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Výpovedná hodnota kremnických testamentov zo 16. storočia

Predkladaná štúdia je príspevkom k problematike kremnických testamentov 16. storočia 
a ich vzťahu k dejinám každodenného života mešťanov Kremnice v uvedenom období. 
Jej cieľom je presondovať výpovedné možnosti závetov a načrtnúť ich formálnu skladbu 
a obsahovú náplň. Mesto Kremnica bolo založené privilegiálnou listinou uhorského kráľa 
Karola Róberta zo 17. novembra roku 1328. V počiatočnom období sa v kremnickej mestskej 
kancelárii používala latinčina. Nemčina sa v mestských písomnostiach začala uplatňovať od 
15. storočia. Účtovná kniha z rokov 1423 – 1424 bola vedená latinsko-nemecky, najstaršia 
zachovaná listina v nemeckom jazyku pochádza z roku 1426.1 Niektoré z testamentov boli 
zapísané do mestskej knihy či kuriálnych protokolov,2 závetom a im príbuzným písomnostiam 
je však v kremnickom archíve venovaný najmä 44. prameň (fons) fondu Magistrát mesta 
Kremnice. Uložené sú v ňom testamenty, súpisy a inventáre pozostalostí a iné písomnosti 
týkajúce sa dedičských záležitostí. V jeho prvom balíku (fasciculus) z rokov 1384 – 1588 sa 
nachádza 115 archiválií. Do roku 1526 ide len o 9 písomností. Z nich 4 sú písané po latinsky 
(roky 1384, 1401, 1515, 1517), 5 je v nemeckom jazyku (1427 /2x/, 1505, 1521, 1522). 
V ďalšom období nemčina dominuje. Iba 14-krát sa stretávame s latinčinou a jedenkrát so 
slovenčinou, pričom ide o kremnické záležitosti so vzťahom k iným lokalitám.3

O testamentoch v základných rysoch pojednávali rôzne právne ustanovenia. Kremnické 
mestské právo z rokov 1530/1537 otázku závetov osobitne neupravovalo. Testamenty 
boli spisované na základe zvykového práva. Dokumentuje to i uvedený závet Wolfganga 
Guglingera, v ktorom sa hovorí o tom, že bol zostavený „podľa obyčají tejto krajiny“. Základné 
princípy uplatnenia testamentárneho práva stanovovali v Uhorsku už dekréty sv. Štefana. 
Formálne náležitosti závetov, vychádzajúce pôvodne z rímskeho a kanonického práva, sa 
však tradovali a do roku 1715 neboli zákonne upravené, a preto vykazujú istú variabilitu. 

1 LAMOŠ, Teodor. Vznik a počiatky banského a mincového mesta Kremnice 1328 – 1430. Banská Bystrica : 
Stredoslovenské vydavateľstvo, 1969, s. 203.

2 Štátny archív Banská Bystrica, pobočka Kremnica (ďalej Archív Kremnica), fond (ďalej f.) Pozostalosť Michala 
Matunáka, Cirkevné dejiny mesta Kremnice 1932, rukopis a strojopis, s. 4. LACKO, Richard. Kremnická mestská kniha 
z rokov 1426 – 1700 (diplomová práca). Bratislava : Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského, 1973, s. 36-37.

3 Archív Kremnica, f. Magistrát mesta Kremnica (ďalej MMKr), Tomus I, Fons 44, Fasc. 1, Nro. 1-115.

Daniel Haas Kianička

What the Kremnica testaments from the 16th century say to us

There are testaments from the 16th century preserved in Kremnica state archive. They are written in Latin, 
German and in one sample also in Slovak language. Last wills prepared a man for a death in spiritual and secular 
(division of property) way. Testaments eliminated confl ict between secular property and desire for an eternal 
life. Formally testaments consist of several parts – invocation, intitulation, profession of faith, passages 
about human mortality, composing of the last will and redress of sins, heritages of property, confi rmation, 
corroborating and date formulas. The content of the testaments is an important historical source for economic, 
law, culture, regional history and also history of material culture and everyday life.
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Všeobecne platilo, že testamentárne právo mohla využiť iba osoba po dovŕšení dvanásteho 
roku života, zdravej mysle a schopná prejaviť svoju vôľu zrozumiteľným spôsobom. Testament 
sa musel vyhotoviť pred svedkami, ktorí museli byť zákonného veku, nestranní a z toho istého 
spoločenského stavu ako závetca – výnimku tvoril iba prípad núdze. Odkazovaný majetok 
musel byť voľne disponovateľný.4 S úpravami týkajúcimi sa testamentov sa stretávame aj 
v niektorých mestských právach. Napríklad viedenské mestské právo, kodifi kované kráľom 
Ferdinandom I. Habsburským v roku 1526, obsahovalo aj ustanovenia o testamentoch.5

Popri funkcii usporiadania majetkových pomerov mali testamenty aj dôležitý duchovný 
rozmer. Večnú spásu zabezpečovali človeku po smrti modlitby za zosnulých a z nich vyvinuté 
fundačné omše, pohrebné sprievody, nekrológy atď. Mechanizmus týchto duchovných zábezpek 
vznikol v prostredí rehoľných kláštorov. Od 13./14. storočia sa však vďaka mestskému 
prostrediu rozšíril i medzi laickými masami. Prostredníkmi uvedených myšlienok boli svetské 
duchovné bratstvá a systém závetov.6 Mesto Kremnica bolo zrejme už od 14. storočia otvorené 
týmto vplyvom. Laické náboženské bratstvá sú v Kremnici písomne doložené od polovice 
15. storočia. V rokoch 1457, 1499, neskôr v rokoch 1527 a 1528 sa spomína bratstvo Tela 
Kristovho (Pruderschaft Corporis Christi, Pruderschaft der heiligen Leichnam), v roku 1505 
bratstvo Matky Božej (unser Frawen Pruderschaff t) a v rokoch 1517 a 1518 nepriamo bratstvo 
Ducha Svätého (von der Mesz de Sancto Spiritu). Ich úlohou bolo zaisťovanie pohrebných 
obradov a modlitieb, organizovanie hostín a osláv, pomoc chudobným a údržba kostolných 
oltárov.7 Prvý mníšsky rád sa usadil v Kremnici v polovici 17. storočia (františkáni). Dovtedy 
pôsobili v meste výlučne svetskí kňazi. Najstarším kremnickým duchovným bol farár Mikuláš, 
ktorý sa uvádza v pápežskom desiatkovom registri z rokov 1332 – 1337. Okolo roku 1382 
založil v Kremnici mešťan a ťažiar Johelinus Craczer špitál pre chudobných. Kráľ Ľudovít 
Veľký mu venoval dedinu Veterník (Lyget), prevažne testamentárne ho obdarovali i viacerí 
kremnickí mešťania. Mestská rada o tom vydala v roku 1393 privilegiálnu listinu. Okrem iného 
chudobinec získal aj príjmy z jedného z banských mlynov, ležiaceho vo Zvolenskej doline. 
Z nich 6 zlatých fl orénov sa malo každoročne dávať na výročnú zádušnú omšu za nebohého 
Mikuláša Maczerauera. Viacerým cirkevným a náboženským dobročinným ustanovizniam 
(kaplnka, špitál, dom duší, dom malomocných) a kňazom poskytol – za spásu svojej duše – 
v roku 1485 testamentárnu dotáciu mešťan Augustín Langsfelder.8 Uvedené doklady svedčia 
o tom, že mechanizmy napomáhajúce získaniu večného života našli svoje uplatnenie v Kremnici 
už v najstaršom období.

Spísanie testamentu bolo verejnoprávnym aktom. Cirkev ho považovala vlastne za 
jednu zo sviatostí a jeho zostavenie bolo povinnosťou. Veriaci sa pred smrťou vyznal zo 
svojej viery, vyspovedal, prijal poslednú sviatosť a zostavil testament. Závety spisovali 
pôvodne najmä farári a notári. Skladali sa z dvoch hlavných častí – zo zbožných ustanovení 
a samotného delenia majetku. Prvá časť obsahovala formuláciu o vedomí si smrteľnosti 
a o povinnosti zostaviť testament (išlo teda o usporiadanie pozemských vecí), vyznanie viery, 
pasáž o náprave a odpustení krívd, prípadne ďalšie podrobnosti o pohrebe, bohoslužbách, 

4 SEČANSKÁ, Janka. Juraj Pohronec Slepčiansky a jeho testament. In: Slovenská archivistika, 1997, roč. 32, č. 1, s. 44-
45.

5 TOMASCHEK, Johann A. Geschichts-Quellen der Stadt Wien. I. Abt. Die Rechte und Freiheiten der Stadt Wien. II. Band. 
Wien : Hölder Wien, 1879, s. 154-156.

6 ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti I. Praha : Argo, 2000, s. 234.

7 LAMOŠ, Teodor. Archív mesta Kremnice : Sprievodca po fondoch a zbierkach. Bratislava : Slovenská archívna správa 
Povereníctva vnútra, 1957, s. 125.

8 Archív Kremnica, f. Pozostalosť Michala Matunáka, Cirkevné dejiny mesta Kremnice 1932, rukopis a strojopis, s. 3, 4, 12. 
LAMOŠ, T. Vznik a počiatky..., s. 168.
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almužnách atď. Dôležité boli ustanovenia o zbožných odkazoch, teda odkazoch majetku 
pre cirkev. Závety vyrovnávali zdanlivo neriešiteľný rozpor medzi lipnutím na majetkovom 
vlastníctve a túžbou po večnosti, ktorú bolo možné získať iba po zrieknutí sa hmotného 
sveta. Cirkev zaisťovala človeku večné statky, za čo dotyčný platil prostredníctvom zbožných 
odkazov. Prostredníctvom testamentu cirkev zároveň legalizovala svetské vlastníctvo, ktoré 
bolo možné odkázať dedičom. Za to sa platilo bohoslužbami a dobročinnými fundáciami, teda 
duchovnými prostriedkami. Majetkové dary pre cirkev si udržali pevné miesto v závetoch až 
do 18. storočia, aj keď od 16. storočia boli tieto odkazy skromnejšie. Súviselo to s rozvojom 
miest, hospodárskeho podnikania a usadlejším spôsobom života.9

Majetkovú držbu neospravedlňovali v závetoch iba odkazy cirkvi, ale i úvaha, podľa ktorej 
zveril človeku do správy majetok samotný Boh. Súčasne si človek uvedomoval morálnu 
povinnosť rozdelenia majetku medzi dedičov. Posledná vôľa bola prevenciou pred prípadnými 
vlastníckymi spormi. Záväzok spísať testament nemali iba zámožní, dokonca aj chudobní ľudia 
museli oznámiť, ako chcú naložiť so svojím nepatrným vlastníctvom. Keďže človek túžil po 
večnom živote, podriaďoval sa cirkevným konvenciám, zároveň si však plne uvedomoval 
seba samého, právo a povinnosť naložiť sám so svojím telom, dušou a majetkom, ktorého sa 
vlastne nedokázal zbaviť, i keď v pozmenenej podobe, ani po smrti.10

Tak ako inde aj v Kremnici možno v testamentoch rozlíšiť ich dve základne časti, a to 
zbožné ustanovenia a samotné delenie majetku. Na ich začiatku sa zvykla uvádzať invokácia, 
jej použitie však nebolo pravidlom. Išlo o úvodnú formulku v podobe modlitby. V nemeckom 
jazyku mohla mať napríklad podobu: „Im Namen des Vaters, des Sons unnd des heilig geists, 
meines ainig unnd warhaff tigen gottes amen (v mene Otca, Syna i Ducha Svätého, môjho 
nedeliteľného a skutočného Boha amen)“ alebo „In namen des Almechtigen Ewigen gottes 
Amen“ (V mene všemohúceho večného Boha amen).11 V úvode muselo byť prirodzene meno 
testátora, teda akási intitulácia. Niekedy to bolo naozaj iba meno, inokedy bol k nemu pripojený 
i údaj o rodinnom, pracovnom či hodnostnom statuse.12 Nasledovalo vyznanie viery a pasáž 
o smrteľnosti človeka, zostavení závetu, náprave krívd a hriechov, prípadne iné príbuzné 
ustanovenia. Uvedené časti sa rôzne variovali, niektoré z nich sa dokonca nemuseli v závete 
vôbec nachádzať. Najdôležitejšie bolo vyznanie viery, ktoré v testamente nesmelo chýbať. 
Majetkové odkazy pre cirkevné inštitúcie a nemajetných boli súčasťou druhej časti poslednej 
vôle, v ktorej sa prerozdeľovalo vlastníctvo testátora. V jej rámci nemali svoje pevné miesto, 
uvedené mohli byť v ktoromkoľvek jej odseku. Štylisticky sa síce závety z hľadiska celkovej 
skladby pridržiavajú istých konvencií, zároveň však v detailoch odrážajú pomerne individuálne 
prístupy jeho tvorcov.

Náboženské ustanovenia a odkazy boli pre cirkev dôkazom právoplatnosti závetu. 
Zostavenie testamentu bolo predpokladom udelenia poslednej sviatosti pred smrťou. 
Legitimitu poslednej vôle zvyšovalo jej potvrdenie svedkami.13 Išlo o priateľov, príbuzných, 
známych či vplyvné osoby, ktoré častokrát zároveň garantovali vykonanie závetu. Keďže 
v meštianskom prostredí bola najvyššou autoritou mestská rada, závetcovia sa obracali na 

9 ARIÈS, P. Dějiny smrti..., s. 234-239.

10 ARIÈS, P. Dějiny smrti..., s. 240-244, 248.

11 Archív Kremnica, f. MMKr, Tomus I, Fons 44, Fasc. 1, Nro. 18 (rok 1540); 26 (rok 1550).

12 Napríklad: „Ich Dorothea eyn Ehrliche hausfraw des Stentzl Vorlaus dieser tzait khun. M(ai)tt (...) geschworner 
schmeltzer, auch entwoner der Stadt Cremnitz (...).“ („Ja Dorota, počestná manželka Štencla Vorlausa, toho času 
sprisahaného taviča jeho kráľovského a kráľovninho majestátu a obyvateľa mesta Kremnice“). Archív Kremnica, f. MMKr, 
Tomus I, Fons 44, Fasc. 1, Nro. 25.

13 OHLER, Norbert. Umírání a smrt ve středověku. Jinočany : H&H, 2001, s. 45-49.
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ňu so žiadosťou o záštitu nad testamentom. Zapísaním do mestskej knihy testament získaval 
maximálne garancie a ochranu.

V testamente Kremničanky Doroty, manželky Štencla Vorlausa z roku 1548, sa nachádzajú 
nasledujúce riadky: „Pretože všemohúci Boh usiluje o mňa tak, ako dieťa hľadá domov a ja 
som celkom pri zdravom rozume, patrí môj život a smrť do božích rúk. V prvom rade je 
mojou poslednou vôľou a myslím na to, že porúčam svojho ducha, tak ako vždy a ako bolo 
vopred určené, iba do rúk všemohúceho Boha, jediného Božstva v troch osobách, ak si ho 
ono žiada, moje smrteľné telo zas kresťanskej zemi, z ktorej vzišlo, odovzdaj ma teda telo 
môjmu nebeskému otcovi, skrze jeho syna nášho Pána Krista, podľa jeho božej vôle, ktorá 
nech sa stane, ďalej nechala som si spísať po dôkladnom uvážení tento pozemský testament 
a poslednú vôľu, a to na podnet vynikajúcich a počestných múdrych pánov Acháca Tindla 
a Martina Schneidera, mešťanov a radných pánov mesta Kremnice a za prítomnosti mojej 
milovanej sestry Elzy, počestnej manželky Valentína Grubera a tiež mladého Leonarda 
Kolbena. V tomto slzavom údolí a ľudskom rode musíme znášať kvôli pozemskému majetku 
rôzne spory, vojny a rozpory, a to obzvlášť po smrti. Zabrániť tomu, keď ma Boh vezme 
z tohto sveta, má v prvom rade tento môj testament a nariadenia, ktoré vznikli z popudu 
uvedených radných pánov mesta Kremnice a týkajú sa môjho zanechaného, slobodného 
a žalobou nezaťaženého majetku a mojej slobodnej poslednej vôle.“ Na konci závetu je 
uvedené: „Porúčam sa teda Pánovi do jeho milosti a milosrdenstva, veľakrát spomenutých 
vynikajúcich múdrych pánov Acháca Tindla a Martina Schneidera som poprosila, aby 
na potvrdenie a upevnenie tohto môjho testamentu pritlačili naň svoje pečate, a to za 
prítomnosti mojej milovanej sestry Elzy a Leonarda Kolbena, ďalej pokorne prosím, aby dal 
môj milovaný manžel Štencel Vorlaus radným pánom a richtárovi mesta Kremnice urobiť 
zápis do mnou zanechaného a dobre premysleného testamentu, aby mal záštitu a ochranu 
pri zavŕšení mojej poslednej vôle, a aby sa nedovolilo nikomu nič namietať proti tomu.“14 Po 
ustanoveniach o deľbe majetku ukončovala testament spravidla potvrdzovacia, koroboračná 
a datovacia formulka, i keď dátum mohol byť v niektorých prípadoch hneď na začiatku. Nimi 
sa stvrdila právoplatnosť závetu – uviedli sa svedkovia, vykonávatelia a garanti poslednej 
vôle a testament sa spečatil.

Závety obsahovali uvedené formulácie bez rozdielu jazyka, v ktorom boli spísané. 
V nemeckom testamente z 19. augusta 1540 je na začiatku nasledujúca pasáž: „Ja, Benedikt 
Flaischer v prvom rade porúčam svoju úbohú dušu môjmu tvorcovi a spasiteľovi, amen. Ďalej 
odkazujem svoj úbohý majetok, ktorým ma obdaroval Boh, spôsobom ako je to uvedené 
nižšie. To všetko pri zdravom rozume a za prítomnosti obozretných počestných prísažných 
a starších, totiž čestného múdreho Petra Veÿta, Pavla Flaischera, Petra Pischa a Wolfa 
Zotmana.“15 V testamente správcu kremnických majetkov v Turci Mateja Holeša, ktorý v roku 
1579 vlastnoručne spísal hájsky kňaz Václav Šesták, je uvedené: „Ja Matheÿ Holess wÿborneÿ 
Pametÿ; Aczkolwek obtezeny na tele swem bolestmy mnohimy a rozlicznymi, buducze w ruku 
Pana Boha wschechmohuczeho giss na rosczesti, anebo na smrtowneÿ Postely lezycze, neb 
sem kazdeho dne na sebe smrtt czasnu oczekawal. To sem Pred sebe vzal, Abych pamatku, 
a testament sweÿ Manzelcze vczinyl y swym wssem dietkam mym, yak slussy na Pocztyweho 
Otcze. A to tymto spugsobem: Nagprve Poruczem dussu Mogu, w Rucze mylemu Panu Bohu 
werycz a duff agicz w geho svatu drahu Mylost, ze on nebude hledet na Poczet mych hryechow, 
Ale w swe wlasne, a newymluwne Mylosrdenstwÿ, a ze mne Pro sweho myleho syna Gezusa 
Crysta raczi biti mylostywÿ, a milosrdnÿ, a mne raczi Prygeti w Poczet swych wernich do 

14 Archív Kremnica, f. MMKr, Tomus I, Fons 44, Fasc. 1, Nro. 25.

15 Archív Kremnica, f. MMKr, Tomus I, Fons 44, Fasc. 1, Nro. 18.
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Nebeskeho kralowstwi, kdess musÿme gemu Poczet cziniti swych hriechow, a ortyel slessyeti 
geden kazdy.“16 V latinskom testamente Jána Kaistha z roku 1517, zostavenom verejným 
notárom v jeho dome v jednej z predmestských štvrtí Kremnice, je nasledujúca formulácia: 
„(...) hoci slabého tela, ale zdravej a sviežej mysle, mysliac na to, že my všetci sme smrteľní, a že 
nie je vskutku nič istejšieho ako neistá hodina smrti, chcejúc sa múdro postarať o svoju ženu, 
deti a potomkov a zabrániť vzniku sporov a roztržiek po jeho smrti (ktorá nech je vzdialená) 
a ako dobrý kresťan a milovník mieru, po zrelej úvahe, a aby sa naozaj predišlo sporom, bez 
donútenia a z vlastnej vôle predo mnou verejným notárom a dolu podpísanými svedkami 
vyznal (...).“17  

K podobnej zhode vedie aj interregionálne porovnanie. Úvodná pasáž jedného 
z kremnických nemeckých testamentov má nasledovné znenie: „Keďže ja, Wolfgang 
Guglinger, viem a viac ráz som rozmýšľal nad tým, že my úbohí ľudia sme tu na tejto zemi 
pominuteľní a rodíme sa smrteľní, každý kresťan chce za svojho života stanoviť a určiť svoju 
poslednú vôľu, aby po smrti kvôli jeho majetku a dlhom nevznikli žiadne boje a spory, ktoré 
by musela namáhavo riešiť vrchnosť, 28. októbra roku 1550 som pri dobrej a istej mysli, po 
dôkladnom uvážení, a aby som konal podľa obyčají tejto krajiny a odkázal zanechaný majetok, 
vlastnoručne spísal nasledujúci môj testament a pripojil túto moju poslednú vôľu, týkajúcu 
sa môjho biedneho vlastníctva a majetočku, ktorý som nezdedil, ale si naň každodenne 
zarábal a stratil pritom zdravie, prosiac o naplnenie božej vôle, nech je pevne a podľa pravdy 
dodržiavaný tento testament.“ Pred koncom závetu je pasáž: „Prosím tiež každú vrchnosť, 
obzvlášť mojich kremnických a banskoštiavnických pánov, aby chránili tento môj testament, 
ako i o naplnenie božej vôle, ktorá určuje vrchnostiam, aby týmto spôsobom zaobchádzali 
s testamentom. Ďalej prosím každého, ktorého som slovami alebo skutkami rozhneval či urazil, 
nech mi to v súlade s božou vôľou odpustí, moje srdce je otvorené pre každého (...) Hoci by 
som podľa svojich skutkov mal patriť do pekla, predsa bezpečne viem, chcejúc byť v každom 
ohľade pripravený na smrť, že mi Kristus dal skrze svoju bolesť a utrpenie večný život, amen.“18 
Medzi mešťanmi jednotlivých miest existovali rôzne príbuzenské, profesijné či majetkové 
prepojenia. Ako svedkovia sa v Guglingerovom závete uvádzajú Hieroným Salius z Banskej 
Štiavnice, Ambróz Maier z Bratislavy a Michal Gugelweit z Viedne. V testamente posledného 
z nich z roku 1584 sa uvádza: „Ja, Michal Gugelweit, mešťan a člen viedenskej vonkajšej rady, 
som uvážil a k srdcu si zobral, že biedny život v tomto slzavom údolí je pominuteľný, tiež že 
hodina smrti je neistá a človek v nej môže zostať nezaopatrený. Preto som stanovil na základe 
mojej slobodnej vôle a po premyslenej úvahe, hoci dosť slabý na tele, predsa dobrého rozumu, 
aby sa v tomto čase konalo podľa práva a aby bol vyhotovený tento môj testament a posledná 
vôľa, ako sa to má a môže čo najlepšie podľa spísaných práv a nariadení mesta Viedeň, a to 
preto, aby sa zabránilo budúcim omylom a rozporom, ktoré by mohli nastať po mojej smrti 
medzi mojimi deťmi kvôli zanechanému majetku... keď za krátky alebo dlhý čas podľa vôle 
všemohúceho Boha odídem z tohto sveta a splatím dlh prirodzenej smrti, ochotne sa tomu 
v pravej kresťanskej viere podrobím a chcem v tom až do konca s božou pomocou zotrvať. 
Porúčam teda moju hriešnu dušu do jeho nesmiernej milosti a milosrdenstva s poníženou 
prosbou, aby (...) ma nechal prísť do svojho kráľovstva a slávy medzi všetkých vyvolených vo 

16 Archív Kremnica, f. MMKr, Tomus I, Fons 44, Fasc. 1, Nro. 10. KRIŽKO, Pavol. Z dejín banských miest na Slovensku. 
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964, s. 343-344.

