dlžobu, Heisz kontra Klein pre
dlžobu v sporiteľni, Heinrich Herbst kontra Kowalinsky pre
neplnenie dohody, Jozef Hertz kontra Armin Unger pre dlžobu,
Štefan Huszin kontra Anna Parrová pre výchovné poplatky,
Maximilián Holländer - zmenky, Štefan Hollós kontra Július
Hensch pre dlžobu, Ján Husz - odpis testamentu, Jakub Hrobák
kontra Jozef Kostsák - dedičský spor, Jozef Jadamecz dedičský
spor,
Andrej
Jadusch
kontra
Jakubetsch
kúpnopredajná zmluva, Amélia Jakubovitsová kontra Roth exekúcia, Ferenc Jarosy kontra Jozef Kostelnik - exekúcia,
Katarína Jamnická kontra Ján Albert pre urážku na cti, Jozef
Kinz kontra Ander pre ublíženie na zdraví, Jozef Kalata
kontra Pavel Schwartz - splnomocnenie, Michal Kaprál kontra
Jančo Kaprál pre dlžobu, Konstancia Keresztfalvyová kontra
Adolf Nürenberger pre dlžobu, Andrej Kisan kontra Mária
Ruszinová - majetkový spor, Pavol Kinszký kontra Šimon Grün majetkový spor, dr. Armin Klein - exekučné vymáhanie, Jozef
Krempaský kontra Klein pre dlžobu, Katarína Kleinová kontra
Roth - spor o dedičstvo, Ján Knott kontra Ján Böhmisch pre
dlžobu, Emmanuel Kornhauser kontra Efrosim Grossmann exekúcia, Anna Neubauerová kontra Henrik Körner - majetkový
spor, Štefan Kovalszký - exekúcia a výťah z matriky, Rozália
Krissiková kontra Jozef Krissik - dedičský spor, Adalbert
Kulton kontra Hermann Pollák - kúpnopredajná zmluva.
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L - N 4
Merkhardt Lindt kontra Mária Merkhardtová - rozvod, Ján
Liszák kontra Anna Gregorová pre dlžobu, Eliáš Littmann
kontra Adalbert Kosztka - pozemkový spor, Viliam Löwenstein
kontra rodina Kleinová - majetkový spor, Vojtech Macsok
kontra Regina Porubská - obchodný spor, majetkový spor Macsok
- Gloczik - Kovalcsik, Anna Macsoková rod. Volcseková kontra
rodina Kolenková - dedičský spor, Vojtech Macsok kontra
Martin Poronszký pre dlžobu, Jakub Majkúth kontra Adalbert
Kusnýrek - majetkový spor, Jozef Majkut kontra I. Nürnberger
- spor o pôdu, Jozef Makovszký kontra Ján Olsonka - dedičský
spor, Ján Majercsá kontra Anton Szoltís - pozemkový spor,
Jozef Markovics kontra Mihályik - obchodný spor, Markovics Müller - Novák pre dlžobu, Andrej Marhefke - dedičský spor,
Andrej Marmulla kontra Haasz - dedičský spor, Jakub Matonok
pre dlhy, Samuel Menhardt - manželský spor, Samuel Menhardt
kontra Ján Lindt - majetkový spor, Gertrúda Millyonová rod.
Gogolyová kontra Andrej Millyon - majetkový spor, Gustáv
Mittelmann kontra Žofia Penzová pre dlžobu, Ján Mlynár kontra

vy

Ján Podolinský - majetkový spor, Jakub Müller kontra Ondrej
Thomay - exekúcia, Jakub Müller kontra Ernest Lorenz pre
dlžobu, Jakub Müller kontra Jakub Thinsz - kúpnopredajná
zmluva, Anna Neubauerová kontra Jozef Majkut - majetkový
spor, Anna Neupauerová - kúpnopredajná zmluva, Simon Nikozy
pre falšovanie dokladov, Michal Nitsch kontra Mária Nitschová
pre urážku na cti, Mária Nikházyová - pre dlžobu, Jozef Novák
kontra manželka - rozdelenie majetku, Izák Nürnberger kontra
Jozef Majkut - vyvlastnenie majetku.
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O - W 5
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti v sporoch, ktoré
viedol dr. Lám (usporiadané podľa abecedy): Orkisz kontra
Zibura - majetkový spor, Ján Palencsár kontra Koloman Jermey
- majetkový spor, Anna Parrová kontra Štefan Huszin pre
platenie výchovného, Ján Pavlica kontra Žofia Majerčáková dedičský spor, Karol Poluček - zmenka, Móric Pollák exekúcia, Andrej Potenko kontra Mária Potenková pre ublíženie
na tele, Filip Pollák kontra Matej Bukoviny - majetková
dohoda, Vojtech Raisz kontra Bernát Finkelstein - majetková
dohoda, Lotti Roth kontra Mojžiš Heller - obchodný spor,
Jakub Roth kontra Štefan Duchon pre dlžobu, Dávid Roth kontra
Jozef Hertz pre dlžobu, Dávid Schiff kontra Karol Mooser pre
dlžobu, Dávid Schiff kontra Andrej Husz - záložné právo,
Samuel
Schönwizner
kontra
Zuzana
Czentaer
výpis z
pozemkovej knihy, Karol Schultz kontra Porubský - exekúcia,
Samuel Schwartz kontra Lotti Lux - exekúcia, Fridrich Schwarz
kontra Július Hensch pre dlžobu, dr. František Schweiger
kontra Alexander Szabó pre ublíženie na tele, Zuzanna
Simonisová pre rozdelenie majetku, Ignác Singer kontra
Jozefína Holbová - majetkový spor, Andrej Šoltís kontra Jakub
Jurgovan pre ublíženie na tele, Karol Strauss kontra Fridrich
Lang - záložné právo, Gábor Szabó kontra Štefan Koncz zhabanie majetku, Ján Szeraffy kontra Ján Blum - majetkový
spor, rodina Sopková - dedičský majetkový spor, Ján Tomášek
kontra Juraj Klimek - dedičský spor, Katarína Tomičeková
kontra E. Appel - spor o vlastnícke právo, Ján Toppertzer pre
dlžobu, Jakub Valentin kontra Karol Balogh - vypočúvanie
svedka, Ján Warinský - majetkový spor, Ján Virostek kontra I.
Littmann - dedičský spor, Štefan Vojinský - majetkový spor,
Ján Wadovský - potvrdenka o dlhoch, Eduard Ealter - expens.
nota (poznámka o výdavjich)m Júlia Wildnerová - prepis
majetku, Wojtassek kontra Novák - spor o pôdu.

5 1878 - 1884 5
Účtovný materiál: Vyúčtovanie príjmov a výdavkov (16).
6 1882 5

Tlač: výstrižky z novín, cenník tabakových výrobkov (3),
prázdne tlačivá - záložné právo.
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Jozef Langer
(1826)
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Jozef Langer bol správcom majetku vdovy po Kazimírovi
Esterházym v Gattendorfe v Rakúsku.
Z jeho písomnej pozostalosti sa u nás zachoval jediný list od
právneho zástupcu Ignáca Takacsyho o spore gattendorfských židov
pre ublíženie na tele v maďarskej reči.
List sa dostal do nášho ústavu pravdepodobne darom od
niektorého z jaho pozstalých.
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1 1826 1
List od právneho zástupcu Ignáca Takacsyho.

Laporte
(1813 - 1852)
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Rodina Laporteovcov bola francúzska rodina. Ako sa dostali
osobné doklady niektorých príslušníkov tejto rodiny do nášho ústavu
nemožno zistiť. Pravdepodobne boli zakúpené ako kuriozity pre
písomnú zbierku ústavu.
V pozostalosti sa nachádza členský diplom profesora Laportea
(krstné meno neuvedené) v Spoločnosti pre vedu, poľnohospodárstvo a
umenie v Strassbourgu z roku 1813. Dva diplomy bakalára z
Právnickej fakulty v Strassbourgu Jeana Baptistu Henriho Laporta
patria už staršej generácii.

Ar

1 1813 - 1852 1
Osobné doklady: diplomy (3).

Leopold Maisch
(1813 - 1817)

vy

Leopold Maisch bol bratislavským povrazníkom. Po otcovi
Jurajovi
Maischovi,
tiež
bratislavskom
povrazníkovi,
zdedil
zadĺžený majetok. Veritelia bezohľadne vymáhali dlžoby aj s úrokmi,
najmä Jozef Bernard Partensläger. Spor sa dostal až ku kráľovi.
Písomnú pozostalosť tvoria spisy majetkovoprávneho a súdneho
charakteru.
Reč pozostalosti je latinsko - nemecká.

Br
at

Franz Xaver Messerschmidt
(1770 - 1784)

is

la

1 1813 - 1817 1
Spisy sporové a mejetkovoprávne (8).

es
ta

Franz Xaver Messerschmidt narodil sa 20. augusta 1732 vo
Wiesensteigu pri Ulme. Sochárstvu sa učil v Mníchove, vo Viedni a v
Ríme. Bol jedným z najväčších karikaturistov doby baroka. Roku 1777
prišiel do Bratislavy, kde pracoval na výzdobe a štukatérskych
prácach v kostoloch a palácoch. Na Zuckermandli si zakúpil dom, v
ktorom žil do svojej smrti 20. augusta 1783.
Písomná pozostalosť F. X. Messerschmidta sa dostala do nášho
ústavu pravdepodobne kúpou začiatkom 20. storočia.
Reč pozostalosti je nemecká.

m

1 1775, 1777 1
Osobné doklady: potvrdenie o vycestovaní (1), potvrdenie o
zdravotnom stave (1).

ch

ív

2 1770 - 1784 1
Majetkovoprávne písomnosti: výťah z protokolu o kúpe domu na
Zuckermandli (2), testament (originál) (1), súpis
pozostalosti (2).
3 1777 1
Korešpondencia rodinného charakteru: listy bratovi (3).

