
V sledovanom korpuse slov sa potvrdzuje tendencia formulovaná
v monografii Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny „Internacio-
nalizmy sa do nášho jazyka ...dostávajú najskôr v mennej forme a len ne-
skoršie (a ani to nie vo všetkých prípadoch) sa pritvárajú slovesá" (Horecký -
Buzássyová - Horecký, 1989, s. 254).
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Administratívnoprávne termíny v Budmerickej mestskej knihe

Miriam Sitárová

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Obec Budmence, ležiaca na Trnavskej pahorkatine v doline potoka Gidra,
sa prvýkrát spomína koncom 13. stor. ako Budmer, ale jej osídlenie, ako na to
poukazujú mnohé archeologické nálezy, pochádza z obdobia neolitu - tzv.
eneolitické sídlisko, sídlisko velatickej kultúry z ml. doby bronzovej a latén-
ske sídlisko (Vlastivedný slovník obci na Slovensku, 1977, s. 254).

Cieľom nasledujúceho príspevku je upriamenie pozornosti na administra-
tívno-právne termíny mestskej knihy Budmeríc. Základom pre naše skúmanie
bolo asi 140 zápisov administratívno-právneho charakteru, presnejšie texty
vypovedajúce najčastejšie o majetkových transakciách - kúpe, predaji, pre-
najatí časti nehnuteľného majetku (väčšinou ide o vinohrad alebo roľu), pô-
žičke peňazí a nasledovne o podmienkach splácania dlhov - i záznamy o urov-
návaní sporov (vo veci nactiutr'hama) medzi „maudnmi a opatrnimi mužmi"
(zápis L \. mája 1613). Jednotlivé zápisy sú datované od začiatku 17. až do
konca 18. storočia. Najstarším je zápis „Poznamenane syrotne weczy,
v kíerych lydy nachazety se magy, a wyhladawat Jakozto po Maczkmvy Sew-
czowy syrotach" z roku 1606, posledný zápis je datovaný 16 januára 1797.

Slovensko bolo až do roku 1918 pod hospodárskou a politickou správou
uhorského štátu, preto vývoj administratívy a súdnictva na Slovensku je
z väčšej časti priamym odrazom vývoja v celom uhorskom štáte. Badateľné je
to v terminologickej oblasti. V administratívno-právnych písomnostiach zo
17-18 storočia môžeme okrem termínov slovenského pôvodu nájsť aj termi-
nológiu prevzatú z nemeckého práva, ktoré bolo na naše územie prinesené
z Čiech. V archívnych zápisoch sa často stretávame s výrazmi, ktoré pomenú-
vajú osoby zúčastnené v právnom procese alebo osoby, ktorých funkciou bola
správa mesta, obce. Je to napr. richtár, konšel, prísažný, dvorský.

Predstaviteľom obce, mesta bol v minulosti richtár (z nemčiny, strhn.
nhtäri, Machek, 1957). Táto funkcia súvisí so skutočnosťou, že stredoveké
slovenské mestá nepodliehali (od 13 storočia) správe bezprostredného vrch-
nostenského správcu, ktorým bol hradský župan, ale správa mesta bola zvere-
ná mestskej samospráve. Reprezentovali ju mestské orgány, richtár a mestská
rada, ktorá bola zvyčajne zložená z 10-12 prísažných; v našej mestskej knihe
je zaznamenaných väčšinou 5 alebo 6 prísažných. Richtár, ktorý stál na čele
mestskej rady, a mestská rada boli volení mešťanmi. Povinnosťou úradu
richtára v širokom zmysle slova bolo nielen vykonávať rozličné samosprávne
úlohy, ale i zúčastňovať sa a rozhodovať v právnych záležitostiach; teda
sústreďoval nielen správnu, ale aj právnu výkonnú moc (pozri Kuchár, 1964,
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