17 Archív Kremnica, f. MMKr, Tomus I, Fons 44, Fasc. 1, Nro. 7.

18 Archív Kremnica, f. MMKr, Tomus I, Fons 44, Fasc. 1, Nro. 26.
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večnej radosti a blaženosti. Moje mŕtve telo nech je počestne podľa kresťanského poriadku 
pochované na novom cintoríne (Gotts Ackher) pred chrámom v štvrti Schottentor.“19

Testamenty majú veľkú, i keď nie neobmedzenú, výpovednú hodnotu pre hospodárske, 
právne i regionálne dejiny, ako aj dejiny každodenného života. Ich dôležitosť spočíva v tom, 
že sprostredkúvajú „reálne“ situácie. Pretože sa v nich uvádzajú konkrétne veci a predmety, 
sú prameňom k dejinám materiálnej kultúry a foriem každodenného života. Okrem toho 
umožňujú odhaliť i niečo z postojov jednotlivých ľudí. Ako také majú význam pre tzv. dejiny 
mentalít. Dôležitá je skutočnosť, že sa zväčša – predovšetkým v mestskom prostredí – zachovali 
celé série testamentov, prípadne knihy testamentov. To umožňuje použiť pri ich spracovaní 
kvantitatívnu historickú metódu. Zároveň si však musíme uvedomiť, že výpovedná hodnota 
závetov je obsahovo ohraničená. Vznikali na konkrétny podnet, s ohľadom na blížiacu sa smrť, 
čo ovplyvnilo ich obsah. V testamentoch sa navyše neuvádza celý majetok testátora. Ťažisko 
pre spracovanie dejín každodenného života tvorí v poslednej vôli predovšetkým výpočet 
hnuteľného majetku. Rozhodujúce sú pritom z hľadiska poručiteľa zmienky o jednotlivých 
predmetoch, ako aj ich ocenenie, pričom dôležitá nie je iba ich reálna hodnota, ale i emočný 
vzťah medzi človekom a objektom. Zo strany príjemcu sa posudzuje adekvátnosť darovaných 
vecí pre danú cieľovú osobu alebo inštitúciu a ich nevyhnutnosť pre prijímateľa – či už 
vychádzame zo všeobecnej štruktúry potrieb, z pohľadu zachovania, prípadne zlepšenia 
životnej úrovne, z právneho hľadiska alebo osobných dôvodov. Uvedené faktory možno 
interpretovať v rámci vzťahov medzi ľuďmi (špecifi kovaných na základe povolania, veku, 
pohlavia, spoločenskej vrstvy atď.), objektmi, situáciami (do nich sa premieta vzťah medzi 
ľuďmi a objektmi – napríklad defi nované disponovanie s darovanými predmetmi, starostlivosť 
o spásu duše, reprezentatívne želania) a kvalitami (ocenenia, formy, materiály, farby, veľkosti, 
funkcie, čiastočne tiež situácie). Uplatnenie týchto, vždy modifi kovaných, kritérií aj na 
iné druhy historických prameňov a komparácia s testamentmi otvárajú možnosť popísať 
všeobecné znaky kultúry každodenného života v neskorom stredoveku i ranom novoveku, 
ako aj niektoré špecifi cké fenomény.20

Výpovedná hodnota testamentov – ako bolo uvedené – nie je síce neobmedzená, získať 
z nich však možno množstvo pozoruhodných údajov k dejinám materiálnej i duchovnej kultúry. 
Kremnickí mešťania odkazovali svojim dedičom vo svojich závetoch hnuteľný i nehnuteľný 
majetok. Spomínajú sa v nich domy, remeselnícke dielne, dvory, záhrady, z oblečenia sukne, 
kabáty, košele, zástery, spodná bielizeň, pokrývky hlavy, nákrčníky, opasky, z nábytku truhlice, 
stoly, postele, ďalej posteľná bielizeň – vankúše, periny, plachty, perie do perín a vankúšov, 
uteráky, obrusy, koberce, mešce, svietniky, z riadu misy, kanvy, fľaše, lyžice, poháre, nádoby 
na koreniny, taniere, ražne, varechy, panvice, kotly, šperky – reťaze, náhrdelníky, prstene, 
gombíky, spony, perlové vence, peniaze a zlato, dobytok, ovce, žito, ako i také pozoruhodné 
veci ako pušky, halapartne, kuše, brnenia, skúšobné náradie či medaily. Vždy zaujímavé je 
označenie kvality (veľký strieborný opasok, zamatový opasok so striebornými písmenami, 
zlatý prsteň s rubínmi, čierny zamatový baret s pozlátenými žaluďmi, postieľka s nebesami), 
funkcie (strieborná súprava nádob na pitie, malé panvičky na prípravu vajec na masti, suknička 
na telo s čiernym vlasom a podšitá semišom), materiálu (drevená posteľ, hnedá zamatová 
sukňa, šamlotová sukňa, strieborné šperky, strieborné a zlaté medaily, cínový riad, ľanové 
šaty, mosadzný svietnik, mosadzné umývadlové misy, železné a medené panvice, fl ádrované 
truhlice), veľkosti (cínové veľké, stredné a malé misy, žajdlíková fľaša, polovičná kanva), 

19 Wiener Stadt- und Landesarchiv, Testamentensammlung, Nro. 1202.

20 JARITZ, Gerhard. Österreichische Bürgertestamente als Quelle zur Erforschung städtischer Lebensformen des 
Spätmittelalters. In: Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 8. Berlin : Akademie Verlag, 1984, s. 249-252.
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počtu (22 kusov bielej spodnej bielizne a košieľ, 16 uterákov, 9 postelí, 12 strieborných lyžíc, 
7 zlatých prsteňov), farby (čierna zástera so žltou damaškovou náprsnou časťou, sukňa farby 
nebies, čierny a zelený kabát, červený zamatový nákrčník) či pôvodu (spišský a taliansky ľan, 
turecký a norimberský koberec).21

Odkazy pre cirkev a nemajetných boli v kremnických testamentoch 16. storočia – podľa 
predbežného výskumu – pomerne skromné. V jednom z kremnických testamentov (1540) 
odkázal testátor chudobným ľuďom tri stoly a všetky vymenované dlžoby, ktoré však mali byť 
vyplatené ako duchovné prostriedky (teda prostredníctvom cirkvi ako bohoslužby, modlitby 
atď.). V inom určil závetca (1579) na šindle pre hájsky kostol 5 zlatých, na šindle pre špitál 
rovnako 5 zlatých a pre farára Václava peniaze na ušitie odevu.22

Závety majú veľkú výpovednú hodnotu aj pre dejiny duchovnej kultúry. Rozbor testamentov 
a súpisov pozostalostí ukázal, že v druhej polovici 16. storočia boli v Kremnici dve malé, päť 
stredných a jedna veľká knižnica. Najväčšiu zbierku mal podkomorský gróf Wolfgang Roll, 
v ktorého knižnici bolo 123 titulov. V meste boli i viaceré zbierky obrazov.23

Závety umožňujú urobiť si aj predstavu, hoci nie vždy úplne, o celkovej výške majetku 
testátora. V testamente uvedeného Wolfganga Guglingera sa spomína 142 zlatých 
a 50 denárov, ktoré sa majú dať po odpredaji jeho domu dedičom Wolfa Schaidera, uvádzajú 
sa v ňom i hodnoty niektorých odkazovaných predmetov a výška dlžôb. To však nemuseli byť 
všetky Guglingerove peňažné prostriedky. Problémom býva aj skutočnosť, že často sa pri 
odkazovanom nehnuteľnom a hnuteľnom majetku neuvádza hodnota jednotlivých položiek. 
V prípadoch, keď je to možné, treba preto zohľadniť aj iné pramene. Podľa daňového súpisu 
mešťanov z roku 1542 bol Wolfgang Guglinger kremnickým richtárom. Jeho majetok bol 
ohodnotený na 455 zlatých, z ktorých zaplatil daň 7 zlatých a 65 denárov.24 Napriek tomu, 
že ani tento údaj nerieši defi nitívne otázku absolútnej výšky Guglingerovho majetku, keďže 
daňové súpisy nezohľadňovali celé daňovníkovo imanie, napomáha nám však urobiť si obraz 
o spoločenskom postavení spomenutého závetcu. Navyše, ak vieme, že v tom období zarábal 
tesár denne 3 – 4 groše (1 zlatý = 30 grošov), nádenník denne 2 groše, merica pšenice stála 
6,5 groša, motyka 4 groše a pár topánok 10 grošov.25

Obsahová i formálna náplň testamentov odráža do istej miery individuálne prístupy ich 
zostavovateľov. Popri stereotypných vyjadreniach sa v nich vyskytujú aj formulácie, ktoré 
možno považovať za istý druh osobnej výpovede. Okrem toho majú závety zo štylistického 
hľadiska – ako bolo ukázané – svoju kultúrnu či dokonca osobitú literárnu hodnotu. 
V testamente Doroty, manželky Štencla Vorlausa z Kremnice, z roku 1548, sa objavuje viacero 
formulácií odrážajúcich individualizovaný osobný vzťah závetkyne k vypovedanej skutočnosti. 
Napríklad: „Po druhé, odkazujem mu (manželovi) slobodne a bez toho, že by to mohol niekto 
napadnúť, môj veľký strieborný opasok, ktorý som nosila do kostola a na ulicu. Po tretie, jemu, 

21 Archív Kremnica, f. MMKr, Tomus I, Fons 44, Fasc. 1, Nro. 10, 18, 20 (súpis hnuteľného majetku zostavený po smrti 
manželky Hansa Hallera, cca polovica 16. storočia), 25, 26. Na tomto mieste sa ponúka malá paralela s Rakúskom, kde 
sa pri spracovaní testamentov z neskorého stredoveku zistilo, že v posledných vôľach sa najčastejšie uvádzalo šatstvo, 
postele, posteľná bielizeň a reprezentatívny riad. JARITZ, G. Österreichische Bürgertestamente..., s. 253. Šamlot (schamlot, 
schamlott, schamblott) je lesklá látka utkaná z ťavej srsti. BAUFELD, Christa. Kleines frühneuhochdeutsches Wörterbuch. 
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1996, heslo schamlot.

22 Archív Kremnica, f. MMKr, Tomus I, Fons 44, Fasc. 1, Nro. 10, 18.

23 ČIČAJ, Viliam. Ku kultúrnym pomerom Kremnice v 16. – 18. storočí. In: Historické štúdie XXIV. Bratislava : Veda, 1980, 
s. 163-178.

24 RELKOVIČ, Neda. Namensverzeichnis und Zins der Bürger in der sieben untern Bergstädten des Oberlandes im Jahre 
1542. In: Karpathenland, 1932, č. 3-4, s. 90.

25 SEJBAL, Jiří. Základy peněžního vývoje. Brno : Masarykova univerzita, 1997, s. 211-212.
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Štenclovi zanechávam slobodne a bez toho, že by to mohol niekto napadnúť, päť strieborných 
pohárov, ktoré sme používali v našej domácnosti a ktoré Štencel rád používal.“26 Aj v závete 
Wolfganga Guglingera z roku 1550 je viacero zaujímavých pasáží: „Kláre, svojej predošlej 
manželke, odkazujem šatstvo (...) Keďže prijala k sebe svoju sestru Brigitu, ktorá bola vyhnaná 
z Budína, zanechávam jej kanvice, misu (...) za to, že potom, čo som pre ňu v živote urobil, 
sa ku mne celkom zle správala a že jej matka ku mne nepriniesla nič viac, iba to, čo mala na 
sebe.“ O niečo ďalej: „Pán Quirein mi požičal 200 zlatých v zlate, viem ale dobre, že je dobrým 
kresťanom a nebude odo mňa nič požadovať a nezarmúti sa s ohľadom na moju vernú službu, 
ktorú som mu preukázal (...) prosím ho, aby mi aj po smrti zostal naklonený, veď som každému 
v banských mestách s nasadením života slúžil a nezískal za to nič viac ako výsmech, biedu, 
predčasný odchod do hrobu a smrť.“27

Pri spracovávaní testamentárnych celkov, ako prameňov k výskumu rôznych foriem 
mestského života, je vhodná komparácia s prameňmi obrazovej, literárnej, právnej či 
kronikárskej povahy. Dôležitá je aj súvzťažnosť s demografi ckými, hospodárskymi, politickými 
a inými výskumami. Závety vyhovujú aj interregionálnym porovnaniam a konfrontáciám medzi 
jednotlivými spoločenskými vrstvami.28
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Rody tesárov, kamenárov, murárov, staviteľov a architektov, teda tých, ktorí sa podieľali 
na stavebnej činnosti v mestách, patrili k vyššej mestskej spoločnosti, niekedy aj k mestským 
elitám. Projektovali alebo priamo stavali stavby pre mestské komunity (hradby, chrámy, 
mestské radnice a domy, hospodárske stavby) alebo obydlia pre mestské obyvateľstvo, 
od jednoduchých domov bežných mešťanov až po reprezentatívne rezidencie miestnych 
patricijov a funkcionárov správy miest. Najvýznamnejší mestskí stavitelia a murári často 
získavali zákazky aj z prostredia šľachty, kráľovských úradníkov, či dokonca panovníckeho 
dvora, teda ich činnosť sa nezriedka presúvala z miest aj do okolitých vidieckych oblastí.

Je celkom pochopiteľné, že v slovenskej historiografi i sa mestským staviteľom, murárom 
a kamenárom venuje len okrajová pozornosť. Objektom zvýšeného záujmu sú len pre bádateľov 
v oblasti umenovedného a stavebno-historického pamiatkového výskumu. Ten sa však 
orientuje skôr na osvetlenie kariér jednotlivých významných majstrov, ich stavebnej činnosti 
a popisu ich diel, najmä ak sa tieto stavby zachovali dodnes. Obvykle menšia pozornosť 
sa už venuje rodinám týchto remeselníkov a ich spoločenskému zaradeniu v mestách. Tu 
nachádzame priestor pre genealógiu, pričom treba zdôrazniť, že súčasný moderný európsky 
genealogický a prosopografi cký výskum sa orientuje práve na výskum mestských elít.1

1 FEDERMAYER, Frederik. Archontológia a jej význam pre genealogický výskum. In: Genealogicko-heraldický hlas, 
2009, roč. 19, č. 1-2, s. 3-12. BÁTORI, Ingrid. Das Patriziat der deutschen Stadt. Zu den Forschungergebnissen über 
das Patriziat besonders der süddeutschen Städte. In: Die alte Stadt, Zeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und 
Denkmalpfl ege 2, 1975, s. 1-30. DUCHOŇ, Michal. Mestské elity v Pezinku v rannom novoveku. In: POSPECHOVÁ, Petra 
(Ed.). Bozen ... Pezinok 1208 – 2008. Pezinok : Mesto, 2008, s. 99-106. FEDERMAYER, Frederik. Genealogický pohľad 
na prešporských mestských notárov druhej polovice 16. storočia. In: Historica : Zborník Filozofi ckej fakulty Univerzity 

Genealógia prešporského rodu Rosspeidtner

Genealogy of Pressburg’s Rosspeidtner family 

To important part of urban community and townspeople elite clearly belonged also lineage of masons, 
stonecutters and architects. Author of this study presents new genealogic and heraldic information about 
stone-architectural lineage of Rosspeidtner (Rosspeudner). This lineage belonged to prominent representatives 
of early baroque architecture in Hungarian capital city in 17th century and in the beginning of 18th century. 
Genus of Rosspedtner was of a protestant nature, which came to Hungary probably from the Lower Austria after 
the year 1625 and was present there for three generations till the year 1713. The founder of Hungarian part of 
this lineage was Wolfgang Rosspeidtner († 1659), who settled in Pressburg in its suburb (Vydrica). In year 1630 
he was admitted as townsman and a member of brickwork-architectural guild. He became an active member, 
longtime guild leader and he gained lots of important contracts from the town, Pressburger’s townsmen and 
its nobility, most of all from the nobility of Palff y. For his architectural activity he has received the aristocratic 
status for him and his successors. As masons and architects were active also his sons and grandson Juraj 
Rosspeidtner († 1713), who has become a very important member of this genus. He also worked for the city, 
most of all for Palff y, from whom he has received several contracts for reconstruction of feudal residences 
in the city as well as in the countryside. Juraj Rosspeidtner died on the peak of his career due to plague. The 
last known member of Hungarian part of this genus, his daughter Johanna Zuzana has married to aristocratic 
family Geramb. Author of this study introduces also heraldic monuments, which reminds this lineage, burghers 
and aristocratic heraldry of Rosspeidtner.

Key words: History of Bratislava. Architectural and Stonecutting Families. Genealogy.
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Hoci Bratislava, teda vtedajší Prešporok, bola v pomoháčskom období uhorskou 
metropolou, absencia trvalého panovníckeho sídla a dvorského prostredia, ako aj konkurencia 
veľmi blízkej Viedne nevytvorili v meste počas raného novoveku vhodné podmienky, aby 
sa tu dlhodobo usadzovali najvýznamnejší umelci, architekti a stavitelia, tak ako to vidíme 
v období renesancie v iných európskych metropolách. Avšak existencia miestneho spojeného 
cechu kamenárov a murárov (štatúty z rokov 1552, 1600), ktorý združoval tak nemeckých, 
ako aj talianskych majstrov, dokladá aj vo vtedajšom hlavnom meste Uhorska aktívnu 
skupinu miestnych majstrov, ktorú, ako vidieť, netvorili len domáci uhorskí rodáci, ale aj 
početní cudzinci.2 Prešporskí kamenári a murári od polovice 16. storočia profi tovali najmä 
zo zvýšeného prílevu nobility do mesta. Šľachtici, predovšetkým ako krajinskí hodnostári 
a kráľovskí úradníci sa tu usadzovali a začali si stavať a prestavovať svoje rezidencie.3 Dostatok 
stavebných objednávok tak pomerne rýchlo vytvoril pre týchto majstrov podmienky pre 
dlhšie a viacgeneračné pôsobenie v meste a vznik miestnych „dedičných“ kamenárskych 
a stavebníckych rodov.

Z rodov prešporských kamenárov a murárov, resp. staviteľov pomoháčskeho 
obdobia nepochybne vynikli Rosspeidtnerovci (písali sa aj Rosspeudner). Štyria majstri 
tohto mena pôsobili v uhorskej metropole v 17. a na začiatku 18. storočia. Ich činnosť 
poznáme predovšetkým na základe výskumov Petra Fidlera, ktorý sa podrobne zaoberal 
prosopografi ckým výskumom umelcov pôsobiacich v stredoeurópskom, osobitne podunajskom 
regióne.4 O samotnom rode Rosspeidtner a jeho spoločenskom zaradení v meste však vieme 
zatiaľ len málo. Keď sme jeho príslušníkov našli zaznamenaných v taxálnych súpisoch šľachty 
Prešporskej stolice (1673, 1681), uvedomili sme si, že mohlo ísť o zaujímavý rod, ktorý prenikol 
aj do kruhov uhorskej šľachty.5 Povyšovanie remeselníkov pracujúcich v stavebníctve, teda 
kamenárskych a murárskych majstrov do šľachtického stavu, nebolo v období raného novoveku 
až tak bežné, skôr sa orientovalo na významných architektov a staviteľov, ktorí mali zákazky 
na panovníckom dvore, prípadne u vysokej šľachty a katolíckeho duchovenstva. Teda skôr 
u osôb, ktoré stavby architektonicky navrhovali, nie ich už stavebne realizovali. Napriek 
tomu poznáme z uhorského prostredia niekoľko takýchto prípadov. Snáď najznámejšie sú 
pôvodom talianske rody Kilián a Pocabello, ktoré vstúpili do služieb palatína grófa Juraja 
Thurzu a realizovali zákazky na jeho panstvách, osobitne v Bytči.6 Oba rody získali neskôr počas 

Komenského, 2005, roč. 46, s. 99-132. FEDERMAYER, Frederik. Christoph Georg Hilscher († 1678) : kariéra Slezana 
v uhorskom hlavnom meste. In: BRŇOVJÁK, Jiří – GOJNICZEK, Waclaw – ZÁŘICKÝ, Aleš (Eds.). Šlechtic v Horním Slezsku/
Szlachcic na Górnym Ślasku. Ostrava - Katowice : Filozofi cká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě - Instytut historii 
Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, 2011, s. 357-372. FEDERMAYER, Frederik. Prešporský richtár Liechtenperger 
a jeho rodina : Genealogicko-biografi cká analýza. In: Bratislava – Zborník Múzea mesta Bratislavy 24. Bratislava : Múzeum 
mesta Bratislavy, 2012, s. 53-62. FEDERMAYER, Frederik. Prešporský lekárnik Andrej Heindl († 1610) a jeho príbuzenstvo. 
In: Woch, 2013, roč. 1, č. 1, s. 36-51. NÉMETH, István H. Kassa város archontológiája : Bírák, belső és külső tanács 1500 – 
1700. Budapest : Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 2006, 326 s. TÓZSA-RIGÓ, Attila. A pozsonyi politikai 
elit a XVI. század első két harmadában. In: Fons, 2007, roč. 14, č. 2, s. 187-277.