Ar

4 1773 - 1783 1
Korešpondencia pracovného charakteru: list Mayerovi (1), list
grófovi z Berchenu (2); listy Messerschmidtovi od Jakuba
Dornera (1), Martina Fischera (1), Jakuba Schmuzera (1),
Martina G. Kovachicha (1).
5 1770 - 1783 1

Účtovný materiál: Kvitancie (7), obligácie (2), pohrebné
výdavky (1).

vy

Michal Institoris Mošovský
(1796)

m

es
ta

Br
at

is

la

Michal Institoris Mošovský sa narodil 29. septembra 1731 v
Bystričke v Turci, zomrel 7. októbra 1803 v Bratislave. Bol
evanjelickým kazateľom a slovenským spisovateľom. Študoval od roku
1749 v Bratislave a od roku 1751 v Debrecíne. Roku 1753 sa vrátil
do Bratislavy, kde učil deti v dome Daniela Lehockého z Lehoty.
Roku 1756 odišiel na štúdiá do Wittenbergu a po návrate roku 1758
bol menovaný kazateľom a správcom maďarsko-slovenskej evanjelickej
cirkvi v Bratislave, kde účinkoval až do smrti. Za jeho duchovnej
správy bol postaveny a roku 1777 vysvätený v Bratislave terajší
evanjelický maďarsko-slovenský kostol.
Z Mošovského písomnej pozostalosti zachoval sa v našom ústave
iba jeden list od Michala Kovátsa Martinyho, ktorý získal archív
pravdepodobne kúpou.
1 1796 1
List Michala Kovátsa Martinyho (1).

Peter Motko
(1818)

ch

ív

Peter Motko bol bratislavským richtárom v rokoch 1812 - 1814
a 1818 - 1820.
Z jeho písomnej pozostalosti sa zachoval v našom ústave iba
jediný list rodinného charakteru od švagra z Viedne. List zakúpil
archív roku 1932.

Ar

1 1818 1
List od švagra z Viedne (nečitateľný) (1).

Juraj Murmann
(1870 - 1897)

la

vy

Juraj Murmann bol účtovníkom v Ludwigovom mlyne v Bratislve.
Bol
podporovateľom
umenia
a
tajomníkom
speváckeho
solku
Liedertafel. Korešpondoval s rôznymi hercami, skladateľmi a
riaditeľmi divadiel. Z tejto jeho činnosti sa v písomnej
pozostalosi J. Murmanna zachovalo 184 listov.
Murmannov čestný členský diplom spolku Kirchenmusik - Verein
a členský diplom Spolku strelcov, ktorý uvádza Sprievodca po
fondoch a zbierkach Archívu mesta Bratislavy sa v pozostalosi
nenachádza (pravdepodobne sa dostal omylom do Sprievodcu).
Reč pozostalosti je nemecká.
Písomnú pozostalosť získal náš ústav pravdepodobne kúpou.
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1 1870 - 1897 1
Korešpondencia pracovného charakteru: Franz Augustin ä1),
Bernhard Baumeister (24), F. M. Cezanyi (1), Carl Elischer
(2), Gottfried Ernst (1), Julius Fritsche (6), Martin Graf
(1), dr. Alfred Hollerung (1), Carl Hummel (1), Kurt Kaser
(43), F. Korbay (1), dr. Georg Kováts (1), Karolína
Krummelová (1), Leonardi (3), Stanislaus Lesser (1), Madna
(1), Ferdinand Marian (2), Muntzerl (16), Auguste Murmannová
(1), Adolf Müller (1), Jeny Nansi (1), Heinrich Othegraven
(25), H. Pauli (2), dr. M. Pisztory ä1), Rose Riehlová (26),
Santner (6), Iván Simonyi (1), Sebastian Stelzer (11), A.
Wilbrandt (1), Alfred (2), Edmund (1).

Ing. Eugen Naumenko
(1897 - 1975)

Ar

ch

ív

Ing. Eugen Naumenko, lesný inžinier. Narodil sa 18. februára
1897 v Charkove na Ukrajine (ZSSR). Študoval na vojenskom učilišti.
Ako dôstojník bol v ruskej armáde do konca roku 1917. Od roku 1918
bol dôstojníkom Ukrajinskej národnej republiky. Roku 1920 bol
Poliakmi zajatý až do roku 1923. Roku 1923 sa dostal do
Československej republiky, kde začal roku 1924 študovať na
Ukrajinskej hospodárskej akadémii v Poděbradoch na Agronomickolesníckej fakulte. Roku 1929 po absolvovaní tejto školy dostal
diplom lesného inžiniera. Prešiel niekoľkými zamestnaniami (pozri
jeho obsiahly životopis hneď na začiatku inventára).
Písomný materiál zo svojej činnosti v zamestnaniach a rôznych
krúžkoch daroval Archívu mesta Bratislavy v roku 1975 a je zavedený
pod prírastkovým číslom 274 a 1457.
Písomnosti sme usporiadali bez predchádzajúcej skartácie.
Zachovali sa v reči ukrajinskej. Rozbor korešpondencie okrem rokov

a počtu zväzkov neuvádzame pre neznalosť jazyka. Čísla pri spisoch
znamenajú očíslovanie písomností pri odovzdávaní materiálu.

vy

1 1897 - 1947 1
Osobné písomnosti Ing. Eugena Naumenka: životopis (4), diplom
o získaní titulu lesného inžiniera (1), služobná zmluva na
Povereníctve dopravy a verejných prác v Bratislave (3),
pracovné doklady (3).

is

la

2 1965 - 1971 1
Korešpondencia osobného charakteru: (5 zv.), pozdravný list
ukrajinského spisovateľa V. Grendža-Donského k 75. ročnému
jubileu inžiniera Naumenka (5).

Br
at

3 1932 - 1970 2
Rukopisy literárnych a odborných prác: spomienky a dokumenty
(2 zv.), 8. umelecká dráha ukrajinskej opernej speváčky Andy
Oslapčukovej Naumenkovej, žijúcej a pochovanej v Bratislave
(3), článok o činnosti ukrajinského umeleckého súboru
Bandurist, uverejneného v Novom živote (12).

Ar

ch

ív

m

es
ta

4 1919 - 1975 2
Písomnosti úradného charakteru: 10. Spolok ukrajinských
inžinierov na Slovensku - činnosť a úsilie o uznanie
inžinierskych diplomov (10), 11. Memorandum o uznaní
inžinierskych diplomov Ukrajinskej hospodárskej akadémie v
ČSR (4), 12. Pamätný spis o platnosti titulu Ing. udeleného
Ukrajinskou hospodárskou akadémiou v Poděbradoch (1 zv.), 13.
Činnosť ukrajinského študentstva v Bratislave v rokoch 1919 1939 a 1965 - 1966 (2 zv.), 14. Zoznam Naumenkových článkov,
15. Opis činnosti Ing. Naumenka v podniku Dopravoprojekt v
Bratislave (2), 16. Časopis ZV ROH pri Stavoprojekte
"Projekt" s článkom Ing. Naumenka (3), 17. Publikácia 25
rokov Dopravoprojektu Bratislava (1), Publikácia
Dopravoprojekt (1).
1954 - 1975 3
19. Písomnosti úradného charakteru: Návod na stavbu vozoviek
metódou DORNII (1 zv.), 18. a 20. Odborná korešpondencia s
Ministerstvom automobilovej dopravy a ciest v ZSSR (1 zv.),
Lekcie o stavbe ciest a mostov podľa vzoru ZSSR (1 zv.), 21.
Záznamy z ľudových kurzov z ruštiny (1 zv.), 22. Diskusný
príspevok na Mestskej konferncii SOŠP (1 zv.), 23. O klube
Tarasa Ševčenka (2), 24. Činnosť Klubu Tarasa Ševčenka v
Bratislave (1), História divadiel na Ukrajine (3).

5 1926 - 1974 4
Zberateľská činnosť: knihy a tlač: publikácia Šyjaniv H. Kozlovsky O., Ukrajinská hospodárska akadémia v ČSR (1),

vy

Lázně Poděbrady, publikácia ukrajinského autora Ing. St.
Mosendza: 1. Zasiv (1), 2. Zodiak (verše) (1), Základy
ošetrovania vína (1), časopis Naukovi zapiski (1), časopis
Ukrajinskij
istorik
(1),
vedecké
bulletíny
Ukrajinskej
hospodárskej akadémie (1 zv.), správy Poděbrady - Regensburg
- New York (1 zv.).

Br
at

* 4 krabice nespracované (7 - 10 kr.)

is

1969 6
Ukrajinské noviny Nové Žiťta.

la

1965 - 1967 5
Ukrajinské noviny Nové Žiťta.