2 ŠPIESZ, Anton. Štatúty bratislavských cechov. Bratislava : Obzor, 1978, s. 23, 132-136, 477.

3 Podrobnejšie o pôsobení talianskych majstrov v uhorskej metropole: FIDLER, Petr. Opus italicum – talianski 
architekti, stavitelia a kamenári na Slovensku. In: RUSINA, Ivan a kol. Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou 
a barokom. Bratislava : Slovenská národná galéria; Slovart, 2009, s. 34-42.

4 FIDLER, Petr. Beiträge zu einem Künstler und Kunsthandwerkerlexikon des Donaugebietes (Österreich, Slowakei, 
Ungarn). Exzerpta aus der Archiven in Pressburg und Tyrnau, IV. diel. In: ARS, 1997, roč. 30, č. 1-3, s. 233-234.

5 Štátny archív (ďalej ŠA) Bratislava, fond (ďalej f.) Župa Bratislavská I., Taxálne súpisy šľachty Bratislavskej stolice 
z rokov 1673 a 1681, Záznamy k mestu Prešporok (Pressburg).

6 KOČIŠ, Jozef. Bytčiansky zámok. Martin : Osveta, 1974, s. 39-45. FIDLER, P. Opus italicum..., s. 42, poznámka 46.
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17. storočia uhorskú nobilitáciu.7 Menej známy je o čosi skorší príbeh trnavského murárskeho 
a kamenárskeho majstra Jakuba Morahla (Morál, Morall), ktorý získal za svoju činnosť uhorský 
šľachtický stav od panovníka Rudolfa II. armálnym privilégiom vydaným v Prešporku dňa 
12. apríla 1578.8 Z jeho neskoršej činnosti je známe, že vstúpil do služieb prešporského župana 
Mikuláša Pálff yho a realizoval pre neho stavebné úpravy na hrade Červený Kameň a kaštieli 
v Suchej nad Parnou.9 Aj v tomto období však ostal obyvateľom Trnavy, čo dokladá zmienka 
z roku 1585, kde sa označuje ako „nobilis inhabitor Tyrnaviensis“. Neskorší súpis šľachticov 
usadených v meste Trnave z roku 1592 ho zaznamenal pod menom „Jacobus Kewmieues“ 
(kőműves, slov. murár).10 Z pohľadu heraldiky je zaujímavý erb, ktorý získal Jakub Morahl 
spoločne s bratom Sebastiánom nobilitačným privilégiom v roku 1578. Tvorí ho modrý štít, 
v ktorom na zelenej pažiti stojí biela veža opevnenia s bránou a strieľňami. Na vrchu veže 
na cimburí doprava kráča zlatý lev. Nad štítom je kolčia prilba s točenicou a modro-zlatými 
prikrývadlami. Klenot tvorí od pása vyrastajúci lev zo štítu držiaci v pravej prednej labe meč 
(Obr. 1).11 Spomínaný erb užil Jakub aj na svojej pečati otlačenej v roku 1590 na liste spísanom 
na hrade Červený Kameň.12 Symboliku erbu azda možno vyložiť tak, že Jakub Morahl sa už 
pred rokom 1578 zúčastňoval na budovaní uhorských protitureckých opevnení, čo mohol byť 
dôvod získania jeho šľachtictva v Uhorsku.

Vráťme sa ale k nobilitácii prešporského kamenárskeho a staviteľského rodu 
Rosspeidtnerovcov. Ich nobilitačná listina nie je známa. Nie je vôbec isté, či sa jej originál 
zachoval do dnešných čias. Napriek tomu vieme aspoň orientačne doložiť čas ich povýšenia 
do šľachtického stavu. V kongregačnom protokole Prešporskej stolice je záznam, podľa 
ktorého dňa 3. apríla 1656 na stoličnom zhromaždení tejto stolice vyhlásili armáles 
Rosspeidtnerovcov.13 Táto informácia nám dokladá, že rod získal nobilitu pred týmto dátumom, 
najskôr v roku 1655. Dôvodom ich povýšenia bola s najväčšou pravdepodobnosťou ich 
staviteľská činnosť v uhorskom hlavnom meste. Z výskumov Petra Fidlera vieme, že členovia 
rodu pracovali na zákazkách predovšetkým pre mesto a miestnych mešťanov. Keď sa však 
v meste etablovali, získali objednávky aj od Pálff yovcov, dedičných županov Prešporskej 
stolice. Podľa nášho názoru boli dôležité najmä ich práce pre vtedajšieho palatína grófa Pavla 
Pálff yho a jeho priamych dedičov.14 Je pravdepodobné, že palatín sa mohol osobne vysloviť 

7 FEDERMAYER, Frederik. Lexikón erbov šľachty na Slovensku I : Trenčianska stolica. Bratislava : Hajko & Hajková, 2000, 
s. XXIII, s. 183.

8 NYULÁSZINÉ STRAUB, Éva. Öt évszázad címerei, Wappen aus fünf Jahrhunderten auf Wappenbriefen im Ungarischen 
Staatsarchiv. Szekszárd : Babits K, 1999, s. 381.

9 FIDLER, P. Opus italicum..., s. 40, poznámka 34. FIDLER, Petr. Beiträge zu einem Künstler und Kunsthandwerkerlexikon 
des Donaugebietes (Österreich, Slowakei, Ungarn). Exzerpta aus der Archiven in Pressburg und Tyrnau, III. diel. In: ARS, 
1996, roč. 29, č. 1-3, s. 225, 238.

10 Jakub Morahl (označovaný aj prímenami Murator, Maurer, Kőműves) bol v Trnave aktívnym mešťanom, zapojil sa aj 
do mestskej správy. Zvolili ho za jedného z mestských komorníkov (1576 – 1578) a následne aj do mestského senátu 
(od 1579). ŠA Bratislava, pobočka (ďalej pob.) Trnava, f. Magistrát mesta Trnavy, kráľovské dekréty, škatuľa (ďalej šk.) 7, 
inventárne číslo (ďalej inv. č.) 18. ŠA Bratislava, pob. Trnava, f. Magistrát mesta Trnavy, Magistrátny protokol II/5 (1569 – 
1586), záznamy o voľbách do mestských orgánov. Archivum primatiale Esztergom (ďalej APE), f. Hodnoverné miesto 
Ostrihomskej kapituly (ďalej HMOK), akty, capsa 24, fasc. 4.

11 NYULASZINÉ STRAUB, E. Öt évszázad..., s. 272. ÁLDÁSY, Antal. A Magyar nemzeti múzeum könyvtárának czímereslevelei 
II., Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1923, s. 190.

12 Slovenský národný archív (ďalej SNA) Bratislava, f. Ústredný archív rodu Pálff y, šk. 228, inv. č. 258.

13 ÁLDÁSY, Antal. Adalékok a Pozsony vármegyei nemesek névsorához. In: Turul, 1904, roč. XXII, s. 146.

14 Hlavný adresát nobilitácie Wolfgang Rosspeidtner pracoval v rokoch 1644 – 1647 na prestavbe prešporskej 
rezidencie župana Štefana Pálff yho, neskôr v roku 1653 dokonca robil kamenárske práce na krypte a náhrobnej doske 
palatína Pavla Pálff yho. Na spomínanej pálff yovskej rezidencii, ktorá stála na Dlhej, dnešnej Laurinskej ulici, vedľa tzv. 
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za ich nobilitáciu ešte pred svojou smrťou v roku 1654, hoci akt realizácie nobilitačného 
rozhodnutia a spísomnenia v Uhorskej kráľovskej kancelárii prebehol až po palatínovej smrti. 
Nebolo totiž neobvyklé, že nobilitačné konanie trvalo od podania žiadosti až po vyhotovenie 
privilégia a jeho podpísanie panovníkom dlhšie ako jeden kalendárny rok. Na nobilitácii 
Rosspeidtnerovcov si treba tiež všimnúť, že nešlo o povýšenie len jedného remeselníka, 
ale jeho celej, pomerne rozvetvenej rodiny (synov a vnukov).15 Záznam z kongregačného 
protokolu je zároveň prvou ucelenou genealogickou informáciou o prešporskej vetve 
Rosspeidtnerovcov a bol základom pre zostavenie ich rodokmeňa. Rosspeidtnerovcov totiž 
zatiaľ nikto genealogicky neskúmal. V tejto štúdii sa preto pokúsime zostaviť ich genealogickú 
tabuľku a v stručnosti priblížiť ich rodový „prešporský príbeh“.

Zatiaľ veľkou neznámou je pre nás pôvod Rosspeidtnerovcov. Rod sa v uhorskej metropole 
objavil na prelome 20. a 30. rokov 17. storočia. Ich prvý známy člen a zakladateľ prešporskej 
vetvy – Wolfgang Rosspeidtner sa stal v roku 1630 prešporským mešťanom a v tom istom roku 
aj členom prešporského murársko-kamenárskeho cechu.16 Svoj „Meisterstück“ vykonal na 
prestavbe domu šľachtica Mikuláša Persicha, ktorý stál na Ventúrskej ulici v centre mesta.17 
Na oboch záznamoch chýbajú údaje o Wolfgangovom rodisku, resp. o jeho rodičoch. Z našich 
výskumov však vieme, že určite nebol prešporským rodákom a ani jeho rod tu nemal pôvod. 
Mešťania s týmto alebo podobným priezviskom sa nespomínajú v meste v žiadnom prameni 
staršom ako rok 1630. Poznáme veľmi podrobný súpis obyvateľov mesta z roku 1624, ktorý 
tiež osobu s priezviskom Rosspeidtner/Rospeundner nezaznamenal.18 Z toho sa dá vyvodiť, 
že Wolfgang Rosspeidtner prišiel do mesta a trvalo sa tu usadil niekedy medzi rokmi 1625 – 
1629. Toto obdobie je pre genealógov známe ako obdobie silných migračných pohybov, 
ktoré súviseli s rýchlo sa zostrujúcimi konfesionálnymi konfl iktmi začínajúcej tridsaťročnej 
vojny a zvýšeným prenasledovaním protestantov v krajinách pod habsburskou vládou. 
Najmä z rakúskych dedičných krajín a krajín českej koruny začali do Uhorska prúdiť početné 
rodiny exulantov. Prešporok sa stal útočiskom predovšetkým pre protestantských šľachticov 
a mešťanov z Dolného a Horného Rakúska a Štajerska. Prešporskí Rosspeidtnerovci boli počas 
celého svojho pôsobenia v Uhorsku tiež protestantmi (evanjelikmi a. v.). To naznačuje, že 
aj Wolfgang sem mohol prísť v niektorej z exulantských skupín. Nakoniec veď do Uhorska 
neprišiel hneď po vyučení, ako to bývalo zvykom, ale naopak až vo veku 40 rokov, teda už 
ako skúsený remeselník.19 Mnohé nepriame indície z neskoršieho obdobia tiež naznačujú 
jeho cudzí, možno naozaj exulantský pôvod. Pozoruhodné je, že Wolfgang si už ako obyvateľ 

krajinského domu pracoval v roku 1654 aj jeho syn Krištof S. Rosspeidtner. FIDLER, P. Beiträge zu einem Künstler und 
Kunsthandwerkerlexikon des Donaugebietes (Österreich, Slowakei, Ungarn). Exzerpta aus der Archiven in Pressburg und 
Tyrnau, IV..., s. 233-234.

15 Adresátom nobilitácie bol Wolfgang Rosspeidtner (Rospeundtner) skrze neho jeho synovia Krištof Seyfried 
(Siegfried), Honorius (Ehrenreich), Ján Karol a Pavol, ako aj jeho vnuci Juraj (od syna Krištofa) a Andrej (od syna Honoria). 
ÁLDÁSY, A. Adalékok..., s. 146.

16 Pri prijatí do meštianskej komunity sa za neho zaručili mešťania Leonard Weigl a Juraj Schweikhart. Archív mesta 
Bratislavy (ďalej AMB), f. Mesto Bratislava (ďalej MB), Protokol cechu kamenárov a murárov, CE 197, s. 1; AMB, f. MB, Kniha 
prijatých za mešťanov I. 2e (1630-1683), s. 3.

17 Mikuláš Persich z Biháča († 1640) bol pôvodom chorvátsky šľachtic, ktorý pôvodne pôsobil na viedenskom cisárskom 
dvore ako osobitný dvorský kuriér a tiež ako cisársky herold. Od roku 1622 pôsobil v Prešporku na poste kontrolóra 
kráľovskej tridsiatkovej stanice. FEDERMAYER, Frederik. Rody starého Prešporka : Genealogický rozbor obyvateľstva 
a topografi a mesta podľa súpisu z roku 1624. Bratislava : Monada, 2003, s. 174.

18 FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 19-35.

19 Približný dátum jeho narodenia (okolo roku 1590) vieme odvodiť zo zmienok o jeho veku, keď sa v roku 1652 
spomína ako 62 ročný. SNA Bratislava, f. Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula (ďalej HMBK), spisy, capsa 23, fasc. 8.
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Uhorska a prešporský mešťan svoje manželky nachádzal vždy len v ríšskych krajinách, akoby 
tam stále mal nejaké zázemie.20 Ešte sa o tom bližšie zmienime.

Novým domovom Rosspeidtnerovcov sa stala prešporská Vydrica (dobovo Wödritz, 
Weidritz). Toto starobylé predmestie uhorskej metropoly, ktoré od roku 1390 patrilo 
mestu, sa rozprestieralo na strategicky významnom mieste. Cez Vydricu prechádzala tzv. 
viedenská cesta, ktorou sa do mesta dalo cez dunajský brod dostať z cisárskej metropoly, 
resp. z rakúskych krajín. Vydrica nebola veľkým predmestím. Keďže bola vklinená medzi 
Dunaj, hradby Prešporka a hradné bralo (Schlossberg), nemohla sa rozrastať a fakticky už 
od stredoveku ju tvorili len dve hlavné ulice (Veľká Vydrica, Malá Vydrica) a pod hradným 
kopcom ešte jedna slepá ulička zvaná Medzierka (dobovo Lucken). Predmestie spočiatku 
obývali mešťania spojení s riekou Dunaj, predovšetkým rybári, lodníci, pltníci a mlynári, 
rýchlo sa tu však začali usadzovať aj početní remeselníci. Od roku 1558 boli vydrické ulice 
vydláždené, čo svedčí o vzrastajúcom význame predmestia.21 V 17. storočí tu už bývalo aj 
niekoľko šľachtických rodín a podľa zachovaných rytín mesta na tomto predmestí stálo 
viacero poschodových kamenných domov (Obr. 2).22

V roku 1634 Wolfgang Rosspeidtner spoločne s manželkou Evou zakúpil časť domu na 
Vydrici, ktorý predtým patril murárskemu majstrovi Petrovi Gägerovi.23 Podľa neskorších 
zmienok z rokov 1644, 1645, 1653 a 1667 Wolfgang vlastnil a obýval dom na Vydrici na 
začiatku hlavnej ulice (Veľká Vydrica), ktorá viedla od Dunaja priamo k Viedenskej (Vydrickej) 
bráne Prešporka.24 Pravdepodobne išlo o stále ten istý dom, ktorý tento kamenársky majster 
prevzal postupne celý do svojej držby a dostaval ho na trvalé sídlo svojej rodiny.

Wolfgang Rosspeidtner bol aktívnym členom prešporského murársko-kamenárskeho 
cechu.25 Viacero rokov za sebou ho zvolili za cechmajstra (doložené prvýkrát v r. 1633), 
dokonca ho v polovici 17. storočia môžeme jednoznačne považovať za vedúcu osobnosť tejto 
komunity.26 Ako sme už spomínali, v prvej tretine 17. storočia bol cech fakticky rozdelený 
na dve časti podľa nemeckej a talianskej národnosti jeho majstrov. Po ukončení prestavby 
hradu však talianski majstri uhorskú metropolu postupne opustili, preto bolo potrebné 
pomery v cechu opätovne usporiadať. Iniciátorom zmien bol práve Wolfgang Rosspeidtner, 
ktorý spoločne s ďalšími majstrami, medzi ktorými bol aj jeho syn Krištof Seifried, požiadali 
prešporskú mestskú radu o nové artikuly už len pre nemeckých majstrov. Mesto artikuly 
vydalo v roku 1655, cisár a uhorský kráľ Leopold I. ich potvrdil v roku 1659.27 Pozoruhodné 

20 Dve jeho neskoršie manželky pochádzali z Dolného Rakúska, z oblasti pri meste Horn.

21 ORTVAY, Tivadar. Ulice a námestia Bratislavy. Podhradie. Bratislava : A. Marenčin PT, 2003, s. 66.

22 Na Vydrici stál známy hostinec U Čierneho leva, ktorý v 17. storočí vlastnil bohatý katolícky patricij, šľachtic 
Mikuláš Strauss (v rokoch 1689 – 1691 richtár mesta Prešporka), bývali tu aj ďalšie patricijské alebo šľachtické rody ako 
Prellenkircherovci, Plankenauerovci, Waichovci, Seleckovci, Liptayovci, Liebhartovci, alebo Gerambovci. Dom tu vlastnil 
tiež Benedikt Szalay, pálff yovský úradník hradného panstva. ORTVAY, T. Ulice a námestia..., s. 68-69. FEDERMAYER, F. 
Rody starého Prešporka..., s. 52, 214. FEDERMAYER, Frederik. Prämerovská kúria a jej majitelia : Príspevok k dejinám 
bratislavského Zuckermandla II. In: Genealogicko-heraldický hlas, 2010, roč. 20, č. 1-2, s. 21-22. AMB, f. MB, Spisy, šk. 67, 
ladula 39; šk. 659, Daňové súpisy z rokov 1653, 1657.

23 Získal časť domu, v druhej časti ostali dedičia pôvodného majstra. Dom nebol celkom dokončený, Wolfgang ho 
následne dostaval. AMB, f. MB, Magistrátny protokol 2a. 9, s. 115-116.

24 AMB, f. MB, Protokol testamentov 4n. 9, s. 58. SNA Bratislava, f. HMBK, autentický protokol č. 38, s. 109. HOLÁK, Ján. 
Topografi a bratislavského Podhradia v 18. a 19. storočí. In: Bratislava IV., 1969, s. 82.

25 Podrobne o dejinách cechu: KRAJČOVIČOVÁ, Klára. Cech murárov a kamenárov v Bratislave. In: Bratislava, spisy 
Mestského múzea v Bratislave VII. (1971). Osveta : Bratislava, 1972, s. 217-247.

26 AMB, f. MB, Protokol cechu kamenárov a murárov, CE 197, s. 1.

27 Panovník povýšil prešporský cech murárov a kamenárov na hlavný cech, ktorý dostal právo prepožičiavať svoje 
artikuly aj cechom v okolitých uhorských mestách. KRAJČOVIČOVÁ, K. Cech murárov..., s. 229-230.
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je, ako sa čas vydania nových artikul cechu časovo zhoduje s nobilitáciou rodu Rosspeidtner, 
čo istotne nebola náhoda.

Z tohto obdobia pochádza aj veľmi cenná pamiatka na prešporských murárov a kamenárov – 
ich pamätný cechový pokál z roku 1650. Zachoval sa dodnes a je uložený v zbierkach Slovenskej 
národnej galérie v Bratislave.28 Ide o veľký strieborný, čiastočne pozlátený pokál určený 
pre slávnostné príležitosti, kvalitnú prácu augsburského majstra Mathiasa Gelba (1597 – 
1671). Jeho vyhotovenie svedčí o vtedajšej hospodárskej prosperite prešporských majstrov 
murárskeho a kamenárskeho remesla, ktorí začínali profi tovať zo zvýšenej stavebnej činnosti 
v uhorskom hlavnom meste. Samotný pokál je tiež významným prameňom aj pre históriu 
Rosspeidtnerovcov. Na pamiatke je viacero gravírovaných nápisov, ktoré nám poskytujú 
zaujímavé informácie. Podľa textu pokál objednali prešporskí majstri v roku 1650, pričom 
všetky ich mená sú tam uvedené. Hneď na prvom mieste je Wolfgang Rosspeidtner, čo opäť 
potvrdzuje jeho vtedajšie vedúce postavenie v tejto remeselníckej komunite. Ku každému 
z majstrov je pripísané, či bol murár alebo kamenár. Tu je zaujímavé, že pokiaľ ostatní majstri 
(Hans Tenck, Michael Eyesberger, Martin Aigner, Georg Dantner, Simon Kraner) sú označení ako 
murári, Wolfgang Rosspeidtner (Rospevndtner) a jeho syn Krištof Seifried boli kamenármi.29 
Rod tak mohol mať v meste v tomto období monopol na kamenárske práce. Pokál je zaujímavý 
aj z pohľadu heraldiky. Dokladá jeden z najstarších prameňov podoby cechového znaku 
prešporských murárov a kamenárov. Znak je vygravírovaný na vnútornej strane pokrievky 
pokála.30 Keď už spomíname heraldiku, po Wolfgangovi sa zachovala krásna erbová pečať.31 
Otlačil ju v roku 1646, pochádza teda z obdobia pred jeho nobilitáciou. Na pečati sa zachoval 
jeho meštiansky znak, ktorý je dôležitým dokladom heraldických znamení kamenárov. Tvorí ho 
štiepený štít vložený do renesančnej kartuše. V prvom poli je kamenárska značka, v druhom 
poli na trojvrší stojí doprava obrátený kôň (Obr. 3). Figúra koňa je nepochybne dedičným 
hovoriacim heraldickým znamením rodu (das Ross, nem. žrebec). Značka zase bola osobným 
identifi kačným symbolom konkrétneho majstra. Možno ju ešte aj dnes využiť pri identifi kácii 
zachovaných diel tohto kamenára.