Nemessanyi (rodina)
(1802, 1804)

m
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ta

Karol Nemessanyi bol advokátom a asesorom tabulárneho súdu
pre Spišskú župu. Býval v Bratislave na Vysokej ulici.
Z jeho písomnej pozostalosti sa v našom ústave zachovalo
svedectvo o prerušení štúdia Ignáca Nemessanyiho a list od
bratranca.
Reč písomností je latinská a nemecká.
Pozostalosť získal náš ústav pravdepodobne kúpou.
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1 1802, 1844 1
Svedectvo Spišskej župy pre Štefana Nemessanyiho, že jeho syn
Ignác Nemessanyi prerušil humanitné štúdium z dôvodov
vojenskej insurekcie (1), list od bratranca Štefana z Gelnice
rodinného charakteru (1).

Johann Stephan Pallehner
(1818 - 1878)

Johann Stephan Pallehner bol bratislavským rodákom. Roku 1770
prevzal obchod so železiarskym tovarom od Gottfrieda Habermayera.
Roku 1872 odovzdal obchod svojmu synovi Johannovi Stephanovi a ten
zase
synovi
Johannovi
Stephanovi.
Týmto
posledným
Johannom
Stephanom Pallehnerom roku 1878 mužská vetva Pallehnerovského rodu

la

vy

vymrela. Jeho vdova ho viedla do roku 1909 a potom odovzdala
Karolovi Bäumlerovi. Posledným majiteľom bol Ernst Bäumler, ktorý
viedol obchod až do roku 1945.
V písomnej pozostalosti Pallehnerovcov sa nachádzajú osobné
doklady, majetkové písomnosti, súkromná i obchodná korešpondencia.
Pri obchodnej korešpondencii sú podpisy zväčša nečitateľné, preto
autorov neuvádzame. Najpočetnejšie sú kvitancie, účty a zmenky,
ktoré poskytujú aspoň nepatrný pohľad na obchodnú prevádzku
Pallehnerovcov.
Reč písomností je nemecká, v jednotlivých prípadoch aj
maďarská.
Pozostalosť získal náš ústav darom po roku 1945.

Br
at

is

1 1819 - 1869 1
Osobné doklady: vysvedčenie o zručnosti, usilovnosti a
slušnosti pre Stephana Pallehnera (1), diplomy vydané
Magistrátom mesta Bratislavy (2), prijímací list za učňa v
železiarskom obchode (1), lekárske svedectvo (1), mapka sveta
(1).

es
ta

2 1821 - 1856 1
Majetkovoprávne písomnosti: výkaz o dôchodku z prenajatého
majetku (1), inventár tovaru v obchode (1), výkaz o dlžníkoch
(1), výkaz Cenového úradu o dávkach z majetku (1).
3 1869 - 1873 1
Korešpondencia rodinného charakteru: Gyula Dobay (8),
sesternica Mathilde (1).

m

4 1870 - 1871 1
Korešpondencia pracovného charakteru: obchodná korešpondencia
(44).

ch

ív

5 1818, 1841 1
Potvrdenie pre syna Stephana Pallehnera (1), žiadosť na
Magistrát mesta Bratislavy (1).

Ar

6 1839 - 1878 1
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti: časť zápisnice
zo schôdze (1), prípis Magistrátu mesta Bratislavy (1), výťah
zo zápisnice (1), výkaz o príjmoch a daniach obchodníkov (1),
rozpis funkcií mestských zamestnancov (1).

7 1835 - 18711
Účtový materiál: zmenky (53), kvitancie a účty (196).

Popper (rodina)
(1853, 1890)

is

la

vy

Leopold Popper pochádza z Hliníka nad Váhom (okres Žilina).
Mal majetky, hlavne lesy v okolí Rajca. V Lietave vlastnil
zemepanskú kúriu, ktorú dal do prenájmu Móricovi Kohnovi. Okrem
dvoch listov, prenájomnej zmluvy a účtového dokladu k pozostalosti
patria
aj
hebrejsko-arabsko-latinsko-maďarsko-nemecké
texty
evanjelia, hebrejsko-latinský slovník s gramatickými vysvetlivkami.
Písomnosti sa dostali do nášho ústavu pravdepodobne kúpou v
priebehu začiatku 20. storočia.
Reč písomností je nemecká, slovenská a arabská.

es
ta

Br
at

1 1853, 1890 1
Prenájomná zmluva (1). Korešpondencia pracovného charakteru:
Ján Hassko - Matúš Kesvek a Ondrej Loppen (1), Jakub Neumann
(1). Účet za stavebný materiál (1). Slovník hebrejsko latinský (8), texty z evanjelia (päťrečové) (24 listov),
arabsko-hebrejské texty (19 listov).

Johann Nepomuk Batka
(1820 - 1919)

Ar

ch
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m

Johann Nepomuk Batka sa narodil 4. októbra 1845 v Bratislave.
Štúdiá absolvoval na bratislavskom gymnáziu a na Právnickej
akadémii v Bratislave. Roku 1864 nastúpil službu u mesta. Od roku
1879 bol mestským archivárom až do svojej smrti r. 1917.
Batka bol popredným organizátorom bratislavského hudobného
života.
Mal
priateľský
vzťah
k
Frantzovi
Lisztovi
a
ako
usporiadateľ koncertov, i ako hudobný kritik udržiaval úzky kontakt
s najvýznamnejšími domácimi i zahraničnými umelcami.
Batkov bohatý a cenný osobný fond obsahuje denníky, osobné
doklady, veľmi bohatú korešpondenciu s mnohými významnými i ďalšími
hudobníkmi, umelcami, historikmi a inými kultúrnymi činiteľmi.
Pozoruhodná je jeho rodinná korešpondencia, listy manželke Márii
Walentovej - Batkovej. Veľmi početná je zbierka pohľadníc od
priateľov a známych z celej Európy a zámoria. Batka sám precestoval
veľkú časť Európy, odkiaľ písal pozdravy manželke.
Jeho rukopisy sa týkajú vedeckej a hudobnej činnosti. Okrem
iného sa v i nachádzajú aj písomnosti, ktoré sa zachovali z jeho
úradnej činnosti, korešpondencia s rôznymi úradmi, vedeckými
inštitúciami, knižnicami a archívmi.

Súkromnú bohatú knižnicu daroval Mestskej knižnici, v ktorej
sa dodnes nachádza.
Pozostalosť písomnú zanechal Batka mestu a od roku 1917 je
uložená v archíve.

Br
at

is

la

vy

Materiál Batkovej pozostalosti bol len čiastočne usporiadaný.
Korešpondencia bola uložená podľa abecedy odosielateľov. Ostatný
materiál nebol usporiadaný. Usporiadali sme ho podľa schémy
uvedenej vo všeobecnom úvode a v rámci jednotlivých skupín
chronologicky.
Pri korešpondencii neuvádzame reč, ktorou je list napísaný. Vo
všeobecnosti možno povedať, že listy boli napísané prevažne
nemeckou a maďarskou rečou. Menšia časť po taliansky a francúzsky.
Batkova nevyčerpateľná energia, jeho nevšedné organizátorské
schopnosti, celá jeho činnosť a súčasný kultúrny život Bratislavy
sa sa odzrkadľuje v jeho písomnej pozostalosti.

m
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1 1820 - 1916 1
Denník otca (1 ks). Denník J. N. Batku (11). Zápisníky a
poznámkové
bloky
(7).
Kalendár
(1).
Ďakovný
list
bratislavského mešťanostu za podarovanie tretej časti knižnice
a rôznych umeleckých predmetov a obrazov pre Mestské múzeum a
knižnicu (1). Pozdravný diplom s blahoželaním pre J. N. Batku
zo zasadnutia municipálneho výboru mesta Bratislavy pri
príležitosti jeho štyridsaťročného pôsobenia u mesta (2.
pergamen a papier). Pamätný spis pre J. N. Batku k 60.
narodeninám od arcivojvodu Ludwiga Salvatora, priateľov umelcov a bratislavských mešťanov (1 zväzok). Slávnostný
výtlačok novín Pressburger Zeitung s blahoželaním technického
personálu Angermayerovej tlačiarne pre J. N. Batku pri
príležitosti
udelenia
"Rytierskeho
kríža
radu
Františka
Jozefa".

Ar
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2 1865 - 1916 1
Osobné doklady: Vysvedčenia zo skúšok na Právnickej akadémii
(15). Vysvedčenie o štátnej skúške (1). Vysvedčenie o mravnej
zachovalosti (1). Dekrét o vymenovaní za pisára u mestského
kapitanátu (1). Vojenská knižka (1). Úradné potvrdenie o
maturitnej skúške (1). Dekrét o vymenovaní za archivára mesta
Bratislavy (1). Menovanie za zástupcu mestského kapitána (3).
Osobný preukaz (2). Lekárske vysvedčenie (1). Odstúpenie z
miesta zástupcu mestského kapitána (1). Cestovný pas (1).
Legitimácia na železničnú zľavu (2). Odmena za štyridsaťročnú
službu u mesta (2). Menovanie za člena minicipálneho výboru
mesta Bratislavy (1). Diplom o čestnom členstve Literárnej
spoločnosti v Kolíne (1). Ďakovný list mešťanostu za darované
knihy pre verejnú a mestskú knižnicu (2). Vyznamenanie radom

Františka Jozefa (1). Životná poistka J. N. Batku a manželky
(1). Osobný preukaz (1).

vy

3 1885 - 1917 1
Majetkové rodinné záležitosti: Záznamy o zmenách majiteľa domu
z pozemkovej knihy a finančné náklady vynaložené na rodinný
dom (2). Opis testamentu J. N. Batku so sprievodným prípisom
mestskej rady (3). Zoznam prádla a výbavy (1).
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4 1865 - 1915 2
Korešpondencia rodinného charakteru: Listy J. N. Batku: Márii
Walentovej, manželke (35), matke Márii Walentovej (1),
Robertovi
(1),
neidentifikovaná
odpoveď
na
list
Márii
Batkovej, manželke (1), korešpondenčné lístky z ciest po
Európe (189). Listy pre J. N. Batku od: Bélu (7), synovca
Jánosa (6), Viktora Brausewettera (1), synovca Feriho (1),
Róberta Ludwiga (3), Frieda (9), synovca Ernöa (3), Róži
Bischingerovej
(1),
Gisa
(2),
listy
od
príbuzných
neidentifikovaných (13), pohľadnice od príbuzných (305).
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1869 - 1915 3
Korešpondencia rodinného charakteru: Listy pre J. N. Batku:
telegramy (29), smútočné oznámenia (34), pozvánky (39),
vstupenky (16), vizitky podľa abecedy (255), kartotečné lístky
kníh (50), jedálne lístky (5). Manželka J. N. Batku Walentová
Mária: J. N. Batkovi (6), matke (1), Karolovi (1), profesorovi
(1). Pohľadnice pre Máriu Batkovú rod. Walentovú od známych a
príbuzných (49). Schlemmer Márii Batkovej (1), Hermína
Kornhuberová (3), Karoline v. Koveska (1), Fanni Kovátsová
(1), sestra J. N. Batku Antoinette Czechová rod. Batková (1).

Ar

ch

ív

5 1864 - 1916 4
Korešpondencia pracovného charakteru: dr. Jenö Ábel (6), dr.
Abendroth (3), Rudolf Ackermann (3), Adalfi (1), Ivan Adám
(2), Ernst Adler (1), dr. Quido Adler (12), dr. Rudolf Adler
(1), Aerophor (1), Albert Ahn (1), d, Albert Eugen (4), Lambert
Alber (3), Géza Albrecht (3), Johan Albrecht (1), Sándor
Albrecht (9), Alexander I. regiment (5), Ambros A. W. (44), A.
Amster (1), Johann Radl Carl Anderle (5), Jozef Anderl (1),
Aurel Andrássy (4), Philipp Andreae (1), Carl Angermayer (6),
dr. Hans Aukwitz (1), Dezsö Antalffy - Zsiross (1), Károly
Antolik (1), Alexander Apponyi (1), Aantolij Archangelský (6),
Archivalischer Almanach (1), Ferdinand Artl (1).
1869 - 1917 5
Korešpondencia pracovného charakteru: Karl Badeker (1), Jozef
Baer (1), Leopold Bachmayr (5), Stephan Bacho (4), Bachrich
(2), Gottfried Baldreich (1), Jenö Balla (1), Gyula Balogh
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ä1), dr. Jenö Balogh (1), Johanna Baltzová (2), dr. Jul Banko
(5), Marquardt Bard (1), Lajos Barth (1), Béla Bartók a
manželka Paula (6), Richard Batka (11), Mária a Leopold Bauer
(5),
Bernhard
Baumeister
(69),
Baumgärtel
Verlag
(1),
Baumhackl (3), I. A. Bäumber (1), Lívia Bazsóová (1), Johann
Nepomuk Beck a rodina (72), Emília Bednaricsová (1), Rudolf
Beer (24), Stephan Beihsel (2), Árpád Bejény (1), Konrád
Bekauer (3), dr. Rémig Békefi (3), M. P. Belaieff (4), Ján
Levoslav Bella (1), Bellovics (2), M. K. Blanco - Belmonte
(3), G. Below (1), dr. Nándor Benke (1), Berensberg von Pelser
(2), O. F. Berg (1), Bergmeister (1), Hector Berlioz (5),
Bernasconi (1), Bernhof (1), dr. Béla Bernstein (5), Albert
Berzeviczy (5), Marco Besso (2), Samuel Bettelheim (1),
Bittner (1), Béla Bittó (2), Karol Blajna (2), Paul Blasel
(24), Blascheck (3), Blauswaert (1), Ferencz Blázsik (1), dr.
Iván Block (1), G. Bock (1).
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1868 - 1917 6
Korešpondencia pracovného charakteru: Eden Bodeényi (1),
Fridrich Bodenstedt (34), F. Bohn (1), Bohrmann (2), Wendelin
Bocheim (2), Ludwig Boik (1), Theodor Bolte (2), Bornemann
(5), Oskar Borsiczký (1), Paul Boruta (1), J. Botthansen (2),
Böhm (6), L. Bösendorfer (80) ?, J. Brahms (80, + 7 foto z
listov + 4 prílohy), Vilma Brandová (1), Clement, Rozália a
Július Braum (10), H. Braune (3), Viktor Brausewetter (5),
Július Brayer (1), Gustáv Brecher (10), Johann Breiter
Szélessy (8), Bretholz (1), Breitkopf a Härtel (99), Breyer
(1), dr. Johann Brichta (6), Theodor Brolly (5), Alfonz
Brukmann (8), Anton Bruckner (1), Bučar (3), Lucia Bujattiová
(1), Heinrich Bulthaupt (1), Ludwig Burger (34), dr. Alfréd
Burgerstein (4), Juraj Burgstaller (6), Pál Burián (1),
Richard Burmeister (1), dr. Sándor Büchler (5), Hans Büllow
(4), Sigmund Bürger (1).
+ F. A. Brockhaus - 7 ks
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1886 - 1915 7
Korešpondencia pracovného charakteru: Anna Cadorová (2), Carl
(6), M. Carrier (1), Cecília - spolok (51), Richard Concelli
(Končelík) (15), Jozef Conrad (1), Erika Conratová (3), Alfréd
Cossmann (4), Cottran (1), Johann Sigismund Cousser (odpis
testamentu z 19. storočia, testament datovaný z roku 1727) (1
+ 10 prílohy), Cranach (24), Cröszter Märi (1), Carl a Jenö
Csáky (5), dr. Dezsö Csánki (3), Vilmos Csapó (4), Franz
Csermák (2), Csernoch - kardinál (2), Adela Csurgayová (1),
Rudolf Czech (32), Czikmann M. (1), dr. Lorand Czillinger (3),
Čajkovský Modest (25).