Po získaní uhorského šľachtického stavu ostal Wolfgang Rosspeidtner verný svojmu 
remeslu. Vieme, že v roku 1657 pracoval na dome Mayerovcov na Sedlárskej ulici, o rok neskôr 
vyhotovil pre mesto kamenný mestský erb.32 Postupne však jeho aktivity preberali synovia. 
O rodine Wolfganga, ktorý zomrel v roku 1659, máme pomerne veľa informácií. Zaujímavé je 
zistenie, že mal počas svojho dlhého života postupne až 4 manželky. S prvou, Evou neznámeho 
priezviska, sa zosobášil ešte v pôvodnej vlasti. Spolu s ňou prišiel do Prešporka, kde sa im 
medzi rokmi 1631 – 1636 narodili ďalší štyria potomkovia. Po prvom ovdovení sa v roku 1637 
oženil s Uršulou, dcérou stolárskeho majstra Hansa Metza zo Sitzendorfu v Dolnom Rakúsku. 
Toto manželstvo však trvalo len krátko a ostalo bezdetné. V roku 1640 sa Wolfgang opätovne 
v Prešporku ženil, tentokrát s Margarétou, dcérou Andreasa Dorera z Flencktu v Kraňsku. 

28 SNG, evid. č. DK-75. Podrobne o pamiatke: FRANCOVÁ, Zuzana. Pokál cechu bratislavských murárov a kamenárov. In: 
Pamiatky a múzeá, 2007, roč. 56, č. 4, s. 53-56.

29 FRANCOVÁ, Z. Pokál cechu..., s. 54-55.

30 Tvorí ho neskororenesančný štít vložený do zdobenej kartuše. V poli štítu sú rozmiestnené a vzájomne nad seba 
preložené pracovné nástroje kamenárov a murárov (kružidlo, uholník, pravítko, kladivká a sekerky, murárska lyžica) 
vytvárajúce heraldické znamenie cechu. Fotografi a znaku je publikovaná v štúdii: FRANCOVÁ, Z. Pokál cechu..., s. 54. 
K symbolike pozri tiež: MAJERECH-MRZÚCH, Jozef. Remeselnícke cechové organizácie na Slovensku. Bratislava : Academic 
Electronic Press : Bratislava, 2000, s. 139-141.

31 AMB, f. MB, Spisy, šk. 99, lad. 48, fasc. 6.

32 FIDLER, P. Beiträge zu einem Künstler und Kunsthandwerkerlexikon des Donaugebietes (Österreich, Slowakei, Ungarn). 
Exzerpta aus der Archiven in Pressburg und Tyrnau, IV..., s. 234. FEDERMAYER, F. Rody starého Prešporka..., s. 162-163.
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Tretia manželka Wolfgangovi porodila dvoch synov, avšak tiež skoro zomrela. Poslednýkrát 
sa potom tento prešporský kamenár oženil v roku 1648 s Reginou, vdovou Krištofa Kollera 
z lokality Meissau (dnes Maissau, Rakúsko). Za pozornosť určite stojí, že Wolfgangova druhá 
a štvrtá manželka pochádzali z rovnakého regiónu v Dolnom Rakúsku, severne od Dunaja 
pri meste Horn. To, že to nebola náhoda, potvrdzuje aj ďalšia svadba Rosspeidtnerovcov, 
ktorá sa v roku 1651 uskutočnila v Prešporku. V tomto roku sa tu zosobášil Štefan Zehetner, 
kamenár z Thallernu v Hornom Rakúsku so Žofi ou, dcérou istého Heinricha Rosspeidtnera 
(Rossbeütner) z lokality „Metzlsdorf“.33 Išlo o dnešný Matzelsdorf v Dolnom Rakúsku, ležiaci 
tiež v rovnakej oblasti východne od mesta Horn. Nevieme, kto bol tento Heinrich Rosspeidtner, 
či Wolfgangov mladší brat, ktorý ostal v pôvodnej vlasti, alebo Wolfgangov syn Wolfgang 
Heinrich. Ten sa narodil v roku 1631 už v Prešporku, ale potom sa mohol vrátiť na pôvodné 
rodové majetky. V každom prípade to ale naznačuje, že tento dolnorakúsky región medzi 
mestami Horn a Eggenberg by mohol byť pôvodným domovom alebo aspoň predchádzajúcim 
pracovným pôsobiskom Rosspeidtnerovcov. Je to však zatiaľ len hypotéza, ktorú musia potvrdiť 
výskumy v rakúskych archívoch.

Dôležitým prameňom genealógie prešporských Rosspeidtnerovcov je Wolfgangov 
testament. Originál sme nenašli, ale jeho hodnoverný odpis sa zachoval v mestskom protokole 
testamentov.34 Podľa tohto odpisu Wolfgang spísal svoju poslednú vôľu dňa 21. marca 1659. 
Pozostalej manželke Regine, s ktorou už nemal deti, odkázal peniaze a rôzne osobné veci, 
pričom jej vyhradil byt vo svojom dome na dobu jedného roka. Svoje majetky (dom, vinice, 
kamenárske nástroje, nespracovaný kamenný materiál) však rozdelil medzi troch vtedy žijúcich 
synov (Krištofa Seifrieda, Jána Karla a Pavla), ako aj dvoch nemenovaných maloletých vnukov 
nebohej dcéry Zuzany, ktorí žili s otcom, istým zámočníckym majstrom v meste Svätý Jur. 
V testamente je spomenutý aj štvrtý Wolfgangov syn Wolfgang Heinrich, ktorý však krátko 
pred spísaním tohto dokumentu zomrel. Wolfgang vo svojej záveti už vôbec nespomína syna 
Ehrnreicha (Honoria), z čoho vyvodzujeme, že tento tiež pred rokom 1659 zomrel, alebo sa 
z mesta vysťahoval bez kontaktu na otca.

Wolfgang zomrel krátko pred 17. októbrom 1659.35 Po nebohom otcovi prebral rodinnú 
kamenársku dielňu v Prešporku jeho najstarší syn z prvého manželstva Krištof Seifried.36 
Tento prišiel aj s bratom Ehrnreichom do Prešporka spoločne s otcom ešte v detskom veku 
a obaja boli neskôr zahrnutí aj do nobilitácie.37 Pokiaľ o Ehrnreichovi sa zmienky zakrátko 
strácajú a nevieme, či zomrel alebo sa z mesta vysťahoval, o Krištofovi Seifriedovi môžeme 
konštatovať, že plne nadviazal na činnosť a spoločenské postavenie svojho otca v meste. 
Od roku 1648 sa stal nielen mešťanom mesta, ale aj majstrom a členom cechu. Už počas 
života otca Krištof Seifried získal (postavil si ?) vlastný dom na Vydrici, ktorý obýval aj 
so svojou rodinou (doložené 1653, 1657).38 Tu vychovával jediného syna Juraja, ktorý sa 
neskôr stal pokračovateľom rodu a remesla v meste. Z činnosti Krištofa Seifrieda vieme, že 

33 AMB, Zbierka cirkevných matrík, Bratislava, Ev. a. v. farský úrad – nemecký, Matrika sobášených, záznamy z rokov 
1637, 1640, 1643, 1647, 1648, 1651.

34 AMB, f. MB, Protokol testamentov 4n. 9, s. 392.

35 Presný dátum nepoznáme, pretože z tohto obdobia sa ešte nezachovala matrika zomretých.

36 Miesto a dátum ich narodenia nepoznáme. Krištof Seifried sa však narodil okolo roku 1618, pretože sa na neskorších 
zmienkach z rokov 1650 a 1653 spomína vo veku 32, resp. 35 rokov. AMB, f. MB, Magistrátny protokol 2a. 10, s. 322, 529.

37 S Ehrnreichom bol nobilitovaný aj jeho maloletý syn Andrej, o ktorého osudoch nemáme žiadne zmienky.

38 AMB, f. MB, Kniha prijatých za mešťanov I. 2e (1630 – 1683), s. 97.
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pracoval napríklad na zákazkách pre mesto a miestny evanjelický zbor.39 Krištof Seifried, 
podobne ako už aj jeho otec Wolfgang, boli členmi prešporského bratstva sv. Mikuláša, ktoré 
združovalo prešporských lodníkov a majiteľov lodí.40 Nie je to nič prekvapujúce, pretože 
veľká väčšina obyvateľov Vydrice bola zviazaná s Dunajom. Prešporský riečny prístav stál 
v priamom susedstve tohto prešporského predmestia (pozri Obr. 2). Predpokladáme, že 
Rosspeidtnerovci využívali lode na svoje obchodné aktivity, prísun stavebného a najmä 
kamenárskeho materiálu po rieke zo vzdialenejších, predovšetkým rakúskych kameňolomov.41 
Z archívnych záznamov ďalej vieme, že sa Krištof Seifried zapojil aj do správy mesta, ako 
prísažný mešťan a člen širšej mestskej rady. Vykonával funkciu veliteľa mestskej štvrte (tzv. 
Viertelhauptman) na Vydrici (doložené 1660), v ktorej bol priamym podriadeným mestského 
kapitána a jeho úlohou bol dohľad nad bezpečnosťou v tejto štvrti mesta.42 Mesto mu tiež 
zverilo post správcu mestskej zbrojnice (Stadtzeugwart, Zeughaus Verwalter).43 Zomrel v roku 
1674 vo veku približne 56 rokov. Jeho druhá manželka Mária Bilmayrová ho prežila a ako 
vdova sa spomína ešte aj v roku 1676.44

Pomerne málo známe sú osudy Wolfgangovho mladšieho syna Pavla (*1641), ktorý sa mu 
narodil v treťom manželstve a bol ako mládenec tiež zahrnutý do nobilitácie. O Pavlovi sme 
zistili, že v mladosti študoval a bol dokonca autorom príležitostných veršov. O jeho neskoršom 
pôsobení však zatiaľ chýbajú akékoľvek zmienky.45

Napriek pomerne početnému potomstvu kamenára Wolfganga Rosspeidtnera, jeho 
rod na sklonku 17. storočia reprezentoval už len jediný vnuk Juraj. Tohto syna Krištofa 
Seifrieda Rosspeidtnera však môžeme pokladať jednoznačne za najvýznamnejšieho člena 
rodu. Vieme o ňom, že bol od roku 1669 v učení, následne sa stal majstrom a v roku 1676 
ho prijali do cechu.46 Na rozdiel od svojich predkov, ktorí pôsobili najmä ako kamenári, Juraj 
Rosspeidtner sa často spomína ako „civis, latumus et murarius magister, Steinmetz und 
Maurer“, bol teda aj murárom a staviteľom.47 Jeho bohatú činnosť v meste, ako aj v okolí, 
predovšetkým v Prešporskej stolici už zdokumentoval Petr Fidler. Môžeme len zhrnúť, že 
nadviazal na svojich predkov, otca a starého otca, ktorí pracovali najmä pre mesto Prešporok 
a rod dedičných županov Pálff yovcov. Na prelome 17. a 18. storočia mal Juraj Rosspeidtner 
v uhorskej metropole takmer monopolné postavenie. Spomenúť môžeme jeho práce na novej 
súdnej sieni v mestskej radnici (1695), hospodárskych budovách hradu Červený Kameň (1678), 
radikálnej prestavbe kaštieľa v Kráľovej pri Senci (1702 – 1703), či prešporskom mestskom 

39 Pracoval na budovách kostola a školy pre slovenských (českých) a maďarských evanjelických mešťanov. Neskôr 
v dôsledku politických rekatolizačných zásahov štátnej moci sa tieto budovy stali súčasťou komplexu uršulínskeho 
kláštora. FIDLER, P. Beiträge zu einem Künstler und Kunsthandwerkerlexikon des Donaugebietes (Österreich, Slowakei, 
Ungarn). Exzerpta aus der Archiven in Pressburg und Tyrnau, IV..., s. 233.

40 Wolfgang bol členom bratstva od roku 1646, jeho syn Krištof Seifried od roku 1661. AMB, f. MB, CE 251, s. 99.

41 V tejto súvislosti je zaujímavá zmienka z roku 1693, podľa ktorej prešporský staviteľ Juraj Rosspeidtner kúpil 
od rakúskeho mesta Hainburg kamenné kvádre zo spustnutej pevnosti Rotenstein pri Dunaji. Je nepochybné, že 
tento stavebný a kamenársky materiál potom transportoval do Prešporka po rieke. MAURER, Joseph. Geschichte der 
Landesfürstlichen Stadt Hainburg. Hainburg : Museum Wienertor, 2009, s. 371.

42 AMB, f. MB, Protokol testamentov 4n. 9, s. 413.

43 Na poste je doložený v rokoch 1664 a 1665. V roku 1672 je spomínaný ako mestský Magister Schlopetarius, čo isto 
súviselo s jeho postom správcu zbrojnice. AMB, f. MB, Komorské knihy, K 249 (1664), K 250 (1665). SNA Bratislava, f. 
HMBK, Spisy, capsa 24, fasc. 14. FIDLER, P. Beiträge zu einem Künstler und Kunsthandwerkerlexikon des Donaugebietes 
(Österreich, Slowakei, Ungarn). Exzerpta aus der Archiven in Pressburg und Tyrnau, IV..., s. 233.

44 AMB, f. MB, Magistrátny protokol 2a. 12, s. 72, 335; 2a. 13, s. 292.

45 ČAPLOVIČ, Ján. Bibliografi a tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700. Zv. I., Martin : MS, 1972, inv. č. 1086.

46 AMB, f. MB, Protokol cechu kamenárov a murárov, CE 197, s. 18.

47 SNA Bratislava, f. Archív Bratislavskej kapituly, III. časť, šk. 26, fasc. 4.
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paláci maršala Jána Pálff yho (1710 – 1712).48 Chceme však poukázať aj na Jurajove ďalšie, 
menej známe zákazky. V roku 1672 prešporskí protestanti prišli o svoje kostoly v meste. Veľký 
nemecký kostol bol odovzdaný jezuitom, menší maďarsko-slovenský kostol uršulínkam. Keď 
im podľa záverov Šopronského snemu dovolili vybudovať nové chrámy v predmestí, svoje 
služby zboru ponúkol práve Juraj Rosspeidtner. Potom v roku 1696 získal veľkú zákazku 
od prešporských františkánov, v roku 1712 zase pracoval na prešporskom paláci grófa Juraja 
Erdödyho.49

Avšak pôsobenie Juraja Rosspeidtnera v uhorskom hlavnom meste sa neobmedzilo len 
na staviteľskú činnosť. Pozoruhodné je jeho autorstvo viacerých máp z rokov 1698 – 1702, 
ktoré zachytávajú ostrovy a dunajské ramená v okolí mesta. Originály máp sa zachovali 
v mestskom archíve, ako aj v Ústrednom pálff yovskom archíve.50 Ide o veľmi cennú pamiatku, 
ktorá zachytáva koryto Dunaja pred jeho reguláciou v 18. a 19. storočí. Podobne ako už jeho 
otec Krištof Seifried, aj Juraj sa angažoval v správe mesta a ako prísažný mešťan bol členom 
širšej mestskej rady (doložený 1694). Keďže Juraj bol jediným mužským členom rodu, logicky 
sa stal aj dedičom rosspeidtnerovského majetku v meste. Podľa súpisu majiteľov domov 
v Prešporku z roku 1700 vlastnil na Vydrici oba domy, teda aj dom svojho otca, ako aj starého 
otca.51

Životná púť tohto významného prešporského mešťana bola prerušená na vrchole kariéry 
tragicky, keď podľahol morovej epidémii, ktorá postihla uhorské hlavné mesto v rokoch 
1712 – 1714.52 Nákaza sa v meste a na predmestiach držala prekvapivo dlho a aj napriek 
karanténe tu zomrelo až 3860 ľudí.53 Tragédia postihla takmer každú prešporskú rodinu, bez 
rozdielu spoločenského a sociálneho postavenia. Mnoho osôb a rodov vtedy z metropoly zo 
strachu pred chorobou tiež utieklo a už sa nevrátilo, čo spoločne malo za následok, aj keď len 
prechodne, značný populačný úpadok mesta. Tieto skutočnosti spôsobili ukončenie pôsobenia 
niektorých významných prešporských rodov v hlavnom meste, vrátane rodu Rosspeidtner. Zdá 
sa, že smrťou Juraja Rosspeidtnera v roku 1713 mohla prešporská vetva tohto rodu vymrieť 
po meči. Z cirkevných matrík síce vieme doložiť, že sa mu v meste narodilo minimálne 6 detí 
(2 synovia, 4 dcéry), avšak o ich osudoch pramene zväčša mlčia.54

48 FIDLER, P. Beiträge zu einem Künstler und Kunsthandwerkerlexikon des Donaugebietes (Österreich, Slowakei, Ungarn). 
Exzerpta aus der Archiven in Pressburg und Tyrnau, IV..., s. 233. FIDLER, Petr. Kreuz und Doppeladler. Das Pressburger 
Rathaus im Zeitalter der Gegenreformation und des Absolutismus. In: ORIŠKO, Štefan (Ed.). Pocta Vladimírovi Wagnerovi : 
Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia 2. Bratislava : FF UK, 2004, s. 139. PÖTZL-MALÍKOVÁ, 
Mária. František Portenhauser – bratislavský staviteľ 1. polovice 18. storočia. In: ARS, 1993, roč. 26, č. 1, s. 76. BALÁŽOVA, 
Barbara – MEDVECKÝ, Jozef – SLIVKA, Dušan. Medzi zemou a nebom : Majstri barokovej fresky na Slovensku. Bratislava : 
Societas Historiae Artium, 2009, s. 27.

49 SCHRÖDL, Josef. Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde A.B. zu Pozsony-Pressburg. I. Teil. Pressburg : Hrsg. 
von der evangelischen Kirchengemeinde A.B., 1906, s. 261. ŠA Bratislava, f. MPF, šk. 2, fasc. 12. FIDLER, P. Beiträge zu 
einem Künstler und Kunsthandwerkerlexikon des Donaugebietes (Österreich, Slowakei, Ungarn). Exzerpta aus der Archiven 
in Pressburg und Tyrnau, IV..., s. 234.

50 SNA Bratislav, f. Ústredný archív rodu Pálff y, Panstvo Bratislava, A II., ladula 6, fasc. 1. LEHOTSKÁ, Darina a kol. Archív 
mesta Bratislavy. Sprievodca po fondoch a zbierkach. Praha : Archívna správa MV, 1955, s. 116, 118.

51 Jeden z domov stál na začiatku Vydrice, medzi domami Fischerovcov a Fuxovcov, druhý stál medzi domami 
Guttmanovcov a Wohlgemuthovcov. AMB, f. MB, Sčítanie majiteľov domov z roku 1700, 3d. 133, s. 49, 53.

52 PÖTZL-MALÍKOVÁ, M. František Portenhauser..., s. 76.

53 ŠPIESZ, Anton. Bratislava v 18. storočí. Bratislava : Tatran, 1987, s. 20-26.

54 Za zmienku stojí záznam o krste Jurajovej dcéry Anny Žofi e z roku 1682, podľa ktorého vieme, že jej krstným otcom 
sa stal známy cisársky zvonolejár a delolejár Baltazár Herold, ktorý bol krstným otcom už aj jej otca Juraja Rosspeidtnera. 
AMB, Zbierka cirkevných matrík, Bratislava, Ev. a. v. farský úrad – nemecký, Matrika krstených, záznamy z rokov 1650, 
1682.



MESTO 
    DEJINY

a

24

Nevylučujeme preto, že títo Jurajovi synovia zomreli ešte v detskom veku. Jediným 
dieťaťom, o ktorom vieme, že sa dožilo dospelosti, bola dcéra Johanna Zuzana. Rok po 
smrti otca sa vydala za prešporského chirurga Maximiliána Wolfganga Geramba († po 
1732). Gerambovci patrili v druhej polovici 17. storočia a v prvej tretine 18. storočia 
k najvýznamnejším šľachtickým rodinám usadeným na Vydrici a stali sa tak pravdepodobne 
aj dedičmi Rosspeidtnerovcov.55 To, že pôsobenie tohto kamenárskeho rodu v Prešporku 
a na Vydrici sa skončilo, dokladajú aj podrobné súpisy obyvateľov mesta z roku 1715 a 1720. 
Podrobne zachytili obyvateľstvo metropoly po skončení epidémie, Rosspeidtnerovcov však 
už nespomínajú, rovnako ako ani súpisy šľachty v meste z rokov 1754/1755 a 1790.56

Šľachtický erb Rosspeidtnerovcov zatiaľ nebol publikovaný. Keďže ich nobilitačná listina 
je predbežne nezvestná, jediným pramenným zdrojom jeho poznania je sfragistický materiál. 
Našli sme dve pečate Juraja Rosspeidtnera z rokov 1691 a 1693, na základe ktorých vieme 
tento erb pomerne presne rekonštruovať.57 Tvoril ho štvrtený štít so srdcovým štítom, v ktorom 
je doprava obrátené odeté rameno držiace kamenárske kladivko. V prvom a štvrtom poli je 
kosmé brvno, na ktorom je položená včela. V druhom a treťom poli je doprava obrátený kôň. 
Nad štítom je turnajová mriežková prilba s korunkou a prikrývadlami. Klenot tvorí medzi 
dvoma otvorenými orlími krídlami od pása vyrastajúci kôň zo štítu. Na pravom krídle je šikmé 
brvno s položenou včelou, na ľavom krídle zase kosmé brvno s položenou včelou (Obr. 4). 
Zafarbenie erbu predbežne nepoznáme. Jeho symbolika však určite stojí za pozornosť. Hlavnou 
erbovou fi gúrou šľachtického erbu Rosspeidtnerovcov bol kôň (žrebec). Keďže sa s touto 
fi gúrou stretávame už aj na meštianskom erbe Wolfganga Rosspeidtnera, je zrejmé, že išlo 
o ich pôvodné rodové hovoriace erbové znamenie. Pravdepodobne ho užívali už aj vo svojej 
pôvodnej vlasti, a preto sa ho nevzdali ani po svojej nobilitácii v Uhorsku. Druhá fi gúra – včela – 
pribudla do erbu až s povýšením do šľachtického stavu. Svojou symbolikou však stále odkazuje 
na meštiansky pôvod Rosspeidtnerovcov. Včela v heraldike totiž zvyčajne symbolizovala 
zmysel pre poriadok, ľudskú pracovitosť a usilovnosť, čím bola vzorom aj pre remeselníkov. 
Vytrvalosť a precíznosť včiel pri stavbe plastov vo včeľom úli poukazovala priamo na stavbárov 
a murárov.58 Svoje kamenárske remeslo a meštiansku minulosť Rosspeidtnerovci nechceli pri 
nobilitácii zamlčať. Práve naopak, chceli na túto svoju úspešnú činnosť poukázať a zachovať 
tento odkaz aj do ďalších generácií. Svedčí o tom aj znamenie v srdcovom štíte ich nového 
šľachtického erbu, ktoré jednoznačne vychádza z remeselnej symboliky a predstavuje ich 
ako kamenársky rod.