1879 - 1917 8
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Korešpondencia pracovného charakteru: Johann Dach (5), Anton
Dachler (1), Jozef Dankó (10), Danninger Jozef (2), dr. J.
David (4), István Deák (1), Debussy (5), Delisle (3), Dezsö
Demény (10), dr. Kálmán Demkó (6), Ján Dengi (1), Denifle
(17), Denser (2), Heinrich Dermowitz (1), dr. Ignaz Deutsch
(4), Deutsche Jahrhundert Ausstellung (2), dr. L. Deutschinger
(1), Oto Déván (1), Jozef Dévay (57), Rudolf Dimpfel (1),
Štefan Dobay (1), Mátyás Dobrovits (11), Augusta Doerr (10),
R. Dohme (2), Dombay (3), Fr. Doppler (1), Ernst Dörfler (2),
Albert Dörnhöfer (3), Dreizehnlinder Sängerbund (5), dr. E.
Drerup (2), C. V. Drescher (1), Rudolf Drodtleff (2), S.
Dubský (1), N. J. Dunkl (3), ing. Gustáv Durst (2), Dusdinger
(2), L. Dustmann (2), Marianne Dvorácek (1).
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1885 - 1919 9
Carl Elbinghaus (1), Gustáv Ebner (1), J. Ewscheville (9),
Heinrich Eder (2), Emil Edgar (2), dr. Egli (1), Aglosstein
(1), A. Ehrenfeld (2), Ehrenfels (1), dr. Ehwald (3), dr.
Ludwig Eisenberg (1), Franz Eisvogel (12), St. Elisabeth
Convent (200), Elisabethen Ordens (3), Engel A. (1), J. W.
Engelmann (5), Jenö Engyeli (2), Alfréd Erhard (1), Paul Esch
(3), rodina Esterházy (9), Eucharistický kongres (16).
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1883 - 1915 10
Dr. Frenkel Bartalon Fabó (11), Ján Fadrusz (31), Rudolf Falb
(19), Falke (1), Carl Fanuschk (2), Johann a LuiseFastenrath
(161), Faust (1), dr. G. Fayer (1), Sándor Feigler (3),
Michael Feiler (1), Otto Feith (2), László Fejérpataky (3),
József István Fekete (2), A. Felgel (1), P. Felician (1),
Franz Fellner (10), Adolf Fenyvessy (1), dr. Ferenczy (9),
Fésüs (1), Anselmo Feuerbach (1 - tlač k pamätnej tabule).
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1869 - 1918 11
Korešpondencia pracovného charakteru: Heinrich Figdor (2),
Filharmonická spoločnosť (1), Fináczy (1), Jeanna a Karl Adolf
Fischer (9), Jozef Fischhof (1), Louis Flander (7), dr. Emil
Flescher (2), W. Flindt (1), Fodor (24), Folnesius (1),
Forstner (1), Ch. F. Förster (22), dr. Vilmos Franknoi (9),
Gabriel Fránek (12), dr. S. Frankfurter (8), Emil Frankl (2),
Róbert Franz (18), Ferdinand Franz (1), dr. Freude (3), H.
Friedjung (6), P. Fridrich (1), Fridrich - arcivojvoda (12),
dr. Th. Frimmel (20), Rudolf Frinke (1), dr. Armín Frisch (14)
Gustáv Frizzani (1), Frost (2), Fröhlich (1), Johann Frömml
(21), Fugerth (1), J. N. Fuchs (1), Lisa Fuldová (1), E. S.
Funk (11), Anatolie Fülöppová (1).
1883 - 1917 12
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Korešpondencia pracovného charakteru: Zerline Gabillon (3),
Max Gabriel (2), Sándor Gaibl (2), Gr. Gattenburg (1), A.
Gatterer
(18),
Géban
(1),
Geduly
(1),
Geographische
Gesellschaft (3), Wilhelm Gericke (3), Gerlach a Schneck (1),
Gerold (17), Gesellschaft der Musikfreunde (2), dr. Gille (1),
Girardi (1), profesor Carlo Giancelli (37), A. Glazunov (3),
gróf Johannes Gleispach (1), Glossy (13), Alois Gobbi (3),
Franz Goerlich (1), Wilhelm Goldbaum (2), dr. Goldmann (1),
Ignatz Gond (2), Göldlin (2), Aug. Göllerich (5), Ferdinand
Graf (35), Elsa Grailichová (9), Grässel (2), Ferdinand
Gregorovius (55), Karl Greugg (6), Jozef Grossmann (3),
Friedrich Grüneberg (10), dr. Grünstein (8), Ernst Grünwidl
(1), Guberner a Hierhemmer (1), Gustáv Gugitz (1), dr. Eugen
Guglia (2), dr. Conrelius Gurlitt (2), Albert Guttmann (10),
Günther (1), Elsa Gwarlichová (1), Árpád Györi
(1).
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1872 - 1915 13
Korešpondencia pracovného charakteru: Habel (2), dr. Fr. X.
Haberl (1), Gustáv Habermann (1), Ernst Haeckel (1), Albert
Hahn (3), Haiden (1), dr. Michael Hainisch (3), Anton
Haizinger (2), A. Haidecký (1), János Halács (1), I. Hamelle
(1), I. Hampel (4), J. Hampen (1), Hansen Club (4), Eduard
Hanslick (17), Kund Harder (2), Hans Haring (2), dr. Otto
Harnenrner (1), Hartl (1), dr. Oskar Hase (18), Hasenauer (1),
Magda Hatlingbergová (5), Jenö Házi (2), Christine Hebbelová
(2), Heerermuseum (5), dr. Fridrich Hefty (31), J. Heili (2),
Heiller (8), Franz Heinrich (40), Alois Heinz (1), Franz
Heitzmann (1), Philipp Held (8), dr. Helen (2), Helfert (1),
Árpád Hellebrant (1), Ágost Helmár (53), E. Hellmer (1), Jozef
Hellmesberger (1), Wilhelm Hellwig (1), István Heltai (2),
Otto Hendel (5), Hermann Henfelder (1), dr. Otto Henne (26),
Philipp Herbauer ä1), dr. Antal Herodek (3), Gustav Herr (2),
dr. Antal Herrmann (1), V. Herzfeld (2), dr. Ferencz Herzog
(1), Mór Herzog (1), August Hettler (1), Richard Heuberger
(17), Robert Heuffel (1), Mathias Heumann (1), L. A. Hevesi
(70), dr. Ander Heyden (2), dr. Heydenreich (1), Kathy
Heifferová (1), Himmelbauer ä3), Hugo Hinterberger (3), dr.
Fridrich Hirth (1), dr. Štefan Hock (1), Elek Hódoky (1), dr.
M. Hoernes (1), Hofmann (6), József Hofrichter (1), Hohenlohe
(2), Emil Holack (3), Lipót Hollós (1), dr. Otto Holtenung
(1), Ján Emil Holub (3), dr. Michael Holzmann (19), Franz
Horeczký (5), dr. Emil Horner (3), Sándor Horváth (3), dr.
Heinrich Höfflinger (4), Franz Hubert (1).
1880 - 1913 14
Korešpondencia pracovného charakteru: Johann Nepomuk Hummel;
profesor Carl Hummel, korešpondencia rodiny a okruhu Johanna
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Nepomuka Hummela pre Batku a pri príležitosti odhalenia
pomníka Johannovi Nepomukovi Hummelovi (169) ?, zápisnice zo
zasadnutia prípravného výboru pre otvorenie umeleckej výstavy
na podporu postavenia Hummelovho pomníka - rukopis J. N. Batku
(zošit), zoznam členov prípravného výboru pre otvorenie
výstavy (1), zoznamy autorov vystavovaných diel (1), povolenie
Ministerstva financií na zahájenie zlosovania pre prospech
fondu Hummelovho pomníka ä1), zoznam vyžrebovaných cien (1),
vizitky vystavujúcich autorov (7), účtenky a potvrdenia o
prebratí vystavovaných predmetov ä1), pokladničné knižky
príjmov a výdavkov z výstavy (2).
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1883 15
Johann Nepomuk Hummel: organizovanie výstavy pre prospech
postavenia pomníka J. N. Hummelovi: Preberacie listy
vystavovaných predmetov na umeleckej výstave.
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1883 - 1908 16
Johann Nepomuk Hummel: organizovanie umeleckej výstavy pre
prospech postavenia pomníka J. N. Hummelovi: vstupenky a
pútače k umeleckej výstave (skoro celá archívna krabica).
Korešpondencia pracovného charakteru: Hübner (4), dr. Huyskens
(4).
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1876 - 1917 17
Korešpondencia pracovného charakteru: dr. Otokar Chiari (3),
Chiavacci (1), Fils Choudens (3), Idegenforgalmi bizottság
(1), dr. Ilg (33) Th. Ilgen (1), Illustrierte Zeitung (16),
Vincent Indy (1), Internationale Musik Gesellschaft - Wien
(1), Kálmán Isoz (11), Israelitische Religions Gemeinde (3),
dr. Gyözö Istoczy (4), Izraelská maďarská literárna spoločnosť
(1), Carl Jagemann (1), dr. Leopold Janauschek (2), Janko (2),
Marcell Jankovich (2), Johann Jansen (3), Ludvig Jaszenák (1),
Joh. Jäger (1), Paul Jedlicska (8), A. Jellner (1), E. Jordan
(5), N. Jorga (1), Rafael Joseffy (1), Johann Jónás (4), Alb.
Juck (1), Otto Junne (8), Jurenák (3), Jurgenson (33), Justh
(1), Albert Justi (5).
1825 - 1917 18
Korešpondencia pracovného charakteru: Kabinetts Kanzlei (1),
C. F. Kahnt (8), Ed. Kaiser (1), Július Káldy (2), Emanuel
Kahsch (1), dr. Zsigmónd Kallós (1), Emil Kaltenburg (6), Ernö
Kammerer
(5),
Carl
Kampfmüller
(2),
Kanzlei
des
wissenschaftlichen Clubs in Wien (1), dr. Július Kapp (22),
Ludwig Karpath (3), Felix Karrer (8), Paul Kartak (1), Ludwig
Kaser (3), Alfred a Emil Kastner (2), dr. David Kaufmann (8),
Kaumont (1), Árpád Kazacsay (8), Kazinczy Kassai - kör (3),
dr. Karl Kaissler (1), Viktor Keldorfer (6), rodina Keitler
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(23), Dezsö Kell (2), Gustav Keleti (84), Béla Kempelen (6),
Kereskedelemügyi miniszter (1), Olga Keresztély (1), O.
Kernstock (5), Kersch (2), Kerst (1), dr. József Kégl (1), Iv.
Kéméndy (3), D. Kieseritsky (1), dr. Ferd. Khull (1), Johann
Király (16), U. Kirchner (1), profesor dr. Kirchner (2),
Istrén Kiss (1), Jozef Kleefisch (1), Heinrich Klein (1),
Rudolf Kleinpaul (10), Antal Klotzberg (1), Bernhard Kneuburg
(3), Julius Kniesz (3), J. Knírsek (1), Knížek (2), Zoltán
Kodály (1), Kornel Kodreán (3), Koehler (1), Kofler (2),
Samuel Kohn (9), L. Kohut (1), dr. Gustav Kolb (15), Martin
Kolde (1), O. F. Koliha (1), Carl a Marie Kollerová (48).
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1884 - 1917 19
Korešpondencia pracovného charakteru: Dr. Sándor Kolosvári
(7), Ferenc Kombóssy (4), dr. Wgon Komorzynski (2), Eda
Koneková (1), D. Kopetzky (2), Franz Korbay a Susanne
Strongová (47), Otto Kritsánszky (1), Ancheas a Hermine
Kornhuber (41), dr. Eugen Kossow (25), Thomas Kouhal (2),
rodina Kovátsová (61), Ede Kozits (3), Arthur Hugo Kölbel (8),
C. Koller (3), Karl Könyöki (5), Karol Körper (2), Jozef Kösel
(2), Sándor Köszeghi (2), dr. József Körösei (1), Ed. Krajnyák
(1), Eduard Kratzmann (2), Kraus (13), Michal Kreiner (2),
Kreitmayr (6), Kretschmayr (1), Emerich Kris (1), dr. Otto
Kronsedev (1), A. Kruhber (3), Johann Kubínyi (1), Wilhelm
Kubitschek (1), Paul Kubitz (1), Bernhard Kuenburg (31), Ignaz
Kugel (1), Emil Kumlik (13), Leonie Kumlíková (4), Lothar
Kumlík (2), Theodor Kumlík (13), Daniel Kun (2), István
Kutsera (1), F. R. Kühmayer (2).
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1869 - 1915 20
Korešpondencia pracovného charakteru: Rodina Labanová (108),
Jozef Labor (5), Franz Lacina (1), Jozef Thiard Laforest (47),
dr. Karl Lamprecht (13), Landesverband für Fremdenverkehr (1),
L. Lafranconi (8), Lang (6), John Largest (3), József László
(2), Laubmann,sche Buchhandlung (1), N. Laubmann (1), Laurencin
(2), dr. Lauth (3), Béla Lázár (2), Hans Leder (3), dr. József
Lederer (5), dr. Ledich (1), Franz Lehár st. (1), Hans
Lechleitner (11), Leo Leinburg - Lütgendorf (66), Áron
Lemberger (2), Lenard (1), Elisabeth Lengyelová (1), Anna
Leonardová (1), A. R. Leonardt (5), dr. Stanislaus Lesser
(17), Leszkay (1), Gustav a Richard Lewy (6), Liebe (7),
Liederfreunde
(2),
Liedertafel
Pressburger
(3),
rodina
Lichtheimová (4), Paul Lindau (3), Ignaz Linzboth (2), Marie
Lipsiusová (70), Liszt Gesellschaft (7). ?
1830 - 1917 21
Korešpondencia pracovného charakteru: Franz Liszt: listy J. N.
Batkovi a iným (39), Antoinette Czechovej (8), dr. Franz von
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Liszt (3), Wilhelm Liszt (2), Henriette Lisztová (4), dr.
Eduard Liszt st. a ml. (22), Caroline Wittgensteinová (17),
Fr. Liszt: Legenda sv. Alžbety (12), Korunovačná omša (19),
pomník Fr. Liszta vo Weimare (14), udelenie radu Františka
Jozefa Fr. Liszthovi (4), základina Fr. Lisztha (12), medaile
Fr. Liszta (18), programy koncertov Fr. Liszta(7 + 2
fotografie), Lisztova Ostrihomská omša Graner Messe (5), sté
výročie narodenia Fr. Liszta - postavenie pomníka (8 ks + 1
obal novinových výstrižkov), Varia Lisztiana (55), Múzeum
Franza Liszta vo Weimare (brožúra).
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1891 - 1917 22
Korešpondencia
pracovného
charakteru:
Loebenstein
(4),
Loescher (1), V. Loessl (2), Jozef Loewenberg (2), dr. Rudolf
Lothar (8), Lotka (1), dr. Löher (1), Löwö (3), Ferdinand Löve
(3), J. Lövy (2), dr. Rezsö Ludwig (18), Carl Luze (2),
Demeter Lyka (12).
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1870 - 1917 23
Korešpondencia
pracovného
charakteru:
Raoul
Mader
(56),
Magdeburger Magistrat (1), Magistrát mesta Břeclavy (1), I. P.
Mahaffy (1), Victor Mahillon (2), Gustav Mahler (8), J. Maitre
(1), Adalbert Majerszký (2), Július Major (2), Ch. Malherbe
(1), Jozef Manas (1), Béla Mándoky (2), Juliusch Mandiczewski
(19), Ludwig Mangold (56), Louis Mann (2), dr. Jozef Mantuani
(8), Ph. Marguet (8), Ernst Marbach (2), Henrik Marczali (2),
dr. Markgraf (2), Marmor Industrie (5), spolok Marpe Lenefesch
(1), Carl Marschner (2), A. Martinez (2), Auteri Maujonky (5),
Joseph Maurer (13), Gustav Mauthner (5), May (5), Wilhelm Maya
(2), rodina Mayerová (13), Heinrich Mayer (1), Anton Mayr (4),
Karl Mayerberger (16), Max (1), J. Meder (1), Dezsö Megyesi
(1), Selma Melzl (2), Sigmund Melzer (3), Bodeg Mende (5),
Antal Menich (1), L. Menyhárth (1), Fanny Mereényiová (1),
Mergl (3), Merker (2), Mestrozzi (9), Ludwig Metzl (3), Edmund
Mihalovich (4), Mihályi (1), dr. Hugo Michael (1), Bruno Milch
(1), Carl Milöcker (1), Jozef Milz (3), Ministerstvo vnútra
(1), Mirring Gustáv (1), Adolf Mirus (4), dr. Karl Mittermayer
(4), Mitterwurzer (3), Felicián Móczyk (1), dr. Heinrich
Modern (1), Franz Moistl (2), Dani Molec (4), Moll (Baedecker)
(6), dr. Géza Molnár (5), Leopold Morawetz (1), dr. R. C.
Moretti (3), Morini (1), rodina Moserová (7), Felix Mottl (9),
Motorboot - Klub (1), Mozart (2 - noty), Kálmán Munkácsy (1),
Murmann (3), Museum (historisches) Wien (2), Museum Nürnberg
(1), Jozef Müller (1), Gustav Müller (21), Münschener
Tonkünstlerorchester (3), dr. G. Münzer (4), Adolf Mylius (9).
1864 - 1915 24
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Korešpondencia pracovného charakteru: Béla Nadenitschek (1),
Ludwig Naglschmidt (13), rodina Nagyová (8), Naturhistorisches
Hofmuseum (3), Nauheim - Bad (1), Emil Naumann (2), Fridjof
Nausen (45), dr. Nayer (1), Ferencz Nechiba (2), Derko Neiszi
(1), dr. Max Neuda (2), S. Neyrat (7), Ludwig Németh (5), dr.
Karl Némethy (1), Neue freie Presse (2), Nikisch (1), gróf
Nikolaus Ján (2), dr. Fried Noack (1), L. Nohl (8), Augusta
Norgauer (8), Alexander Nyári
(6),
Oberammergau
(19),
dr.
L.
Oberziner
(1), Arthur
Odescalchi
(3),
Oesterreichisches
Museum
ä2),
Oesterlin
Nicolaus (1), Hermann Bonn Ohrem (1), M. Olsovszký (17), dr.
Tivadar Ortvay (28), Fr. Oser (4), Osmitz Géza (7), N.
Othegravn (1), Peter Otócska (4), Mihály Otvok (1), W. Oncken
(1).
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1874 - 1917 25
Korešpondencia pracovného charakteru: Eduard Paar (8), dr.
Henrik Paeh (1), Nikolaus Pailatos (2), Pajer (1), profesor A.
Palóczky (4), Carl Palugyay (14), Pantocsek (1), Alexander
Parcsetich (3), Zita de Parma (10), L. Pastor (5), Viktória
Paternosová (5), Oswald Pawlik (1), P. V. Pazze (1), rodina
Pálffyová (4), Béla Pelz (2), Penarini (1), Herbert Perger
(1), dr. Franz Perné (1), Ervín Péterffy (3), Béla Pettkó (1),
Pfeffer (1), Pfeiffer Albert (1), Pick (1), Robert Pieta (19),
Pichler (1), Pirchala (2), Pirfan (1), Sándor Piringer (1),
Pischel (3), rodina Pisztoryová (4), Hans Platzer (1), Rezsö
Pleskott (1), C. F. Pohl (10), dr. Paul Pochhammer (7), Karol
Polgár (4), dr. Miksa Pollák (1), Friedrich Pongrácz (7),
Anton Pór (3), Karol Pósch ä1), Karol Posner (1), Sándor Pott
(1), Arthur Pougin (14), Pölz (4), dr. B. Pösinger (3), dr.
Fritz Prelinger (1), Pressl (1), Jozef Prém (3), Eugen Pridig
(1), R. Priebach (1), Priester (1), Henrik Pröhle (3).
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1879 - 1919 26
Korešpondencia pracovného charakteru: Peter a Július Raabe
(10), dr. Lajos Rácz (1), Raindl (1), L. Ramann (17), L.
Rappoldi - Kahrer (2), Emanuel Raul (33), Philipp Reclam (6),
Fritz Rechterwald (2), dr. A. Reimann (2), Carl Reinecke (7),
Reinhold (1), Relnitz (1), Rudolf Remig (1), Renner (16),
Louise Susanne Rélová (1), Carl Marie Rénard (2), V. Renzos
(1), László Révfy (1), Rheinhardt (1), G. Ricordi (4), Hermann
Riedel (1), Riedl (1), Riegelmayer (1), bratia Riegerovci (1),
dr. W. Riepl (1), Alois Rigele (46).
1871 - 1917 27
Korešpondencia
pracovného
charakteru:
rodina
dr.
Hansa
Richtera (490 ? + 1 fotografia + 5 koncertných programov + 1