Nobilitácie v období raného novoveku formou erbových a nobilitačných listín (armálesov) 
boli odmenou za preukázané zásluhy a služby kráľovstvu. Udeľovali dedičný šľachtický erb, 
povyšovali adresátov na spoločenskom rebríčku a zaraďovali ich do privilegovaného stavu. 
Keďže ale tento spôsob nobilitácie už nesprevádzala žiadna majetková donácia, predovšetkým 

55 Rod Gerambovcov, ktorý neskôr prenikol medzi uhorskú aristokraciu, vynikol najmä vo vojenstve, banskom podnikaní 
a banskej správe. Bližšie o jeho pôsobení na prešporskom predmestí Vydrici: FEDERMAYER, F. Prämerovská kúria..., s. 21-
22.

56 ŠA Bratislava, f. Župa Bratislavská I., Súpis šľachty Bratislavskej stolice 1754/55 a 1790. AMB, f. MB, Spisy, šk. 116/
Lad. 53, súpisy obyvateľov mesta.

57 ŠA Bratislava, pob. Modra, f. Magistrát mesta Svätý Jur, Spisy, šk. 74, inv. č. 1286. SNA Bratislava, f. Ústredný archív 
rodu Pálff y, Panstvo Bratislava, A II., ladula 2, fasc. 2.

58 V Uhorsku bola včela veľmi zriedkavým heraldickým symbolom. Naopak v európskej heraldike je doložená častejšie. 
Nachádzame ju napríklad v erbe významného rímskeho patricijského rodu Barberini, alebo u Bonapartovcov, predkov 
francúzskeho cisára Napoleona. OSWALD, Gert. Lexikon der Heraldik. Leipzig : Bibliographisches Institut, 1984, s. 65. 
ROYT, Jan – ŠEDINOVÁ, Hana. Slovník symbolů. Praha : Mladá Fronta, 1998, s. 114-115. MYSLIVEČEK, Milan. Panoptikum 
symbolů, značek a znamení. Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2001, s. 263.
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u mešťanov zisk šľachtického stavu mnohokrát takmer vôbec nezmenil ich spôsob živobytia. 
To bol aj prípad prešporských Rosspeidtnerovcov, ktorí aj po povýšení do šľachtického stavu 
nikdy nezískali slobodný šľachtický nehnuteľný majetok. Zotrvali v meštianskom prostredí 
a pri remesle svojich predkov. Z dnešného pohľadu však práve toto ich neskoršie pôsobenie 
viedlo k vzniku pozoruhodnej trojgeneračnej kamenársko-staviteľskej dynastie, ktorá výrazne 
ovplyvnila ranobarokové staviteľstvo v uhorskej metropole i jej širšom regióne.59

Genealógia rodu:
A. ROSSPEIDTNER (ROSPEUNTNER) Wolfgang, *okolo 1590, † medzi 21. marcom – 17. októbrom 
1659 v Prešporku, kamenársky majster, mešťan Prešporka (1630), cechmajster miestneho 
cechu murárov a kamenárov, uhorský šľachtický stav (cca 1655/1656), manželky: I. Eva N., II. 
Uršula METZ, dcéra Hansa Metza, mešťana a stolárskeho majstra z obce Sitzendorf v Rakúsku 
(svadbu mali v roku 1637 v Prešporku), III. Margaréta DORER, dcéru Andreasa Dorera z Flencktu 
v Kraňsku (svadbu mali v roku 1640 v Prešporku), IV. Regina N., vdova Krištofa Kollera z Meissau 
(svadbu mali v roku 1648 v Prešporku), potomkovia: B1. - B10.
B1. ROSSPEIDTNER Ehrenreich (Honorius), doložený 1650 – 1656, murársky a kamenársky 
majster, adresát nobilitácie (1655/1656), manželka: Agneša N., potomkovia: C1.-C3.
C1. ROSSPEIDTNER Zuzana, *1650 v Prešporku
C2. ROSSPEIDTNER Andrej, *1651 v Prešporku, adresát nobilitácie (1655/1656)
C3. ROSSPEIDTNER Mária, *1654 v Prešporku

B2. ROSSPEIDTNER Ján Karol, doložený 1656 – 1659, adresát nobilitácie (1655/1656)
B3. ROSSPEIDTNER Krištof Seifried (Siegfried), *okolo 1618, † 1674 pravdepodobne 
v Prešporku, kamenársky majster, člen miestneho cechu murárov a kamenárov, prísažný 
mešťan a správca prešporskej mestskej zbrojnice, adresát nobilitácie (1655/1656), manželka: 
I. Mária BILMAYR, predtým vdova Davida Strassera a Izaiáša Kraff ta, dcéra Juraja Bilmayra 
a Anny Hochschildovej (svadbu mali v roku 1647 v Prešporku), potomkovia: E1.

E1. ROSSPEIDTNER Juraj, *26. apríla 1650 v Prešporku, † 1713 v Prešporku, prísažný mešťan, 
kamenársky a murársky majster a člen miestneho cechu, adresát nobilitácie (1655/1656), 
manželka: Žofi a BAR (BAYR), potomkovia: F1. – F6.

F1. ROSSPEIDTNER Juraj Baltazár, *1676 v Prešporku (zaznamenaný v katolíckej matrike 
krstených)
F2. ROSSPEIDTNER Anna Žofi a, *1682 v Prešporku
F3. ROSSPEIDTNER Mária Klára, *1687 v Prešporku
F4. ROSSPEIDTNER Krištof Seifried, *1690 v Prešporku
F5. ROSSPEIDTNER Johanna Helena, *okolo 1694, † 1703 v Prešporku 
F6. ROSSPEIDTNER Johanna Zuzana, *okolo 1695, manžel: Maximilián Wolfgang GERAMB 
(†   po 1732), prešporský chirurg (svadbu mali v roku 1714 v Prešporku)

B4. ROSSPEIDTNER Anna Margaréta, *okolo 1620, manžel: Valentin LAURICH, zámočnícky 
majster (svadbu mali v roku 1643 v Prešporku)
B5. ROSSPEIDTNER Wolfgang Heinrich, *1631 v Prešporku, † pred 1656
B6. ROSSPEIDTNER Eva Alžbeta, *1632 v Prešporku

59 Výskum k vypracovaniu štúdie bol podporený grantom Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula 1526 – 2. polovica 
19. storočia. VEGA, 1/067413.
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B7. ROSSPEIDTNER Anna Alžbeta, *1633 v Prešporku
B8. ROSSPEIDTNER Zuzana, *1636 v Prešporku, † pred 1659, manžel: N. N., zámočnícky majster 
vo Svätom Jure
B9. ROSSPEIDTNER Pavol, *1641 v Prešporku, † po 1659, študent, adresát nobilitácie 
(1655/1656)
B10. ROSSPEIDTNER Wolfgang, * 1643 v Prešporku, † pravdepodobne pred 1655
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Obr. 1: Šľachtický erb Jakuba Morahla z roku 1578 
(repro z publikácie A. Áldásyho).

Obr. 2: Pohľad na predmestie Vydrica na prelome 16. a 17. stor. (rytina 1588, orig. GMB Bratislava, repro F. Federmayer).
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Obr. 4: Šľachtický erb Juraja Rosspeidtnera 
(pečať z roku 1691, kresba a foto F. Federmayer).

Obr. 3: Meštiansky znak Wolfganga Rosspeidtnera 
(pečať z roku 1645, kresba a foto F. Federmayer).
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Likvidácia Tábora a vznik sídliska Luník IX

Príspevok sa zaoberá zložitými problémami pri riešení nepriaznivej bytovej situácie 
rómskych obyvateľov v Košiciach. Po druhej svetovej vojne sa mestská časť označovaná ako 
cigánsky Tábor pod Moldavskou cestou ocitla v mimoriadne exponovanej polohe pri vstupe 
do mesta. Príchod množstva pracovných síl z vidieka s rozsiahlou výstavbou a urbanizáciou 
negatívne pomery ešte viac prehlboval. Početný rast Rómov bol evidentný. Bytové problémy sa 
riešili prídelom starších bytov, postupnou likvidáciou chatrčí v Tábore a nakoniec sústredením 
Rómov na osobitné sídlisko. Idea samostatného sídliska vznikala už v polovici šesťdesiatych 
rokov, do roku 1970 sa plánované bytové jednotky nepostavili. Ďalší zámer predpokladal 
sídlisko v lokalite Myslava s rodinnými domami nižšieho štandardu. Pre vysoké náklady sa 
zrodila koncepcia montovaných domov pavlačového typu.

Vláda v roku 1976 odmietla riešenie bývania Rómov v osobitných sídliskách. Rada 
mestského národného výboru napriek tomu schválila výstavbu sídliska Luník IX bez 
osobitného zamerania. Výstavba sa realizovala koncom sedemdesiatych rokov, vo viacerých 
koncepciách bol spracovaný postup sťahovania rómskych rodín z Tábora i centra starého 
mesta, podľa jednotlivých ulíc. V roku 1981 sa začala história Luníka IX, jeho etnická getoizácia 
s katastrofálnymi dôsledkami až do súčasnosti.

Možno tu uviesť neustále opakované klišé o nedostatočnom výskume mnohých otázok 
našej staršej i novšej histórie, v tomto kontexte vývoja a postavenia Rómov na území mesta 
Košíc v rôznych etapách i z rôznych aspektov. Aj téma usadzovania sa Rómov v Košiciach 
a vytvárania vlastného sídelného „centra“ si vyžiada ešte prebádanie množstva prameňov 
a zdrojov informácií. Na základe vlastnej skúsenosti s prácou s pôvodnými materiálmi 
v archívoch i zatiaľ chudobnou literatúrou k rómskej histórii v Košiciach treba aj tento 
príspevok pokladať za začiatok tohto neľahkého bádania.

Anna Jurová

Disposal of Tabor and the creation of Luník IX

The paper deals with complex problems in addressing the adverse housing situation of the Roma population 
in Košice. After World War II, part of the city known as the gypsy camp under Moldavská way found itself in an 
extremely exposed position at the entrance to the city. Arrival the amount of working class from rural areas 
with extensive construction and urbanization ratios further deepen. Numerous Roma growth was evident. 
Housing problems are addressed through an allocation of older apartments, phasing out the huts in the camp 
and fi nally focusing on specifi c Roma settlement. The idea of a separate settlement originated in the mid-60s, 
in 1970, the planned housing units was not built. Another intention of anticipated settlement was in the area 
Myslava with lower standard family houses. Because of the high costs the concept of prefabricated houses 
gallery type was born. The government in 1976 refused to deal with Roma housing in specifi c neighbourhoods. 
Council city national committee nevertheless approved the construction of Luník IX without a specifi c focus. 
The construction was carried out in late 1970s, several policies were processed recall procedure Roma families 
from the camp as well as the old city, according to various streets. In 1981 began the history of Luník IX, its 
ethnic ghettoization with disastrous consequences to the present.

Key words: Roma/Gypsies. Housing problems. Gypsy camp. Idea of separate settlement. Lunik IX.

vol. 4, 2015, 1, pp. 30-49



MESTO 
    DEJINY

a

31

Na základe doterajších poznatkov možno konštatovať, že cigánsky Tábor1 pod Moldavskou 
cestou, nad Moldavskou cestou, vrátane Strmého kúta pri Sladovni a priľahlých ulíc Floriánskej, 
Žriedlovej sa dotvoril fakticky do vzniku 1. Československej republiky (ďalej ČSR). Prehľadná 
mapa Košíc z roku 1912 dokumentuje nárast Tábora, čo sa týka plochy domčekov, ulice už 
boli pomenované pod Moldavskou cestou a Delostreleckou (dnes Žižkovou), v západnej časti 
nad Moldavskou okružnou (vtedy Idanskou, dnes opäť Idanskou).2 Plochu Tábora tvorili ulice 
Žižkova, Dlhá, Tatárska, Mostová, Dýmková, Tulipánska, Veselá, Turecká, Vysoká, Vysoká 
medzierka, Jánošíkova, Táborská. Možno tu predznačiť, že táto plocha a ulice na nej patrili do 
Tábora ešte koncom sedemdesiatych rokov, keď sa pripravovala jeho defi nitívna likvidácia.3 
Ďalej je treba zdôrazniť, že táto štvrť, tento Tábor, nebola nikdy čisto rómskou štvrťou, napriek 
postupnému odchodu a odsťahovaniu nerómskych obyvateľov z tejto mestskej časti. Tak ako 
mestské orgány v povojnovom období vyvíjali snahu o jeho likvidáciu, súbežne sa tvorili 
rôzne koncepcie a zámery na realizáciu cigánskeho sídliska v súlade s celkovým riešením tzv. 
cigánskej otázky počas bývalého režimu a na nich participovali zložky straníckych i štátnych 
orgánov rôznych stupňov.

Rómovia sa v minulosti usadzovali v Košiciach postupne, nadobúdali domovské právo, 
domovskú príslušnosť, dôležitý inštitút pri fungovaní vzťahov medzi jednotlivcom a obcou, 
mestom, až kým nebolo zrušené v roku 1948. Štátna moc si rastúce počty Rómov zisťovala 
a overovala v rôznych súpisoch a evidenciách. Postupný nárast Rómov v Košiciach dokumentujú 
údaje o 474 Rómoch podľa celouhorského sčítania z roku 1893 i výsledky z policajnej 
evidencie z 1. ČSR z roku 1924. Vtedy žilo v Košiciach 771 Rómov, z nich malo domovské právo 
755 osôb. Rómska komunita bola značne vyspelá, z dospelých osôb si 131 vykazovalo ako 
povolanie hudobník, malá časť spadala pod označenie nádenník. Väčšina rodín žila v mestskej 
štvrti Tábor na vyššie uvedených uliciach. Najhustejšie boli obývané ulice Vysoká a Idanská, 
niekoľko rodín významných primášov však bývalo aj v uliciach v centre mesta a s Rómami 
z osady sa nestýkali, deti z týchto rodín nenavštevovali ani ľudovú školu na Kukučínovej 
ulici na okraji Tábora.4

Pomery v Tábore sa výrazne skomplikovali v dôsledku Viedenskej arbitráže z roku 1938, 
keď Košice pripadli Maďarsku a v dôsledku niekoľkoročného vojnového obdobia. Po skončení 
druhej svetovej vojny boli mestské orgány už v roku 1945 z vyšších mocenských štruktúr 
urgované na akútne riešenie situácie v Tábore, keď chatrče pod Moldavskou cestou i na 
Idanskej ulici lemovali príjazd do Košíc z južnej hlavnej magistrály v smere od Rožňavy. Tábor, 
ktorý sa pôvodne nachádzal na okraji mesta, nadobúdal, obkľúčený novou zástavbou, výrazne 
exponovanú polohu. Miestna správna komisia nebola v tom čase schopná v tejto záležitosti 

1 Až do svojej likvidácie bol v dobových prameňoch i dobovej tlači označovaný ako cigánsky tábor, tzv. cigánsky tábor, 
cigánska štvrť, a tak bol vnímaný aj laickou a odbornou verejnosťou (aj keď tá mu venovala minimum pozornosti). Tieto 
pojmy, tiež označenie Cigán používame v dobovom kontexte a podľa používaných prameňov.

2 Mapa mesta z roku 1912 v Archíve mesta Košice (ďalej AMK). Pozri tiež v mapovej prílohe: NĚMEC, Zdeněk. Náčrt 
územného a stavebného vývoja Košíc v 19. storočí. In: Historica Carpatica, 1991, č. 22, s. 47-65. DUCHOŇ, Jozef. Cigáni : 
Etnikum známe i neznáme. In: Košický večer, 2002 (23. 8.), s. 5; 2001 (30. 8.), s. 5. JUROVÁ, Anna. Snaha o lokalizáciu 
cigánskeho Tábora v Košiciach. In: Mesto a dejiny, 2013, roč. 2, č. 1, s. 25-32.

3 Mapa mesta Košice z roku 1978, tiež materiály koncepcií likvidácie cigánskych koncentrácií, ako to uvedieme 
v ďalšom texte.

4 ZUPKOVÁ, Eva. Rómovia v Košiciach po vzniku ČSR (Analýza evidencie z roku 1924). In: Česko-slovenská historická 
ročenka 2007. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 141-149.
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prijať nijaké rozhodnutie a opatrenia a otázky postavenia Rómov v meste, v kontexte iných 
problémov, boli okrajové.5

Kumulujúce sa problémy s početne rastúcou rómskou populáciou v meste avizoval už 
v roku 1947 realizovaný povojnový policajný súpis Cigánov – Rómov v intenciách vyhlášky 
ministra vnútra. Aj keď verejnosti bol predstavovaný ako súpis potulných Cigánov, interné 
smernice rezortu jasne nasmerovali podriadené zložky na podchytenie všetkých Cigánov 
v štáte, vrátane rôznych svetských prevádzkovateľov živností zábavných, s potenciálnymi 
možnosťami odsunu a vytlačenia z nášho územia „cudzích“. V Archíve mesta Košice zachovaná 
Evidenčná kniha Cigánov dokumentuje zvýšenie počtu Rómov oproti roku 1924 na 1185 osôb, 
zároveň z počtu 726 dospelých nemalo domovskú príslušnosť v Košiciach 171 osôb. Táto 
skutočnosť umožňuje predpokladať už vtedy značný prílev Rómov z vidieka, a to z množstva 
obcí a okresov nielen východného Slovenska, podľa širokej škály vykázanej domovskej 
príslušnosti. Takisto otázky remesiel a zamestnaní potvrdili zhoršené pomery rómskych rodín, 
keď síce dominovali ešte hudobníci, avšak pribudlo mnoho robotníckych kategórií, pomocných 
robotníkov, pomocných robotníčok, slúžok, nezamestnaných.6 V kontexte sledovanej otázky 
Tábora a bývania rómskych rodín možno potvrdiť ich zotrvanie v danej štvrti a najhustejšie 
osídlenie na uliciach Vysoká a Idanská, ale zníženie počtu rodín na malej ulici Vysoká. Súpis 
zaznamenal novú ulicu Hudobnícku v časti nad Idanskou. Z aspektov neskorších argumentácií 
v tvoriacich sa koncepciách na riešenie bytových problémov Rómov v Košiciach je nutné 
uviesť, že aj podľa výsledkov tohto súpisu bývali Rómovia mimo štvrte Tábor na uliciach 
v centre starého mesta – Štefánikova (14 rodín), Kováčska (8 rodín), Mäsiarska (21 rodín), 
Šrobárova (10 rodín), Severné nábrežie (pod ktorým sa vtedy myslela časť za tehelňou – 
16 rodín) a niektorých ďalších.7

Enormný nárast počtu rómskych obyvateľov v Košiciach, hlavne prílevom osôb z vidieka, 
súvisel s ohromnou výstavbou a urbanizáciou už v rámci prvej päťročnice, ale aj v nasledujúcich 
a živelné migračné cesty za prácou boli súčasťou celkového povojnového procesu. Hlavným 
zámerom zákona o prvom päťročnom pláne na roky 1949 – 1953 bolo prebudovať štruktúru 
ekonomiky v prospech kovopriemyslu a predovšetkým ťažkého strojárenstva, čím sa mala 
podporovať industrializácia krajín východného bloku a jeho zbrojárske programy. V rámci 
zvýšených úloh tejto päťročnice sa začala výstavba mamutieho hutného kombinátu HUKO 
na východnom Slovensku v priestore Veľkej Idy, kde vo veľkom počte pracovali Rómovia.8 
Nevyjasnené otázky dopravného zabezpečenia prepravy železnej rudy a ďalšie problémy 
viedli v januári 1953 k pozastaveniu jeho výstavby a závodov, ktoré naň mali nadväzovať. 
Rómovia však boli zaraďovaní na stavebné práce fakticky vo všetkých stavebných podnikoch 
na území mesta, ale aj na ďalších úsekoch vtedy významných stavieb – na trati družby do 
Čiernej nad Tisou, neskôr na širokorozchodnej trati do Hanisky, keď už prebiehala výstavba 

5 AMK, fond (ďalej f.) Národný výbor mesta Košice (ďalej NV MK), Správna komisia 1945 – 1948. V tomto období 
išlo vo vzťahu k Rómom o otázky ich zaradenia do pracovných táborov, zákaz predaja rómskym trhovníčkam na trhu, 
problematiku vzdelávania rómskych detí.

6 AMK, f. NV MK, Správna komisia 1945 – 1948, Evidenčná kniha Cigánov 1947, inventárne číslo (ďalej inv. č.) 7, 1–726.

7 AMK, f. NV MK. Správna komisia 1945 – 1948, Evidenčná kniha Cigánov 1947, inv. č. 7, 1–726. JUROVÁ, Anna. Súpis 
Cigánov – Rómov v roku 1947 (na príklade mesta Košice). In: Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné 
teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [online], 2014, roč. 17, č. 3. [cit. 8.6.2015]. Dostupné na 
internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-17-rok-2014/3/>.

8 JUROVÁ, Anna. Rómska problematika 1945 – 1967 : Dokumenty. 2. časť. Praha : ÚSD, 1996, s. 192-197. Zpráva 
o postavení cikánských dělníků v obvodu Hukostavu n. p. Košice. 2. marec 1952. Pozri tiež viaceré heslá: HONZÁK, 
František – LONDÁK, Miroslav – JAKSICSOVÁ, Vlasta. Dejiny Slovenska : Dátumy, udalosti, osobnosti. Bratislava - Praha : 
Slovart - Libri, 2007, 882 s.



MESTO 
    DEJINY

a

33

Východoslovenských železiarní (ďalej VSŽ) od januára 1960. Prevádzky stavebných podnikov 
realizovali práce na rôznych úsekoch, avšak byty na vidieku nevlastnili. Archívne pramene 
dokumentujú hlavný zámer nielen mestských orgánov od začiatku päťdesiatych rokov 
likvidovať „cigánsky“ Tábor, ktorý sa nielenže nenaplnil, ale bytovú situáciu rómskych 
obyvateľov ešte výrazne zhoršoval.

Na začiatku päťdesiatych rokov sa rozhodlo o riešení tzv. cigánskej otázky na dlhé 
desaťročia a v politike asimilácie sa prijímali viaceré uznesenia a opatrenia. Problematika 
sa dostávala do krízy a slovenské orgány podnikli viacero samostatných krokov v tejto 
oblasti. Predovšetkým sa rozhodli detailne zmapovať pomery v rómskych osadách z hľadiska 
životných podmienok rómskej populácie (bytové pomery, vybavenie domácností, zdravotný 
stav, vzdelanostná úroveň).