oznámenie
o
Richterovej).

25-ročnom
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1886 - 1914 28
Korešpondencia pracovného charakteru: D. C. Rimeth (1),
Rímskokatolícka náboženská obec (1), Rimskij-Korsakov (2),
Alice Ripperová (1), dr. Hans Rizzi (2), Rochemaur Duc de la
Salle (1), Robert Rock (2), dr. Rockinger (1), Otto Rommel
(2), Alfred Romwalter (2), Alexander Rosenberg (1), dr. Carl
Rothe (25), Ignaz Rothenberg (1), Carl Rouland (2), Feri Royal
(2), Kanisabeth Röckel (1), Egyed Rudnay (2), Anna Rüdtová
(1), C. F. Rühl (2), dr. Ernst Rychnovský (4).
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1886 - 1916 29
Korešpondencia pracovného charakteru: Safonov (5), Elia Sala
(1), Hedwig Salterová (1), Ludwig Salvator (88), dr. Emil
Samarjay (4), Emil Samek (3), Constantin Sander (7), August a
Emil Sauer (7), Sängerbund (6), Hermann Seemann (1), E. Seger
(2), Eduard Seis (2), Anton Sendlein (2), Julius Senius (4),
Caroline Serres (61), dr. Sepp (2),
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1866 - 1917 30
Korešpondencia pracovného charakteru: P. Albanus Schachleiter
(4), August Schaeffer (4), Jozef Schalk (2), Julius Schanz
(1), Anton Schäffer (1), dr. K. Scheimpflug (2), F. Schell
(3), dr. Johann Scherer (6), Johann Scherr (2), dr. August
Schestag (2), dr. Ludwig Schiedermair (3), Ferencz Schiffer
(2), Karl Schikofsky (2), Chr. Wilhelm Schiller (24), Max
Schillings (2), dr. Karl Schimmelbusch (2), Vladimír Schindler
ä1), Anton Schittenhelm (1), A. Schleigger (3), Fritz a Toni
Schlemmer (28), Franz Schlott (3), rodina Schmidtová (31),
Viktor Schneider (7), dr. Alfred Schnerich (338), dr. Gustav
Schnürer (1), Arnold Schoen (2), Gustav Schoenaich (2),
Schotts Söhne (3), Joseph Schönbrunner (2), Schöne (1), Lazar
Schönfeld (1), Bertalan Schönwitzky (1), August Schöpflin (2),
Franz Schörg (1), dr. Mac,Donald Schraun (1), Schroeder (2),
dr. K. J. Schröer (3), profesor Schrötter (2), profesor
Wilhelm Schubert (9), J. Schuberth (22), Georg Schulpe (2), A.
Schulte (1), dr. Ernst Schultze (2), Eduard Schultz (6), H.
Schumacher (1), Ernestína a Klára Schumannová (5), Béla
Schurck (1), Ignaz Eugen Schwartz (15), dr. Aurel Schurmmer
(2), dr. E. Schwind (3).

1877 - 1914 31
Korešpondencia pracovného charakteru: August Siebenlist (1),
Nándor Simkovic (1), Iván Simonyi (21), Singverein Pressburger
(5), Sitte - Wasmuth (20), Hans Sittenberg (1), Franz Skalák
(1), Floridus P. Skrobanek (24), Franz Slanetz (1), d,Agrenev
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Slanianský (3), Aranka Slubeková (1), Arthur Smelien (1),
Bedřich Smetana (2), Stephan Smolenský (1), Soarius (1),
Societa Editrice Nazionale (1), Solarik (1), Árpád Zsigmond
Somogyi (6), Andreas Somssich (2), Sonntag (2), Sontheim (2),
dr. I. Spálenka (1), Armin Spannraft (6), Irma Spányiová (36),
dr. Hermann Spindler (7), Mór Spitzer (3), Martin Spörr (3),
Joseph Stadler (24), Stephan Stadler (2), Stadtarchiv Zürich
(1), Stadtmagistrat Regensburg (2), Hugo Stampfel (1), Stánek
(1), Städtische Sammlungen (3), Städtisches Museum (1), Marie
Stegerová (4), Irma Steinackerová (2), Wilhelm Sigmund Steiner
(13), dr. Steinhauser (2), Adolf Steininger (5), Ed. Steinmann
(1), Steinstätten (11), Adalbert Stekelhuber (7), Adolf
Stephanie (48), Theodor Sterbal (2), rodina Sternová (6),
Alfred Sterneck (1), dr. Sigmund Striassny (1), Joseph
Stiglmayer (1), dr. Mór Stiller (3), P. Ströbl (1), Manfred
Stöger (1).
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1879 - 1917 32
August Strádal (27), rodina Strakoschová (3), Wilhelm Strasser
(8), Eduard Strauss (4), Johann a Adele Strauss (143),
Strehlen (3), Joseph Stritzl (13), Susan Strong (4), dr. Franz
Strunz (4), Stukart (4), Wilhelm Sturm (2), Julius Sulzer (2),
Franz von Suppé (1), Árpád Szabó (2), Edmund Szalay (1),
Heinrich Szántó (2), Helena a Mária Szapáryová (90), Mihály
Szendrey
(1),
Ede
Szenes
(2),
Szengery
(5),
György
Szentkirályi (5), Ivan Szecsey (1), dr. Henrik Szigeti (1),
Adolf Szikla (16), Zoltán Szikszay (1), Dionysius Szittyay
(2), I. Szombathy (2), Antonia Sztankayová (1), Franz
Sztudinka (4), Ferencz Szurvay (1).
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1871 - 1916 33
Korešpondencia pracovného charakteru: Táborszký a Parsch (1),
Karol Tagányi (2), W. Tachs (2), Takarékpénztár (4), Aug.
Takáts (1), dr. Béla a Hermine Tauscher (2), Seraphine
Taussigová (1), Tellin (2), Dezsö Tersztyánszky (1), Lajos
Thallóczy (5), Thausing (2), A. W. Thayer (1), Theatercomité
(1), Hugo Thimig (3), Daniel Thode (4), István Thomán (1), H.
Thomke
(9),
Viktor
a
Oskar
Tilgner
(120),
dr.
Hans
Tiltenburger (1), dr. László Toldy (8), Joannes Tomás (1),
rodina Tóthová (9), Tölzer (2), Törg Jozef (1), Ernö Török
(1), Franz Trautz (1), dr. Fridrich Trauth (1), Trefort (1),
Trenkwald (1), Cornelia Trielieová (1), Karl Trübner (3),
Twardowsky (3), dr. Rudolf Tyroll (6), Carl Udel (18), dr.
Karl Uhlirz (1), Vilmosné Ujházy (1), Béla Ungard (22), Max
Unger (2), Universitäts Bibliothek (1), Urania Hotel Wien (2),
Urbauer (1), Anton Urspruch (4), Emma Vadnay (2), Ferdinand
Vach (2), Emil Vajda (1), Karl Vajna (2), Válek (1), dr. Karl
Valentin (1), dr. Béle Váli (2), V. D. Valk (1), dr. Simon
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Való (1), Vambéry (2), dr. Vámossy (11), dr. Max Vancsa (1),
Vasárnapi lapok (7), Aug. Veit (1), Aladár Vende (2), dr.
Andreas Veress (2), Ed. Vermehren (1), Vignau (2), F. S.
Vilhar (1), Béla Viráh (1), Zoltán Vittek (1), Július
Vlahovský (1), Volia (1), dr. Hans Volkmann (38), Robert
Volkmann (22), Hugo Vollner (1), dr. Ödön Vutkovich (1), dr.
Sándor Vutkovich (3).
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1871 - 1916 34
Korešpondencia pracovného charakteru: Richard Wagner (1), Hans
Carl Wagner (24), August Waldd (2), Gustav a Charlotte Walter
(6), Franz Weber (47), Wilhelm Weber (4), farár dr. Weber (7),
Weckerlin (3), Alexander Weilen (5), David Weinberger (2),
Victor Weinert (1), August Weirich (1), Fridrich Weiser (4),
Karol a Theodor Weiss (6), R. Weissinger (1), Nicolaus Welter
(23), dr. H. Wendt (1), Gustav Wenzel (2), August Werd (2),
Eduard Wertheimer (4), dr. Mór Wertner (13), Adam Hartman
Wessely (2), Wilhelm Westermayer (24), F. Wettel (2), dr. W.
Widmann (2), J. Wiedermann (1), E. Wiedenfeld (2), Carl Wiene
(18), WienerBank Verein (1), Wiener Mode (2), Moritz Wigand
(12), Wilczek (1), Adolf Wilhelm (1), dr. Franz Wilhelm (1),
August Wilhelmi (6), M. Willibalda (2), Franz Wimmer (3),
Lothar Wimmer (1), Marie Wimmer (3), Lilly Wimpfen (3),
Hermann Winkelmann (2), A. Winogradský (2), Carl Winter (1),
Winterhafen (6), Ernst Wisshaupt (1), August Wittberger (1),
Wittgensteinová Caroline viď. kr. 21 "Liszt", Eugen Witte (8),
Carl Wittmann (10), Joseph Wlha (11), Leo Woerl (1), Hugo Wolf
(2), Stanislaus Wolf (3), Gustav Wolff (5), Hermann Wolff (8),
Sigmund Wolff (4), Coelestin Wolfsgruber (2), dr. R. Wolkan
(1), Elma Wollmannová (5), Wolfrum (2), Hans Paul Wolzogen
(12), dr. Wrubel (1), Stephanie Wurmbrandová (90), Alfred
Wurzbach (5).
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1870 - 1917 35
Korešpondencia pracovného charakteru: Anna Zadonská (3),
Elemér Zajonghy (1), Jozef Zamojský a manželka (26), Anton
Zanbauer
(1),
Edmund
Zandt
(9),
Julius
Zäpeck
(1),
Zeneakademia (1), gróf Géza Zichy (330), Fritz Zilcken (1),
Hermann Ziller (1), Karl Zillenhofer (5), Franz a Heinrich
Zimmermann (11), Ivan M. Zisper (1), Zizerl (1), Hans Zois
(3), Eugen Zrén (1), Zülz - Magistrat (1), dr. Julius
Zwardewski (1), dr. Hans Zwiedineck (3). Vypožičanie kníh z
vlastnej knižnice - lístky (125). Neidentifikovaní pisatelia
(31).
6 1830 - 1914 36
Rukopisy:
Literárna,
vedecká
a
iná
odborná
činnosť:
Kalendarium Archivi Civitatis Posoniensis No. 2 (1), zoznamy
zapožičaných listín a kníh z archívu (32), koncepty prípisov,