Pre Oblastnú správu pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku (ďalej OSBOV) predložil 
odbor výstavby vtedajšieho Krajského národného výboru (ďalej KNV) Košického kraja správu 
o zistenej situácii dňa 29. mája 1956. V rámci kraja žilo 29 264 Rómov, najviac v okrese Košice 
(vidiek) a v samotnom meste Košice. Tu sa zaznamenalo 4 200 osôb, v 380 domoch, z nich bolo 
342 na bývanie nevyhovujúcich. Bytov pozostávajúcich z jednej miestnosti bolo 75, 263 bytov 
malo izbu a kuchyňu, viac izieb malo 42 bytov. Počet osôb pripadajúcich na jednu miestnosť 
predstavoval 11 osôb, čo bola najvyššia hustota a preľudnenie v rámci celého kraja. Lepšie 
vybavenie sa týkalo čerpania vody z vodovodu, zo studne a používania záchodov a latríny, 
napriek tomu 200 osôb bývalo bez záchodov a 200 používalo okolie bytu či domu. Kritériá 
vybavenia sociálnymi zariadeniami boli v niektorých okresoch nejasné.9

Samotný niekoľkonásobný nárast počtu Rómov v Košiciach, pritom v najviac stiesnených 
priestoroch bytov a domov, anticipoval aj do budúcnosti mimoriadne ťažkosti pri riešení 
bytových problémov rómskych obyvateľov. Aj keď OSBOV vo svojich návrhoch kládla na 
prvé miesto individuálnu bytovú výstavbu za pomoci štátnych pôžičiek a podpôr, v Košiciach 
nebol dostatok voľných stavebných pozemkov v obmedzenej rozlohe mesta a absentovala 
aj ochota tieto stavebné pozemky predať, prideliť v bezprostrednom okolí Košíc.10 Rómom 
sa prideľovali byty v staršej zástavbe nižších kategórií, v starom meste sa byty svojvoľne 
vymieňali za byty na vznikajúcich sídliskách a do domov vo štvrti Tábor sa sťahovali ďalší 
imigranti z vidieka i mnohé rodiny zo širokého príbuzenstva, ktorým sa umožnila kúpa týchto 
domov. Bytový problém v Tábore nemizol. 

V intenciách politiky násilnej asimilácie sa od uznesenia Ústredného výboru Komunistickej 
strany Československa (ďalej ÚV KSČ) z 8. apríla 1958 O práci medzi cigánskym obyvateľstvom 
štátna politika voči rómskym obyvateľom inštitucionalizovala vo forme komisií pre riešenie 
otázok cigánskych obyvateľov na rôznych stupňoch štátnej správy, rozsiahle opatrenia sa 
prijali v rezorte vnútra, zdravotníctva, školstva. Súpis kočujúcich a polo kočujúcich osôb sa 
uskutočnil v dňoch 3. – 6. februára 1959.11

Pokračujúcu migráciu Rómov do Košíc dokumentoval aj tu vykonaný súpis v uvedených 
dňoch. Jeho výsledkom bolo spísanie 1 350 osôb, z nich 616 nad 15 rokov, 734 do 15 rokov. 
V správe sa uvádzalo, že počet 117 osôb, vrátane detí, tvorili cezpoľní, prevažne z Košického 

9 Štátny archív Košice (ďalej ŠA Košice), f. Krajský národný výbor (ďalej KNV) Košického kraja 1949 – 1960, Odbor 
vnútra, škatuľa (ďalej šk.) 48.

10 JUROVÁ, A. Rómska problematika 1945 – 1967 : Dokumenty. 2. časť..., s. 403-410. Návrh OSBOV na Slovensku na 
postupnú likvidáciu rómskych osád v zmysle uznesenia Zboru povereníkov č. 39.

11 JUROVÁ, A. Rómska problematika 1945 – 1967 : Dokumenty. 3. časť. Praha : ÚSD, 1996, 776 s. Text zákona, smernice 
rezortov, správy zo súpisov.
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kraja.12 Možno tu poznamenať, že pri sledovaní rómskej problematiky v Košiciach z dlhodobého 
časového horizontu sa tu Rómovia už v minulosti usadzovali, vykazovali sa hudobníckymi 
povolaniami, nádenníckymi a pod., kočovanie sa v bývalých súpisoch nevyskytovalo. Takže 
v tomto súpise mohlo ísť tiež o osoby z vidieka, zaoberajúce sa rôznymi formami priekupníctva 
a kšeftovania.

Už bol vyššie uvedený začiatok nových asimilačných prístupov po roku 1958 
prostredníctvom zriaďovaných komisií pre otázky cigánskych obyvateľov. Ich zložité 
vytváranie a získavanie informácií z praxe skomplikovala reorganizácia administratívno-
územného členenia v roku 1960, v podmienkach ktorého sa tieto pomocné orgány štátnej 
správy museli konštituovať znovu a rozpracovávať svoje koncepcie, námety s novými údajmi 
a poznatkami. Tak do riešenia cigánskej otázky v Košiciach vôbec, vrátane zložitých bytových 
pomerov neustále rastúcej rómskej populácie, od začiatku šesťdesiatych rokov zasahovala 
a rozhodovala aj krajská komisia východoslovenského kraja, najmä ak mestská komisia nemala 
spočiatku adekvátne podmienky na svoju činnosť a po neúspechoch z päťdesiatych rokov 
prejavovala značnú pasivitu. Tu sa začali koncipovať aj nové námety na riešenie bytovej 
problematiky rómskych obyvateľov, oproti návrhom OSBOV z roku 1956, keď bolo evidentné 
presunutie ťažiska na štát a na štátnu bytovú výstavbu s dominantným prídelom štátnych 
bytov pri likvidácií cigánskych osád a sústredení. V súvislosti s Košicami a neustálym pohybom 
Rómov (napríklad po začatí výstavby VSŽ) možno sledovať meniace sa a spočiatku nie celkom 
presné údaje o rómskej populácii na teritóriu mesta.

V roku 1963 sa konštatovalo, že v meste žije vyše 5 000 osôb cigánskeho pôvodu, ktoré 
tvorili asi 700 samostatných rodín. Nachádzali sa v okrajových častiach mesta, no väčšia časť 
z nich (40 %) v tzv. cigánskom Tábore v juhozápadnej časti mesta. Zaujímavé je označenie 
severného nábrežia za Tehelňou na Pražskej ulici, kde sa nachádzalo 11 rodín (v tamojšom 
súpisovom stredisku v roku 1959 bol spísaný značný počet Rómov – pozn. aut.). Prevažná 
časť bola zaradená do kategórie integrovaných a adaptabilných, štvrtina medzi zaostalých 
a neprispôsobivých. Cigánsky Tábor bol „hniezdom“ chorôb, asi 220 rodín žilo v bytoch 
na bývanie nevhodných, spoločne obývali 160 chatrčí, z ktorých polovica bola priamo na 
spadnutie.13

V roku 1964 sa už nastoľovali otázky osád Harčaruvky v Bardejove, vo Veľkej Ide, v Moldave 
a za najpálčivejšiu na riešenie tiež cigánsky Tábor v Košiciach. Tu bolo pridelených 18 bytov 
podľa poradovníka, 27 bytov z dôvodov asanácie, podniky pridelili 12 bytov a v individuálnej 
bytovej výstavbe bolo postavených deväť domčekov. Na riešenie sa uvádzalo v Košiciach 
tentoraz 400 rodín.14

Koncepcia riešenia otázok občanov cigánskeho pôvodu vo Východoslovenskom kraji do 
roku 1970, ktorá bola schválená 30. decembra 1964 na 27. schôdzi Rady Vsl. KNV,15 nastolila 
otázku prvého „sústredeného sídliska“ pre rómskych obyvateľov, ktoré sa malo postaviť 
v Košiciach pre rok 1965 „z dôvodov pokusných a vzhľadom na kapacitné možnosti stavebných 
organizácií“. Sústredená výstavba sa mala týkať 75 – 100 bytových jednotiek.16

12 JUROVÁ, A. Rómska problematika 1945 – 1967 : Dokumenty. 3. časť..., s. 544-546. Správa o súpise v meste Košice.

13 ŠA Košice, f. Východoslovenský KNV v Košiciach 1960 – 1969 (ďalej Vsl. KNV 1960 – 1969), Komisia Vsl. KNV pre 
riešenie otázok cigánskych obyvateľov, rok (ďalej r.) 1963, šk. 2, číslo (ďalej č.) 2. V roku 1956 sa zistil počet chatrčí 380 – 
pozn. aut.

14 ŠA Košice, f. Vsl. KNV 1960 – 1969, Komisia Vsl. KNV pre riešenie otázok cigánskych obyvateľov, r. 1964, šk. 4, č. 1.

15 ŠA Košice, f. Vsl. KNV 1960 – 1969, Zápisnice Rady 1960 – 1969.

16 ŠA Košice, f. Vsl. KNV 1960 – 1969, Komisia Vsl. KNV pre riešenie otázok cigánskych obyvateľov, r. 1964, šk. 5, č. 104.
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V roku 1965 bolo v Košiciach pridelených 26 bytových jednotiek a z dôvodov asanácie 
24 bytových jednotiek. Bytový odbor Mestského Národného výboru v Košiciach (ďalej MsNV) 
vydal v jedenástich prípadoch dočasné povolenie nasťahovania sa do bytov podradných 
z núdze a povolením výmeny bytu sa vylepšilo bývanie v 61 prípadoch. Kvôli likvidácii osád 
sa z kvóty MsNV malo na rok 1965 vyčleniť pre rómske rodiny 50 bytov, pre likvidáciu životne 
nebezpečných chatrčí sa požadovalo vyčleniť asi 30 bytov; „projekčne pripraviť Štátnu bytovú 
výstavbu ŠBV pre Cigánov v Košiciach v počte 120 bytových jednotiek v priestore terajšej 
cigánskej štvrte.“ V rokoch 1966 – 1970 mal celkový počet bytových jednotiek dosiahnuť 
500.17 Reálne bolo v rokoch 1963 – 1964 v cigánskej osade v Košiciach zlikvidovaných len 
55 cigánskych chatrčí. Na rokovaní na Vsl. KNV sa zdôraznila nutnosť nepustiť ďalších Cigánov 
do okresu kvôli výstavbe VSŽ.

Opakovane sa zdôraznil zákaz prísunu Cigánov na výstavbu VSŽ z iných okresov, ktoré 
nedodržovali prijaté dohody. Zamestnávanie Rómov na výkopových prácach VSŽ viackrát 
kritizovali aj najvyššie stranícke a štátne orgány. MsNV len s problémami pridelil niekoľko 
bytov podľa poradovníka, z dôvodov asanácie a výmenou zdravotne nevyhovujúcich bytov boli 
vylepšené bytové podmienky 26 rodinám. Konštatovalo sa, že sa už „zabezpečuje projektová 
príprava výstavby 120 bytových jednotiek v oblasti cigánskej štvrte“.18

Ešte v tom istom roku (1965) sa krajská komisia opäť zaoberala otázkami „komplexného“ 
riešenia otázok obyvateľov cigánskeho pôvodu v Košiciach, kde sa počet odhadoval na 
9 000 osôb tvoriacich asi 800 rodín. Populačné prírastky boli mimoriadne vysoké, ale 
neprestával ani zvýšený príliv týchto rodín do Košíc z vidieka. Jedným z najpálčivejších 
problémov sa znovu pripomínal bytový problém, avšak riešenie niektorých naliehavých 
prípadov prideľovaním bytov v historickom jadre mesta zhoršilo celkovú situáciu 
v rozmiestňovaní Rómov na území mesta. Pokračoval aj naďalej príchod Rómov z dedín 
a v starej časti mesta došlo k vytvoreniu niektorých nových cigánskych štvrtí (Vodárenská, 
Solovjevova, dnes Watsonova), pričom dochádzalo k nezákonnému obsadzovaniu bytov. 
Na rokovaní komisie sa upozornilo na potenciálnu nemožnosť riešenia bytových otázok 
a likvidácie cigánskeho Tábora, ak by naďalej pokračoval príliv z vidieka. Taktiež sa zdôraznil 
postup rozptylu a metóda odsunu podľa uznesenia vlády číslo 502/1965. Urgovalo sa 
zabezpečenie plánovanej výstavby bytoviek na území Tábora v roku 1966, kde sa mali 
prideľovať byty rodinám z asanačnej časti cigánskeho Tábora a rodinám z nevyhovujúcich 
bytov v starej časti mesta.19 Pri vyhodnotení výsledkov za rok 1967 sa poukázalo na najväčšie 
nedostatky v Košiciach, kde 61 dokončených bytov plánovaných pre rodiny z cigánskeho 
Tábora museli byť odovzdané z rozhodnutia KNV rodinám z asanovaných ulíc v meste.20 Vážne 
nedostatky sa opakovali v Košiciach pri ukončení a výstavbe bytov, kde absolútne neexistovala 
záruka likvidácie cigánskeho Tábora do roku 1970. Plánovaná výstavba sústredeného sídliska 
v priestore tejto štvrte sa ani nezačala.21

Ako z vyššie uvedeného textu vyplynulo, sídlisko Luník IX má počiatky svojej genézy 
ešte v šesťdesiatych rokoch počas tvorby koncepcií riešenia problematiky bývania rómskych 
obyvateľov v meste Košice na neúspešných zásadách rozptylu a odsunu koncentrácií 
príslušníkov tejto minority. Na rozdiel od množstva historicky vzniknutých prirodzených 

17 ŠA Košice, f. Vsl. KNV 1960 – 1969, Komisia Vsl. KNV pre riešenie otázok cigánskych obyvateľov, r. 1965, šk. 6, č. 13.

18 ŠA Košice, f. Vsl. KNV 1960 – 1969, Komisia Vsl. KNV pre riešenie otázok cigánskych obyvateľov, r. 1965, šk. 7, č. 58, 
67.

19 ŠA Košice, f. Vsl. KNV 1960 – 1969, Komisia Vsl. KNV pre riešenie otázok cigánskych obyvateľov, r. 1965, šk. 8, č. 134.

20 ŠA Košice, f. Vsl. KNV 1960 – 1969, Komisia Vsl. KNV pre riešenie otázok cigánskych obyvateľov, r. 1968, šk. 17, č. 22.

21 ŠA Košice, f. Vsl. KNV 1960 – 1969, Komisia Vsl. KNV pre riešenie otázok cigánskych obyvateľov, r. 1968, šk. 18, č. 43.
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vidieckych rómskych komunít je umelým výtvorom nedávnej éry a socialistického riešenia 
tzv. cigánskej otázky. Na základe množstva výpovedných prameňov možno konštatovať, že 
primárne príčiny vedúce ku konštituovaniu koncentrovaného rómskeho osídlenia v tejto 
mestskej časti vyplynuli z neschopnosti zvládnuť likvidáciu, historicky od 19. storočia 
existujúceho, Tábora pod Moldavskou cestou, ktorý sa v procese prudkého rozmachu výstavby 
Košíc pretransformoval z pôvodnej osady za mestskými hradbami na obrovskú zaostalú 
koncentráciu takmer v centre mesta pri dôležitej výpadovke z Košíc. Tu treba ale poznamenať, 
že v medzivojnovom období bol Tábor slušnou štvrťou, kde nežili len Rómovia, ale aj českí 
vojaci, rôzni zriadenci, štátni zamestnanci a ich deti chodili spolu do školy na Kukučínovej 
ulici. Úpadok nastal, ako bolo na začiatku príspevku uvedené, v dôsledku Viedenskej arbitráže 
(odchod mnohých českých zamestnancov), perzekúcií počas vojnového obdobia. Príčinou bolo 
tiež nezvládnutie početného rastu a prílevu Rómov z vidieka v súvislosti s disponibilnými 
zdrojmi pracovných príležitostí nielen vo VSŽ, ale aj vo veľkých stavebných podnikoch, 
podnikoch miestneho hospodárstva a komunálnych služieb, ale aj nedostatok bytov a neochota 
prideľovať ich Rómom. Vyústenie do riešenia koncepcie bývania na Luníku IX vyplynulo tiež 
z koncentrácie Rómov v historickej časti mesta s bytmi III. a IV. kategórie, ktoré príslušníci 
majority vymieňali za byty I. kategórie na novobudovaných sídliskách. Jednoznačne neúčinná 
bola koncepcia rozptylu a zásady dislokácie (jedna rodina do jedného vchodu bytového domu), 
pričom sa už vtedy rozbíjali tradičné väzby v rómskych rodinách.

Luníku IX predchádzali predstavy o koncentrovanom sídlisku ABC s domami s nižším 
štandardom, ktoré nadväzovali na výstavbu, do 70. rokov nerealizovanú, a predstavy o variante 
s montovanými pavlačovými domami, po odmietnutí koncepcie predchádzajúceho typu, t. j. 
domov s nižším štandardom, avšak fi nančne náročnejšími.

Mestský národný výbor sa k myšlienke plánovania výstavby sídliska ABC rozhodol údajne 
na základe uznesenia vlády Slovenskej socialistickej republiky (ďalej SSR) číslo 94/1972 
o postupnej likvidácii cigánskych osád, pričom plány likvidácie osád sa mali rozpracovávať 
a realizovať už na základe uznesení z roku 1956 a nasledujúcich, ako to bolo už vyššie 
uvedené o rozpracovaní zámerov OSBOV, uznesenia ÚV KSČ z roku 1958 i uznesenia vlády 
číslo 502/1965.22

V októbri 1972 podal Útvar hlavného architekta mesta Košíc návrh na riešenie územia 
pre cigánske obyvateľstvo.23 Tento bol schválený uznesením Rady MsNV v Košiciach číslo 

22 Tu možno poznamenať, že po zrušení KNV v polovici roku 1969 zanikli aj vtedajšie komisie pre otázky cigánskych 
obyvateľov. K ich obnoveniu došlo v roku 1971 (teda KNV i komisií), a tak sa vláda v roku 1972 uznesením č. 94 vrátila 
okrem iného aj k otázkam likvidácie osád. Uznesenie vlády SSR zo 16. februára 1972, č. 94. Zdroj : Sekretariát komisie 
Vsl. kraja pre otázky cigánskych obyvateľov.

23 AMK, f. Mestský Národný výbor (ďalej MsNV) Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, ukl. znak 461, Ing. Ján Veles, 
cig. problematika, 1981 – 1982, šk. 305, Správa o výsledku jednorazového prešetrovania plánovanej a nerealizovanej 
výstavby sídliska pre cigánske obyvateľstvo v Košiciach (celá škatuľa obsahuje materiály k cigánskej otázke). Tu je 
nevyhnutné povedať pár poznámok k archívnym materiálom v AMK, z ktorých sme mohli čerpať k sledovanej téme. Išlo 
o rozsiahle fondy MsNV v Košiciach (1955 – 1982) a NV MK (1983 – 1991). Štruktúra týchto fondov je členená väčšinou 
podľa jednotlivých odborov týchto inštitúcií, ale indexy Rady MsNV a NV MK sa dali sledovať od roku 1970 až do roku 
1990. Osobitným fenoménom bola kumulácia prameňov k cigánskej problematike v archívnych škatuliach označených 
ako predsedove spisy pod ukladacím znakom č. 461 (Ing. Ján Veles) a primátorove spisy Ing. Rudolfa Schustera (79.1). 
Tieto škatule neobsahovali len materiály v obale cigánska otázka, ale spisy k tejto téme boli spojené podľa rokovania, 
hodnotenia a pripomienkovania materiálu, často s odvolaním sa na predchádzajúce opatrenia, námety a prijaté 
závery. Ich „roztrhanie“ chronologicky či tematicky (vždy išlo o likvidáciu Tábora a iných koncentrácií a riešenie veľmi 
zložitého bytového problému Rómov v Košiciach) by iste neprinieslo sprehľadnenie a narušilo kontinuitu sledovanej 
problematiky. Inak takéto spájanie nie je ničím nezvyčajným (v bývalom archíve Ministerstva vnitra na Loretanskej ulici 
v Prahe sa cigánska problematika ukladala pod značkou 215).
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365 zo dňa 2. februára 1973. Nasledovala séria rokovaní, predkladania kontrolných a iných 
materiálov, ktorými chcel mestský národný výbor dosiahnuť svoje zámery.

V dňoch 29. – 30. novembra 1973 bola v Komisii vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov 
na jej výjazdovom zasadnutí priamo v Košiciach prerokovaná rozsiahla Správa o problémoch 
cigánskeho obyvateľstva na území okresu Košice – mesto, ktorú predložil vtedajší predseda 
Mestského národného výboru Pavol Gomboš.24 Okrem stručnej charakteristiky situácie sa 
materiál zameral na predloženie zámeru riešenia bytovej otázky Cigánov v Košiciach formou 
výstavby nízkopodlažného sídliska pri Myslave.

Poukázal na skutočnosť, že problematika cigánskeho obyvateľstva v Košiciach mala 
špecifi cký charakter aj z dôvodov ich najväčšej koncentrácie na malom priestore. Cigáni, ktorí 
bývali v cigánskom Tábore a v historickej časti mesta, zostali zaostalí a žili starým spôsobom 
života, čím narušovali občianske spolužitie a vyvolávali odpor ostatného obyvateľstva. 
Táto nepriaznivá situácia sa mala riešiť v minulosti podľa koncepcie spracovanej v roku 
1966 výstavbou 400 bytových jednotiek pre cigánskych obyvateľov. Nedostatok fi nančných 
prostriedkov a kapacít neumožnil splniť túto úlohu a bytový problém cigánskeho obyvateľstva 
sa v meste ešte prehĺbil.

Podľa vtedajších štatistických údajov žilo k 30. júnu 1973 v okrese Košice – mesto 
11 501 rómskych obyvateľov, z toho 5 269 mužov a 6 232 žien. Okrem koncentrácií v centre 
mesta a v Tábore žili vo vonkajšom okruhu v osadách Ťahanovce, Krásna, Myslava, Šaca. 
Bytový problém sa javil veľmi akútne, pretože podľa zistení 698 rodín žilo vo veľmi zlých 
bytových podmienkach, z nich dokonca 254 bytov bolo životu nebezpečných, schátraných 
a na bývanie nevyhovujúcich. V zmienených osadách prevažovali rodiny, z ktorých ani jeden 
člen nepracoval, chýbali tam základné podmienky pre život, zdravotne vyhovujúca pitná voda, 
sociálne zariadenia. Podobne to bolo v cigánskom Tábore, kde sa nachádzalo 73 domčekov, 
väčšinou jednopriestorových. V historickom centre žilo podľa vtedajších informácií 50 veľmi 
zaostalých rodín. Zdôraznila sa nutnosť urýchlene zlikvidovať tieto cigánske sústredenia 
a ich obyvateľov presťahovať do vyhovujúcich bytov, ktoré sa mali vybudovať pri Myslave.

Správa pripomenula, že na základe uznesenia Rady MsNV v Košiciach, odbor výstavby 
a Útvar hlavného architekta (ÚHA) mesta Košice vypracovali územné riešenie bývania 
cigánskych obyvateľov. Materiál bol prerokovaný v komisii rady MsNV i rady Vsl. KNV 
a v obidvoch bol schválený. Pozitívne riešenie sťažovala prax MNV z iných okresov pri 
odhadoch a výkupe chatrčí a poskytovaní štátnej podpory.25 Títo Rómovia prichádzali do 
Košíc a znovu kupovali v historickej časti a v cigánskom Tábore staršie, schátrané domčeky, 
do ktorých sa sťahovalo aj viac rodín. Od roku 1969 sa do Košíc nasťahovalo takým spôsobom 
132 rodín a ďalšiemu prílevu bolo nutné zabrániť, čo sa opakovalo v každom materiáli, na 
poradách KNV, MsNV.

V materiáli sa zdôraznilo, že cigánsky Tábor na ulici J. Žižku pod Zimným štadiónom bol 
odjakživa svojou úrovňou veľmi zlou vstupnou bránou do mesta zo strany južnej cestnej 
magistrály. Otázka jeho asanácie bola akútna už po skončení druhej svetovej vojny, v dôsledku 
ktorej sa výrazne zhoršila úroveň bývania v tejto mestskej časti. Od začiatku 50. rokov sa 
stala súčasťou všetkých pripravovaných opatrení, rokovaní zložiek štátnych a straníckych 
orgánov. Naliehavejšie formy nadobudla aj v súvislosti s výstavbou VSŽ a sídliska Terasa (60. 
roky), najmä v uliciach Idanská, Hudobnícka a ďalších nad Moldavskou okružnou. Dovtedajšie 
riešenie bytových otázok Cigánov rozptylom a prideľovaním staršieho bytového fondu 

24 AMK, f. MsNV Košice (1955 –1982), Predsedove spisy, šk. 305, Kópia Správy...

25 Pozri bližšie viaceré dokumenty po uznesení vlády č. 502/1965 – zásady výkupu chatrčí, rozptyl a odsun. JUROVÁ, 
Anna. Rómska problematika 1945 – 1967 : Dokumenty. 4. časť. Praha : ÚSD, 1996, s. 787-1034.
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zhoršilo stavebno-technický štandard v centre. Z týchto dôvodov rada MsNV svojím uznesením 
číslo 51 zo dňa 17. marca 1972 uložila spracovanie územnej koncepcie bývania občanov 
cigánskeho pôvodu. Útvar hlavného architekta vypracoval štúdiu obytnej skupiny v dvoch 
veľkostných alternatívach v lokalite južne od obce Myslava na svahu po ľavej strane štátnej 
cesty Košice – Myslava. Štúdia nemala riešiť spôsob osídlenia všetkých Cigánov v Košiciach, 
ale bol to experiment pre obyvateľstvo žijúce zaostalým spôsobom života (II. a III. kategória), 
preto sa uvažovalo s bytmi so zníženým štandardom. Prihliadalo sa aj na ekonomické aspekty 
takejto výstavby.

V auguste 1972 bola táto štúdia schválená Komisiou rady MsNV pre otázky cigánskych 
obyvateľov s výhradami voči átriovej forme výstavby. Na základe schválenej územnej 
koncepcie skupiny pri Myslave bol vypracovaný Stavoprojektom Podrobný územný plán 
(PÚP). Na porade konanej na MsNV v Košiciach dňa 19. septembra 1973 sa spresnili najmä 
počty bytových jednotiek a forma výstavby. Požadovalo sa, aby sídlisko malo kapacitu 220 
bytov s možnosťou dostavby na 300 bytov. Malo ísť o radové domy (50 %), dvojdomy (40 
%) a individuálne domy (10 %). Podľa návrhu sa mala vytvoriť vzorová obytná skupina 
rodinných domov v počte 365 s komplexným občianskym a technickým vybavením (materská 
škola pre 120 detí, trinásť-triedna ZDŠ a obchodno-spoločenské centrum). Vypracovali sa 
objemové riešenia štyroch typov rodinných domov IV. kategórie a jeden typ rodinného domu 
VI. kategórie (1. – radový dom do svahu, 2. – radový dom do svahu, 3. – dvojdom do svahu, 
4. – dvojdom na rovine a 5. – prízemný rodinný dom). Každý typ bol údajne riešený s najvyšším 
stupňom hygienického štandardu, aj keď sa projektovali domy nižšej kategórie (pozn. aut.). 
Vykurovanie bolo riešené lokálne na tuhé palivo. V radovej zástavbe sa malo vytvoriť 
204 bytov, v dvojdomoch 140 bytov a v samostatných domoch 21 bytov, spolu 365 bytov.26

Komunikačne mala byť obytná skupina napojená v mieste momentálneho napojenia 
existujúcej cigánskej osady na štátnu cestu Košice – Myslava, kde sa uvažovalo aj s autobusovou 
zastávkou. Zásobovanie vodou malo byť napojením na zásobovací vodný rad prechádzajúci 
týmto územím. Odkanalizovanie sa malo provizórne realizovať cez štrbinovú nádrž do 
Myslavského potoka až do doby vybudovania kanalizačného zberača.

Opakovalo sa tvrdenie o experimente riešenia bývania cigánskych obyvateľov z centrálnej 
zóny mesta a z cigánskeho Tábora a spracovali sa aj materiály o možnostiach ich dislokácie 
aj v rámci okresu Košice – vidiek. 

Pri charakteristike lokality a celkového urbanistického riešenia sa zdôraznila nevyhnutnosť 
dodržať minimálne 500 m ochranné pásmo medzi obytnou skupinou a organizovanou skládkou 
mestského odpadu. V PÚP skládky mestského odpadu sa s týmto ochranným pásmom 
neuvažovalo. Obytná skupina mala nadobudnúť charakter sídliska s rozšírenou kapacitou 
a v konečnom návrhu PÚP sa mali doriešiť vzťahy obytných domov a ich prepracovanie 
na dvojbyty IV. kategórie. Vyčíslili sa tiež náklady výstavby vo variante A (individuálna 
bytová výstavba) a variante B (komunálna bytová výstavba). Po ich posúdení sa zvážila 
nákladnosť variantu A a fakticky nemožnosť individuálnej výstavby cigánskych stavebníkov. 
Predpokladalo sa fi nancovanie variantu B a pritom revidovanie a redukovanie technickej 
a občianskej vybavenosti, ktorá bola veľkoryso koncipovaná v časti obchodno-spoločenskej.

Priamym investorom sa mal stať Mestský národný výbor, gestorom predprojektovej 
a projektovej prípravy Stavoinvesta, inžinierska organizácia (IO) Košice, generálnym 
projektantom pre všetky stupne projektovej dokumentácie vrátane PÚP Stavoprojekt, IO 
Košice a dodávateľské práce obytných domov, ako aj technickej a občianskej vybavenosti, mali 
zabezpečovať Pozemné stavby n. p. Košice. Zahájenie výstavby samotných bytov malo začať 

26 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, kópia Správy...
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od septembra 1976.27 Opakovane sa zdôrazňovala špecifi cká situácia v bytovej problematike 
rómskych obyvateľov v meste Košice, jej príčiny a potreba osobitného riešenia bez dôrazu na 
rozptyl ako hlavnú metódu. Neustále sa argumentovalo v prospech schválenia tejto koncepcie 
v Košiciach.28

Po prerokovaní tejto rozsiahlej Správy na zasadnutí Komisie vlády SSR pre otázky 
cigánskych obyvateľov v Košiciach bolo jej uznesením uložené podpredsedovi Vsl. KNV 
prof. Ing. V. Cirbesovi, CSc., „dopracovať“ predložený návrh na výstavbu sídliska pre cigánske 
obyvateľstvo v lokalite Myslava podľa pripomienok, zahrnúť jeho výstavbu do návrhu 
6. 5RP, prerokovať ho v Rade Vsl. KNV a znova ho predložiť do Komisie vlády SSR pre otázky 
cigánskych obyvateľov.29 Vtedajší tajomník vládnej komisie Ing. Imrich Farkaš bol naklonený 
špecifi ckému riešeniu bytovej problematiky rómskych obyvateľov v Košiciach a poskytol 
tlači rozsiahle vyjadrenia, ktorými sa prikláňal ku košickým plánom a uznával špecifi ká tejto 
problematiky v meste.30

Projektová úloha po dopracovaní bola schválená uznesením Rady MsNV v Košiciach dňa 
7.júna 1974 a zainteresované organizácie pristúpili k dodávateľskému zabezpečeniu výstavby. 
Pozemné stavby n. p. Košice prevzali na rok 1974 dodávateľstvo stavby, avšak v III. etape 
režimu komunálnej bytovej výstavby na roky 1975 – 1977 túto stavbu rozporovali. Rozpor 
v dodávateľskom zabezpečení stavby vyplýval z toho, že podnikové ukazovatele Pozemných 
stavieb neumožňovali realizovať tento druh zástavby v oblasti veľkého stavebníctva. K tomuto 
problému v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov pribudol aj problém technicko-
hospodárskych ukazovateľov pre výstavbu rodinných domov, pretože náklady oproti pôvodným 
tvrdeniam tri až štyri razy prevyšovali určené ukazovatele. Už v pôvodnej štúdii nebol ani 
vyjasnený spôsob fi nancovania rodinných domov zo strany potenciálnych stavebníkov, 
predpokladala sa tam výstavba vo variante B cestou komunálnej bytovej výstavby.31

Z týchto dôvodov bola v roku 1975 dohodnutá nová koncepcia riešenia výstavby sídliska 
pre cigánske obyvateľstvo, a to na pracovnej porade všetkých zástupcov zainteresovaných 
štátnych orgánov i stavebných organizácií dňa 2. apríla 1975. Nové koncepčné riešenie sídliska 
ABC v Myslave riešilo výstavbu bytov montovanou technológiou so štvorpodlažnou výškovou 
zástavbou, ako pavlačové domy s celkovým počtom 408 bytov.32 Štúdiu k uvedenému sídlisku 
spracoval takisto Stavoprojekt, IO, územný projekt bol spracovaný v auguste 1975.

Územný projekt zóny bol predložený Sekretariátu komisie vlády SSR pre otázky cigánskych 
obyvateľov a Ministerstvu výstavby a techniky, ktoré na základe uznesenia vlády SSR číslo 
308/1974 riešilo problém cigánskych obyvateľov rozptylom; zaujali negatívne stanovisko 

27 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, Spomínaná Správa...

28 Vystúpenie predsedu MsNV Pavla Gomboša na rokovaní v dňoch 29. – 30. 11. 1973. AMK, f. MsNV Košice (1955 – 
1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, Spomínaná Správa...

29 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, kópia Správy...; šk. 305, Správa 
o výsledku jednorazového prešetrovania plánovanej a nerealizovanej výstavby sídliska ABC pre cigánske obyvateľstvo 
v Košiciach, 13. 7. 1981.

30 Podrobnú analýzu vtedajšej tlače pozri: MAGDOLENOVÁ, Kristína – HRICZKO, Ivan. Lunik story. In: Rómske listy, 2003, 
č. 3-4, s. 6-8.

31 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, kópia Správy... Tiež: Archív Inforoma 
(ďalej AI), f. Emília Horváthová. Osobná pozostalosť, šk. 25, Skúsenosti z riešenia bytových problémov cigánskych rodín 
v meste Košice (Ing. Rudolf Schuster), september 1983, na rokovanie komisie vlády SSR pre otázky cigánskych 
obyvateľov.

32 AMK f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, kópia Správy...; šk. 305, ukl. znak 461, 
Ing. Ján Veles.
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k danej koncepcii. Priamym dôsledkom bolo zastavenie realizácie sídliska ABC pre cigánske 
obyvateľstvo. Je treba konštatovať, že uznesenia Rady MsNV v Košiciach zrušené neboli.

Pre nemožnosť realizácie sídliska so zameraním pre cigánske obyvateľstvo a pre pokročilé 
štádium územnej a predprojektovej prípravy uvedeného územia bol odborom výstavby, 
územného plánovania a architektúry MsNV vypracovaný a vydaný investičný zámer, ktorý 
uvažoval s výstavbou 520 bytových jednotiek so stavebnými nákladmi vo výške 144 901 
tisíc Kčs. Projektová úloha pre sídlisko Luník IX spracovaná na základe investičného zámeru 
bola schválená uznesením Rady MsNV v Košiciach číslo 962 dňa 22. decembra 1975. V tomto 
zmysle bol vydaný schvaľovací protokol dňa 2. februára 1976. Sídlisko Luník IX nemalo žiadne 
špeciálne zameranie a predstavovalo výstavbu sídliska bežného zamerania, teda nie rodinné 
domy s nízkym štandardom alebo montované pavlačové domy podľa druhej koncepcie.33

Vláda SSR svojím uznesením číslo 42 z 11. februára 1976 uložila národným výborom, 
okrem iného, venovať pozornosť riešeniu problémov bývania cigánskych obyvateľov a vytvárať 
podmienky pre rozptylové bývanie cigánskych rodín medzi ostatným obyvateľstvom. Na 
základe skúseností s dovtedy realizovanými sídliskovými koncentráciami vo viacerých 
mestách, neodporučila ďalej riešiť otázky cigánskych obyvateľov ich sústreďovaním na 
osobitné sídliská. Aj vo vyššie spomenutom materiáli zo skúseností riešenia otázok bývania 
cigánskych obyvateľov v Košiciach zo septembra 1983 sa konštatovalo toto vládne uznesenie, 
napriek tomu predseda Národného výboru mesta Košice Ing. Rudolf Schuster zdôvodňoval 
a obhajoval rozhodnutie Rady MsNV Košice o výstavbe Luníka IX.34

Počas prebiehajúcej výstavby na Luníku IX pripravila komisia Rady MsNV Košice pre otázky 
cigánskych obyvateľov v apríli 1978 novú Koncepciu riešenia cigánskej otázky v okrese 
Košice – mesto na roky 1978 – 1980 s výhľadom do roku 1985. Konštatoval sa v nej síce 
prebiehajúci diferenciačný proces medzi rómskymi obyvateľmi aj v meste Košice, predsa 
ešte značná časť rómskych obyvateľov Košíc žila tzv. typicky cigánskym spôsobom života. 
To znamenalo, že dospelí členovia rodín pracovali len nepravidelne, deti sa vyznačovali 
záškoláctvom a vysokým vymeškávaním hodín, pre rodiny boli typické nedostatočné základy 
hygieny, nepoznanie zásad správnej výživy, odievania a princípy spolunažívania s obyvateľmi 
majority. Prevažná časť týchto obyvateľov Košíc ešte stále žila v cigánskom Tábore pri Zimnom 
štadióne, vo veľkých nájomných domoch v historickom jadre starého mesta, v oblasti Pri 
plynárni, v osadách vo vonkajšom okruhu mesta v Ťahanovciach, v Krásnej i v Myslave. 
Celkom išlo o 631 rómskych rodín v nevyhovujúcich schátraných alebo preplnených bytových 
jednotkách (v cigánskom Tábore 117 rodín, v Starom meste 396 rodín; spolu 513, vo vonkajšom 
okruhu Krásna 39 rodín, Ťahanovce 50 rodín, Myslava 23 rodín, Kavečany 6 rodín, spolu 118).35 
Uvedené problémy sa mali riešiť v jednotlivých etapách.

V prvej etape sa mala realizovať likvidácia najväčšieho sústredenia rómskych rodín 
v obvode Košice – Juh pri Zimnom štadióne, teda cigánskeho Tábora. Z počtu 117 rodín bolo 
33 majiteľov schátraných domov. Predpokladala sa veľkoplošná asanácia cigánskeho Tábora. 
V roku 1978 sa mala riešiť situácia rodín z ulíc Dlhá, Tatárska, Žižkova, Tulipánska, Dýmková 
v počte 78 rodín. Riešenie sa malo realizovať rozptylom do bytových blokov, zaradením do 

33 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, kópia Správy...; šk. 305, ukl. znak 461, 
Ing. Ján Veles, č. 27.

34 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, kópia Správy... Tiež: AI, f. Emília 
Horváthová, Osobná pozostalosť, šk. 25, Skúsenosti z riešenia bytových problémov cigánskych rodín v meste Košice (Ing. 
Rudolf Schuster), september 1983, na rokovanie komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov.

35 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Materiál Komisie pre otázky cigánskych obyvateľov, apríl 1978; 3. máj 1978.
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starších sídlisk, prideľovaním družstevných bytov tým rodinám, ktoré vlastnili domy a po 
asanácii by mali záujem o uvedenú formu riešenia bytového problému.36

V druhej etape sa mala riešiť situácia rodín v historickom jadre mesta, t. j. v uliciach 
Leninova (dnes Hlavná), Kováčska, Sverdlovova (dnes Mäsiarska), Šrobárova, Dimitrovovo 
námestie (dnes Dominikánske), Hrnčiarska, Zvonárska a pri Miklušovej väznici, kde bývalo 
spolu 153 rómskych rodín. Na ulici Zvonárska to bolo 11 rodín, Hrnčiarska 9 rodín, Kováčska 
11 rodín, Šrobárova 11 rodín, Sverdlovova 9 rodín, Dimitrovovo námestie 3 rodiny. Na rok 1979 
sa predpokladalo zahrnutie do plánu MsNV 54 bytových jednotiek za účelom uvoľňovania 
domov v uvedených uliciach. V druhej fáze sa mali uvoľňovať byty v nájomných domoch 
na uliciach Leninova, Sverdlovova a Kováčska. Zároveň sa mala úloha realizovať súbežne 
s výstavbou Luníka IX.37 Možno tu poznamenať, že sťahovanie rómskych rodín prebiehalo 
až v roku 1981. 

V tretej etape prichádzalo do úvahy riešenie rodín zo sústredení v priľahlých obciach, kde 
sa mali uplatniť podobné metódy v nadväznosti na výstavbu Luníka IX, kúpou družstevných 
bytov, kúpou starších rodinných domov a rozptylom v obciach. Paradoxne v osade Krásna 
s počtom 39 rodín I. a II. kategórie sa uvažovalo s odkúpením ich domov a predajom rodinám 
III. kategórie. Rodiny I. a II. kategórie mali dostať družstevný alebo štátny byt na Luníku IX. 

Podľa koncepcie sa zároveň v roku 1978 mal zostaviť prehľad podnikov a organizácií 
zamestnávajúcich Rómov o riešení ich bytových problémov a prostredníctvom mestskej 
odborovej rady požadovať väčší podiel zamestnávateľov na riešení bytových problémov 
prostredníctvom podnikových a družstevných stabilizačných bytov.

Súčasť koncepcie tvoril veľmi precízny menovitý zoznam rómskych rodín podľa uvedených 
ulíc a podľa zaradenia do kategórií I. až III na základe dosiahnutej úrovne. V cigánskom 
Tábore zoznam zahŕňal 113 rodín s počtom 554 osôb. Z nich do kategórie I. boli zaradené 
len 3 rodiny, do kategórie II. 56 rodín a do kategórie III. 54 rodín.38 Zatrieďovanie Rómov do 
jednotlivých kategórií sa pravidelne opakovalo po uznesení vlády číslo 502/1965 o rozptyle 
a odsune z miest ich silnej koncentrácie. V rôznych štatistických evidenciách sa do I. kategórie 
zahrňovali Rómovia mimo sústredení, do II. adaptabilní a do III. najzaostalejší.39

V súpise realizovanom k 31. 12. 1968 boli v I. kategórii najvyspelejších zaradení tí, ktorých 
„charakteristickým znakom bolo rozptýlené bývanie, pracovné zapojenie a možnosť skorého 
splynutia s ostatným obyvateľstvom“. Do II. kategórie sa zaradilo „cigánske obyvateľstvo 
s nižšou úrovňou bývania, menšou mierou pracovného zaradenia, kde sa ešte nedá očakávať 
skoré splynutie s ostatným obyvateľstvom“. V III. kategórii „je to obyvateľstvo najzaostalejšie, 
ktoré je sústredené v cigánskych osadách, žije primitívnym spôsobom a ani v dohľadnej 
dobe sa nedá počítať s jeho splynutím s ostatným obyvateľstvom. Najzaostalejšie cigánske 
obyvateľstvo žije vo Východoslovenskom kraji“.40 Ak sa pozrieme na vyššie triedenie 
rómskych rodín v Košiciach podľa koncepcie z roku 1978, môžeme už dopredu anticipovať 
neúspešnosť riešenia bytového problému koncentráciou rodín II. a III. kategórie na jedno 
sídlisko.

36 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Materiál Komisie pre otázky cigánskych obyvateľov, apríl 1978; 3. máj 1978.

37 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Materiál Komisie pre otázky cigánskych obyvateľov, apríl 1978; 3. máj 1978.

38 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Materiál Komisie pre otázky cigánskych obyvateľov, apríl 1978; 3. máj 1978.

39 Štatistické informácie. Cigánske obyvateľstvo k 31. XII. 1967. Košice : Krajské oddelenie Štátneho štatistického 
úradu Košice, 12. VII. 1968.

40 Cigánske obyvateľstvo na Slovensku k 31. 12. 1968. Bratislava : Slovenský štatistický úrad, Správy a rozbory, jún 
1969.
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Na projektoch asanácie jednotlivých ulíc Tábora a ďalších v centre mesta participoval aj 
ÚHA mesta Košíc a v rokoch 1975 a 1976 spracoval rozsiahle elaboráty pre potreby MsNV 
v Košiciach, z ktorých sa postupovalo pri spracovávaní koncepcie, vrátane využitia priestoru 
bývalého Tábora (napr. rozšírenia zelene, garáže a parkoviska na Žižkovej ulici, prevádzkovo-
administratívnej budovy Slovšportu a i.).41

Už bolo vyššie konštatované, že investičný zámer z novembra 1975 (údajne vychádzajúci 
tiež z uznesenia vlády 1972) uvažoval s výstavbou 520 bytových jednotiek a projektová 
úloha bola schválená uznesením rady MsNV číslo 962 zo dňa 22. decembra 1975, na základe 
ktorého odbor výstavby, územného poriadku a architektúry MsNV vydal schvaľovací protokol 
2. februára 1976. V skutočnosti na Luníku IX bolo postavených celkom 518 bytových jednotiek 
a z nich podľa uznesení rady MsNV číslo 61/1979, 64/1980 a 144/1981 v užívateľskom 
režime 220 komunálnych bytov (bez 16 bytových jednotiek určených na dočasnú občiansku 
vybavenosť) bolo vyčlenených pre rómske rodiny.42

Najzávažnejším opatrením, ktoré Rada MsNV Košice prijala a ktoré bolo v rozpore 
s uznesením vlády a schválenými zásadami, bolo rozhodnutie o koncentrácii rómskych rodín, 
žijúcich v historickom jadre mesta a v cigánskom Tábore pri Zimnom štadióne. Rómske rodiny 
mali byť presťahované na Luník IX, resp. na sídlisko Dargovských hrdinov, čo sa zdôvodňovalo 
nemožnosťou dodržiavať zásady rozptylu.