la

úradnej činnosti: Prípisy rôznych
- 100), blahoželanie k 40-ročnému
schválenie jeho penzionovanie v
odhalenia pomníka Márie Terézie v

is

7 1867 - 1918 37
Písomnosti, ktoré vznikli z
inštitúcií a úradov (No. 13
jubileu služby u mesta a
mestskej rade (42). Oslavy
Bratislave.

vy

štúdie a články z dejín umenia (130 ks), dejiny hudby a
Beethovenova smrť (2). Výpisy zo zápisníc mestského magistrátu
k dejinám hudby (11), štúdie o hudobných dielach a
hudobných skladateľoch (33), záznamy o hudbe (13), recenzie o
hudobných skladateľoch (60), Mozart - Haydn (4 zväzky),
abecedný katalóg diel talianskych hudobných skladateľov (1).
Heinrich Klein a Jozef Kumlík kapelmajstri (4).

Br
at

8 1873 - 1915 37
Účtový materiál: Platové knižky (3), platová listina J. N.
Batku (1), diéty (1), účty za nocľahy (4), vkladná knižka (1),
účtové zýznamy (1).

es
ta

9 19. - 20. storočie 37
Fotografie: Batka (2), Justi (1), dychové kvarteto (2),
skupinová fotografia členov spolku Pressburger Lidertafel (1),
tablo tohože spolku (1), grófka Stephanie Wurmbrandtová (11).
Fotokópie z listov hudobných skladateľov: Brahms (5), Hummel
(2), Cherubini (2), Čajkovský (40), Anatol Archangelský (10),
A. Glazunov (8), P. Jurgenson (5), N. R. Korzakov (1), V. J.
Safonov (3), Štefan Smolenský (2), S. Vinogradský (1).
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10 1841 - 1912 38
Zberateľská činnosť: rukopisy: Tolma - balada od Rittera
Fünkchena (1), súpis počtu obyvateľov Bratislavy podľa
náboženstva (1), náčrt opery Sandra Beloni (1). Poznámky:
adresy, výpisky, aforizmy, výroky, opisy, notové záznamy,
denník zo zahraničných ciest (9). Journal des Sommertheaters
Pressburg (1), Carmen admodum reverendo ac clarissimo patri
Josepho Cal. Purgstaller (1). Klasifikačný zoznam žiakov
mestskej školy v Trnave z náboženstva (1). Tablo - súpis
zvolených ministrov Františka Jozefa I. v uhorskej vláde (1),
služobné pravidlá pre členov chóru pri dóme v Rábe (1),
Hudobný vestník (1), báseň od Alberta Bálvánskeho (1). Mapy
(4). Slobodomurári v Budapešti - rokovací poriadok (1). ??
Programy koncertov a divadiel (23).

11 39
Novinové výstrižky k dejinám hudby a umenia.

JUDr. Štefan Fajnor st.
(1862 - 1909)
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Štefan Fajnor st. sa narodil 16. 2. 1844 v Brezovej pod
Bradlom, zomrel 28. 4. 1909. Gymnázium vyštudoval v Bratislave, po
maturite študoval na Teologickej fakulte v Bratislave, odkiaľ pre
provokácie zo strany maďarských spoluštudentov prestúpil na
Teologickú fakultu vo Viedni. Teologické štúdiá však neukončil,
vrátil sa do Bratislavy a na podnet dr. Michala Mudroňa vyštudoval
na Právnickej akadémii v Bratislave právo. Ako advokát sa usadil v
Senici, kde pôsobil 40 rokov.
Bol známym rečníkom a hlavne v politických a národnostných
procesoch vynikajúcim obhajcom. Obhajoval dr. J. M. Hurbana a jeho
syna Svetozára Hurbana Vajanského. Ako advokát sa tešil veľkej
obľube a bol vyhľadávaný hlavne v urbárskych a komasačných sporoch.
Na poli slovenskej hudby si vyslúžil meno znamenitého znalca
slovenskej piesne a hudby a dobrého hudobného skladateľa.
V osobnom fonde Štefana Fajnora st. sa nachádza vzácna
korešpondencia, rukopisy a písomnosti vyplývajúce z jeho
advokátskej praxe.
Reč písomností je slovenská, nemecká a maďarská (pozri aj úvod
k os. fondu dr. Vladimíra Fajnora).
1 1850 - 1887 1
Testament Mateja Fajnora (1), životopis Štefana Fajnora a jeho
manželky (4), autobiografia, Štefan Janšák o dr. Štefanovi
Fajnorovi - životopis a prednáška (15 listov).
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2 1862 - 1869 1
Osobné doklady: maturitné vysvedčenie (1), vysvedčenie zo
skúšok na evanjelickej teologickej fakulte vo Viedni (6),
podmienky prijatia na Právnickú fakultu v Budapešti (1),
vysvedčenia zo skúšok na Právnicej fakulte v Bratislave (14 +
1 ks - Budapešť), absolutórium z Právnickej akadémie v
Bratislave (1), svedectvo zachovalosti a chudoby (1), diplomy
(2).

Ar

3 1873 - 1914 1
Korešpondencia rodinného charakteru: Listy Štefana Fajnora
bratovi (9), Vladimír Fajnor rodičom (1), Emília Fajnorová
(1), Jurenková (6).

4 1868 - 1938 1
Korešpondencia
pracovného
charakteru:
Michal
Boors
(2),
František Gregory (1), Ján Hudáček (1), Konštantín Hurban (6),
Svetozár Hurban (14), Pavol Országh Hviezdoslav (1), Ž. Hudec
(3), Jozef Chlumský (3), Gustáv Izák (4), Ľud. Kuba (2),

vy

Vendelín Kutlík (3), Božena Kutlíková (1), Ján Leška (6),
Július Markovič (1), Imrich Mikulka (1), dr. Michal Mudroň
(3), Pavel Mudroň (7), Jozef Nedobrý (1), František Nemetz
(1), L. Pauliny (1), Pietor (3), dr. Rater (1), Július
Rauscher (1), Riszner (1), Ľud. Semian (1), Slavík a Borový
(1), dr. Ľudovít Šimko (1), M. Tomeček (1), Viliam Paulíny Tóth (3), Franko Veselovský (1), Jaroslav Vlček (1), J. L.
Wanitsek (1), dr. Zavadil /Radhošt, spolok vysokoškolákov/
(1), Pavech Zoch (1).
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5 1872 - 1898 1
Rukopisy: Koncept memoranda kráľovi (6), Sokoli a orli pieseň (1 + 5 tlač), Uhorsko - Ostrožská beseda vo Filipove
(5), Voľby do Krajinského snemu (4), súdne veci (12).

es
ta

Br
at

6 1872 - 1908 2
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti: Cirkevné a
majetkové spory (2 obaly), spor Ľudovíta Csulíka, spor Jozefa
Gálika, spor M. Goldsteinovej, Hurbanov návrh na organizáciu
evanjelickej cirkvi v Uhorsku, zastupovanie Štefana Fajnora v
majetkových sporoch Hurbanovcov, majetkový spor M. Jurenkovej,
spor Štefana Krištufka, disciplinárne vyšetrovanie Vendelína
Kutlíka, tlačový spor Jána Lešku, rôzne procesy s dr. Michalom
Mudroňom.
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1869 - 1908 3
Písomnosti, ktoré vznikli z úradnej činnosti: Cirkevné a
majetkové spory: porada slovenského volebného zhromaždenia
Senického okresu, písomnosti z Okresného súdu v Senici, správa
synodálneho
odboru
nitrianskeho
o
prácach
generálneho
podvýboru, voľby poslancov do snemu - František Veselovský,
voľba farára v Zelenickom, volebné tlačivá, výťah zo zápisnice
nitrianskeho seniorálneho konventu.

ch

7 1868 - 1872 3
Účtovný materiál: dodacie listy na odoslané knihy (7)
8 ----- 3
Fotografia Štefana Fajnora (1)

Ar

9 1862 - 1909 3
Zberateľská činnosť: tlač: Wochenblatt, Cirkevné listy, Obrana
pravdy a práva, Príhlas k bratom vo viere, Nové ilustrované
listy, Kánoni javaslatok. Novinové výstrižky - uctenie si
pamiatky Štefana Fajnora st.