Rada MsNV 27. marca 1981 prerokovala stav plnenia úloh súvisiacich so spoločenskou 
a kultúrnou integráciou rómskych obyvateľov v okrese Košice – mesto a svojím uznesením 
číslo 57 prijala koncepciu a opatrenia na ich realizáciu na roky 1981 – 1985.

Pred prerokovaním týchto opatrení konzultoval dňa 10. novembra 1980 predseda MsNV Ing. 
Ján Veles otázku riešenia bytového problému Rómov v Košiciach s tajomníkom komisie vlády 
SSR pre otázky cigánskych obyvateľov, Ing. Imrichom Farkašom, pri jeho návšteve v Košiciach. 
Ing. Imrich Farkaš odporučil funkcionárom mesta, aby si prezreli miesta sústredenia Rómov 
v mestách Rimavská Sobota, Bardejov, Levoča, Moldava. 

Predseda MsNV Košice Ing. Ján Veles navštívil predtým aj Rimavskú Sobotu, kde konzultoval 
s predsedom Okresného Národného výboru (ďalej ONV) a zároveň členom Komisie vlády SSR 
pre otázky cigánskych obyvateľov, ktorý neodporučil koncentrovať 518 rómskych rodín na 
jedno sídlisko Luník IX. „Môže to mať nedozierne následky!“43 Predseda MsNV na základe 
skúseností zo služobnej cesty odporučil pozvať do Košíc na výjazdové zasadnutie Vládnu 
komisiu SSR pre riešenie otázok cigánskych obyvateľov a tam kvalifi kovane predložiť „náš 
návrh koncepcie a tiež sústredenia 518 cig. rodín a potom po II. etape dostavby Luniku IX 
ďalších 500 rodín“. Keďže podľa neho nešlo o jednoduchú otázku, preto odporučil toto 
riešenie.44

Napriek uvedenému neodporúčaniu realizácie takejto silnej koncentrácie vo schválenej 
koncepcii v marci 1981 sa jednou zo základných úloh vytýčilo zlikvidovať životu nebezpečné 
a zdraviu škodlivé chatrče v tzv. „Cigánskom tábore“ pri Zimnom štadióne, vyprázdniť tie 
objekty v historickom jadre mesta, ktoré boli zo zdravotného hľadiska nevhodné alebo životu 

41 AMK, treba tu uviesť, že ÚHA Košice neodovzdáva svoju spisovú agendu do AMK, ale v jeho knižnici sa zachovali tri 
hodnotné a detailné publikácie o plánoch a harmonograme ďalšej asanácie v jednotlivých mestských častiach a uliciach.

42 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, uklad. znak 461, Ing. Ján Veles, cig. 
problematika, Správa o výsledku jednorazového prešetrovania plánovanej a nerealizovanej výstavby sídliska pre 
cigánske obyvateľstvo v Košiciach.

43 AMK, f. MsNV Košice (1955 –1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, Správa zo služobnej cesty v októbri 
1980.

44 AMK, f. MsNV Košice (1955 –1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305.
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nebezpečné, či sa mali rekonštruovať na vhodnejšie účely a zároveň vyriešiť cigánskym 
rodinám ich bytový problém.45

Rómski obyvatelia v Košiciach predstavovali husté osídlenie rodín, mnohí mali len 
prechodný pobyt alebo bývali bez prihlásenia, v podmienkach veľkomesta sa ľahšie ukrývali 
páchatelia protispoločenskej činnosti, tí, ktorí sa vyhýbali práci. Rómski občania obývali 
1 218 štátnych bytov, čo predstavovalo 4, 28 %. Stavebné bytové družstvá na území mesta 
evidovali 39 bytov, v ktorých žili rómski obyvatelia.

V koncepcii z marca 1981 sa vychádzalo z neúspešného rozptylu po roku 1965, kedy platila 
zásada umiestňovať do obytných blokov jednu až dve rodiny, ktoré ich následne devastovali, 
prípadne špekulatívne vymieňali a sťahovali sa znovu do historického jadra. Treba pripomenúť, 
že idea koncentrovaného sídliska dozrievala dlhý čas a v Košiciach sa presadila, keď už vláda 
odmietala takéto riešenie po neblahých skúsenostiach na sídlisku Poštárka v Bardejove 
v rokoch 1964 – 1965, na prelome sedemdesiatych rokov v Rimavskej Sobote na Dúžavskej 
ceste.46 V Košiciach sa rozhodlo o presťahovaní rodín z tzv. „Cigánskeho tábora“ aj z historickej 
časti mesta na Luník IX, kde im boli pridelené bytové jednotky vyčlenené pre Bytový podnik 
mesta Košice (BPMK) v komunálnej bytovej výstavbe. V letnom a zimnom období v roku 1981 
bolo v rámci tejto akcie vyprázdnených 138 bytov a z nich premiestnených na Luník IX 204 
rómskych rodín, celkom 1 187 rómskych obyvateľov. Z toho z „Cigánskeho tábora“ 64 rodín 
s počtom 315 osôb a z historického jadra mesta 140 rodín s počtom 872 osôb.47 Napriek 
uvedenému zostávalo riešiť 158 rodín, ktoré obývali 94 bytov zdraviu škodlivých, 64 bytov 
životu nebezpečných, z toho 28 chatrčí. No chatrče sa vyskytovali najmä v okrajových častiach 
mesta (Ťahanovce, Kavečany, Krásna nad Hornádom).

Konštatovalo sa, že vo všetkých sídliskách, kde rómski obyvatelia žili, dochádzalo k ničeniu 
spoločných priestorov, poškodzovaniu majetku v socialistickom vlastníctve. Na Luníku IX sa 
však už pri kolaudácii obytných blokov zistili vážne výrobné nedostatky, ktoré mali za následok 
vypadávanie celých okenných tabúľ, nekvalitné položenie linoleí v spoločných priestoroch, 
odlepovanie tapiet v niektorých bytoch a iné, ktoré Pozemné stavby stále neodstránili.

Na Luníku IX po presťahovaní 204 cigánskych rodín chýbala základná občianska 
vybavenosť, preto bolo 16 bytových jednotiek vyčlenených pre materskú škôlku (MŠ) 
a detské jasle (DJ), zdravotnú ambulanciu, pobočku mestskej knižnice a obvodného kultúrneho 
strediska, sekretariátu komisie pre otázky cigánskych obyvateľov, Bytového podniku mesta 
Košice (BPMK), priestory pre prácu príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a členov 
miestnej inšpekcie verejného poriadku. Keďže chýbala základná škola, boli rómske deti 
zaradené do Základných škôl v Myslave a na Luník VII.48 V zmysle prijatej koncepcie došlo 
k zmenám v rozmiestnení počtu rómskych obyvateľov podľa mestských obvodov, keď sa 
v druhom polroku 1981 premiestnením na Luník IX počet v II. obvode zvýšil z pôvodných 
717 na 1 904 rómskych obyvateľov.49 Avšak v historickom centre zostávala situácia naďalej 
kritická, lebo z celkového počtu 5 400 obyvateľov tvorili Cigáni 1 097 osôb, t.j. 20, 8 % a žili 
v 228 rodinných domácnostiach. Závažnou úlohou pri likvidácii tzv. „Cigánskeho tábora“ 

45 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, uklad. znak 461, Ing. Ján Veles, cig. 
problematika, s. 13.

46 ŠA Košice, f. Vsl. KNV (1960 – 1969), Komisia Rady pre riešenie otázok cigánskych obyvateľov, šk. 20.

47 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, uklad. znak 461, Ing. Ján Veles, cig. 
problematika, s. 14.

48 AMK f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, uklad. znak 461, Ing. Ján Veles, cig. 
problematika, s. 16, 17.

49 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, uklad. znak 461, Ing. Ján Veles, cig. 
problematika, Kontrolná správa..., s. 3. Správa obsahuje aj rozmiestnenie podľa obvodov.
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sa stalo majetkovoprávne vyrovnanie, ktorým bola zo strany odboru územného plánu 
a odboru výstavby MsNV poverená Stavoinvesta, inžinierska organizácia (IO) Košice. Tá mala 
uskutočniť znalecké ohodnotenie a výkup domčekov a chatrčí, keďže sa za Zimným štadiónom 
plánovala bytová výstavba. Realita v čase prerokovávania Kontrolnej správy znamenala 
vyriešenie iba 27 nehnuteľností, ktoré obývalo 31 rómskych rodín, v čom boli zahrnuté 
nehnuteľnosti spracované ešte v roku 1979 v počte 15. V „Cigánskom tábore“ zostávalo 
dokončiť odhad a fi nančne vyrovnať 65 nehnuteľností, z toho 15 u rómskych rodín.50 Chatrče 
sa nachádzali, ako bolo vyššie uvedené, v okrajových častiach mesta. Možno ešte uviesť, že 
už po roku presťahovania rómskych rodín na Luník IX sa nastoľovala potreba vysťahovania 
„neprispôsobených“ rodín z Luníka IX, ktorá sa opakovala niekoľko rokov a v diskusiách sa 
ozývali názory o pomýlenom experimente v rómskej problematike v Košiciach. Pripomienky 
odzneli pri samotnom prerokovaní koncepcie v marci 1981 od podpredsedu KNV, vedúceho 
bytového odboru MsNV, Rady ObNV II a i., čo dokumentovalo nejednotnosť názorov na tento 
experiment vo vzťahu k bytovej otázke rómskych obyvateľov Košíc. 

Od začiatku sa kopili sťažnosti na množstvo problémov na sídlisku Luník IX, ktoré sa 
prejavovali najmä v spolunažívaní rómskych nájomníkov v komunálnej bytovej výstavbe 
a nájomníkov v družstevných bytoch i stabilizačných (podnikových) bytoch.

Na základe plánu práce a programu zasadnutia rady MsNV boli 30. apríla 1982 prerokované 
rozsiahle materiály – Kontrolná správa o realizácii opatrení na úseku riešenia otázok 
cigánskych obyvateľov v okrese Košice – mesto, Opatrenia na roky 1982 – 1985 a Správa 
o výsledku prešetrenia sťažnosti o situácii bývania na Luníku IX.51 Prešetrovanie opakovaných 
sťažností na pomery na Luníku IX realizovali členovia výboru ľudovej kontroly KNV, pracovníci 
zainteresovaných odborov MsNV zhromaždili množstvo podkladových materiálov a zúčastnili 
sa na stretnutí dotknutých obyvateľov Luníka IX. 

Výbor ľudovej kontroly Východoslovenského KNV realizoval na základe množstva sťažností 
a podnetov ich previerku priamo na Luníku IX a využil tiež množstvo podkladov orgánov 
zainteresovaných do riešenia a správy mestskej časti na Luníku IX. V sťažnostiach sa otvorene 
poukazovalo na množstvo nedostatkov na Luníku IX a vyslovovali sa pochybnosti o správnosti 
rozhodnutia príslušných orgánov, na základe ktorého došlo ku koncentrácii rómskych rodín.

Podľa previerky výboru ľudovej kontroly sa nasťahovanie občanov na sídlisko realizovalo 
v rozpore s hygienickými predpismi, lebo nebol odstránený zápach zo smetiska a nebol 
ani zmierňovaný kropením. Došlo k vytvoreniu rómskeho sídliska, do ktorého v počiatkoch 
Rómovia ani nechceli ísť bývať, byty boli veľké a nájomné vysoké. Všeobecne sa opakovali 
problémy vzájomného spolunažívania, svojím správaním strpčovali život obyvateľom 
družstevných a podnikových bytov. Množstvo nedostatkov sa prednieslo už na verejnom 
zhromaždení na Luníku IX. dňa 30. marca 1982.

Problémy sa hromadili aj pri požiadavkách na výmeny bytov z Luníka IX. Negatívne sa 
hodnotilo vyčleňovanie bytových jednotiek pre absentujúcu občiansku vybavenosť.52

Správa o prešetrovaní situácie na Luníku IX zahŕňala ďalšie nedostatky, ktoré pociťovali 
obyvatelia družstevných i podnikových bytov, ktorí často pracovali na zmeny a mali problém 
sa dostať domov z práce a i. Dokresľovala už len chronicky sa množiace ťažkosti v jednotlivých 

50 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, uklad. znak 461, Ing. Ján Veles, cig. 
problematika, s. 18.

51 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, uklad. znak 461, Ing. Ján Veles, cig. 
problematika.

52 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, uklad. znak 461, Ing. Ján Veles, cig. 
problematika, Správa o výsledku jednorazového prešetrovania plánovanej a nerealizovanej výstavby sídliska pre 
cigánske obyvateľstvo v Košiciach.
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vchodoch. Návrhy opatrení vypracované ObNV II požadovali predovšetkým vysťahovať 
neprispôsobivých a neprevychovateľných, hovorilo sa v nej o tzv. Bermudskom trojuholníku 
na ulici Hrebendova a vytvorení nového poschodového Tábora. Ostatní obyvatelia trvali na 
znížení počtu Rómov v pomere k ostatným obyvateľom sídliska Luník IX.

V závere zhrnula správa uznesenia rady MsNV, ktoré neboli v súlade s uzneseniami vlády 
a spôsobili extrémnu situáciu na tomto sídlisku, nastolila opatrenia, ktoré v kooperácii 
všetkých zúčastnených orgánov v meste mohli priniesť zlepšenie v tomto gete.53

Na základe zistených problémov aj navrhované a prijaté opatrenia v oblasti bytovej 
problematiky rómskych obyvateľov sa orientovali na ďalšie likvidovanie chatrčí v osadách, 
v historickom jadre mesta a požadovali vyčleniť obytné bloky z komunálnych zdrojov v rokoch 
1982 až 1984. Ďalej sa mali vyčleňovať bytové jednotky pre potreby občianskej vybavenosti, 
doriešiť sa mala komplexná občianska vybavenosť na Luníku IX a urýchlene najmä základná 
škola, v rámci sociálneho programu sa mali vyčlenené bytové jednotky prideľovať pre rodiny 
zo schátraných, životu nebezpečných a zdravotne nevyhovujúcich bytov v centrálnej zóne 
mesta, dokončiť majetkovoprávne vyrovnanie výkupu. Do konca roka 1982 sa malo vykúpiť 
zostávajúcich 15 domčekov pri Zimnom štadióne a vykonať ich likvidácia z titulu asanácie 
pre výstavbu nového sídliska (na Jánošíkovej).

Mimoriadna porada predsedov ObNV Košice I – V bola zvolaná na 10. mája 1982 na MsNV 
v Košiciach, aby prerokovala vzniknutú situáciu na sídlisku Luník IX. 

Pred touto poradou predseda MsNV Ing. Ján Veles a tajomník MsNV Peter Gliba si vyžiadali 
od Komisie MsNV pre otázky cigánskych obyvateľov stanovisko k riešeniu otázok rómskych 
obyvateľov v Košiciach. Pripomenulo sa v ňom uznesenie vlády SSR číslo 42/1976, ktoré okrem 
iného uložilo národným výborom všetkých stupňov venovať osobitnú pozornosť riešeniu 
problémov bývania rómskych obyvateľov. V prílohe k uzneseniu vlády boli určené „Zásady“ 
celoštátnych sociálno-politických opatrení v starostlivosti spoločnosti o rómske obyvateľstvo, 
v ktorých v bode číslo 6/ v oblasti životných podmienok sa uvádzalo : „a/ umožniť cigánskym 
rodinám bývajúcim v bytoch zdravotne nevyhovujúcich alebo nevhodných riešiť bytovú 
situáciu pridelením komunálnych bytov alebo pozemkov na výstavbu rodinných domčekov, 
poskytovať pomoc pri výstavbe týchto domčekov v rovnakom rozsahu ako iným občanom, 
príp. aj zvýhodnené pôžičky na zakúpenie a opravy rodinných domčekov zo staršej bytovej 
výstavby, dbať pritom, aby nedochádzalo k novej koncentrácii cigánskych rodín.“54

Tajomník v ňom pripomenul, že vláda SSR schválila svojím uznesením číslo 141 z 28. mája 
1980 postup vládnej komisie za obdobie 1976 – 1979 pri zabezpečení skultúrnenia cigánskych 
obyvateľov a zámery na obdobie do roku 1985, z ktorého opäť vyplývalo riešenie otázok 
bývania a životného prostredia rómskych obyvateľov rozptylom, podobne ako v Zásadách 
z roku 1976.

Tajomník komisie priznával opodstatnenosť označenia bytových problémov rómskych 
obyvateľov v meste Košice ako „špecifi kum“. Avšak vznikla paradoxná situácia, keď Rómov 
nebolo možné nechať v Tábore, ale neúnosné bolo presťahovanie 200 rodín na jedno sídlisko 
bez ohľadu na ich úroveň a status. Na Luníku IX sa začali vyhrocovať problémy a vzťahy 
medzi samotnými rómskymi rodinami na jednej strane a ostatnými obyvateľmi. Dovtedajšie 
skúsenosti zo sústredenia rómskych obyvateľov priniesli úplne iný efekt, než bol pôvodný 

53 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1985), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, uklad. znak 461, Ing. Ján Veles, cig. 
problematika, Správa o výsledku jednorazového prešetrovania plánovanej a nerealizovanej výstavby sídliska pre 
cigánske obyvateľstvo v Košiciach; Stanovisko podpredsedu MsNV Jozefa Janovského; Návrh opatrení na riešenie 
vzniknutej situácie na Luníku IX.

54 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, Stanovisko k riešeniu otázok cigánskych 
obyvateľov v okrese Košice – mesto, Jozef Néky, tajomník komisie MsNV v Košiciach pre otázky cigánskych obyvateľov. 
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zámer. Autor pripomenul aj nešťastnú voľbu lokality sídliska v bezprostrednej blízkosti 
mestskej skládky odpadu (smetiska), odkiaľ nosili odpad do bytov, ktorý tam vyvážali 
Hydinárske závody.

Skúsenosti z iných koncentrácií rómskych rodín boli takisto negatívne, najmä ak sa 
pri výbere rodín nepostupovalo diferencovane.55 Bývalý režim na tento obmedzený 
priestor sústredil rómskych obyvateľov z odlišných subetnických podskupín, vzájomne 
nekomunikujúcich rodinno-rodových klanov a rodín s rôznym statusom v komunite i odlišnou 
sociálno-kultúrnou úrovňou. Takýmto rozhodnutím vytvoril bázu pre potenciálne konfl ikty, 
averziu, stereotypy a predsudky vo vnútri samotnej komunity, frustrovanej marginalizovaným 
postavením a animozitou už zo strany majority.

Na mimoriadnej porade prebiehala k predloženému množstvu materiálov, týkajúcich 
sa Luníka IX búrlivá diskusia. K negatívam patrilo nedodržanie stanovených zásad pri 
výbere rómskych rodín, pretrvávajúca absencia základnej občianskej vybavenosti, rast 
protispoločenského konania v II. obvode mestskej časti, zvyšovanie počtu žiadostí o výmenu 
bytu, chybná príliš veľká koncentrácia rómskych obyvateľov, na ktorú sa sťažovali obyvatelia 
družstevných bytov, pretrvávanie stavebných nedostatkov a i. Na druhej strane sa upozornilo 
na nutnosť vnímať túto problematiku z celomestského hľadiska, ktorú ďalej komplikovalo 
prisťahovanie 160 rodín v poslednom čase. V návrhoch a odporúčaniach sa zdôraznila potreba 
posilniť poriadkovú službu Verejnej bezpečnosti (ďalej VB) na Luníku IX (Ing. Schuster), 
informovať o situácii vyššie orgány (Pastyrčak), presťahovať užívateľov družstevných bytov 
(pplk. JUDr. Hutňan – po roku nasťahovania na sídlisko! – pozn. aut.), kurióznym bol návrh 
na koncentrovanie rómskych obyvateľov do lokality Veľká Ida (RSDr. Túry), vysťahovať 
neprispôsobivé rodiny a i.56 Náčelník mestskej správy Zboru národnej bezpečnosti požadoval 
ukončiť vysťahovanie všetkých osôb rómskeho pôvodu z historickej časti mesta z obvodu 
Košice I., návrat k ich historickým remeslám, ako košikárstvo, rezbárstvo (takéto návrhy sa 
často opakovali po zmene režimu).57

Medzi závery tejto mimoriadnej porady z 10. mája 1982 patrila úloha spracovať kontrolnú 
správu za účasti všetkých prítomných a prijať účinné opatrenia na eliminovanie vzniknutých 
problémov.

Na základe plánu práce na rokovanie Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov 
predložil v septembri 1983 predseda Národného výboru mesta Košice, Ing. Rudolf Schuster, 
správu Skúsenosti z riešenia bytových problémov cigánskych rodín v meste Košice. Podľa 
nej žilo v Košiciach na pomerne malej ploche k 31. decembru 1982 trvale prihlásených 
9 368 Cigánov, ktorí tvorili 4, 4%-ný podiel na celkovom počte obyvateľov mesta.

Treba zdôrazniť účelový zmysel tejto správy, ktorá predovšetkým chcela obhájiť spôsob 
riešenia bytových problémov rómskych obyvateľov v Košiciach.

Hneď na úvod sa zložitosť problémov snažil zdôvodniť veľkým prisťahovalectvom 
cigánskych obyvateľov z vidieka a ich veľmi nízkou sociálnou a kultúrnou úrovňou, z čoho 
vyplývali veľké kontrasty v spôsobe života ostatného obyvateľstva a jeho odporu voči 
cigánskym obyvateľom. Podľa jeho tvrdenia sa so značným sťahovaním Cigánov do Košíc 
začalo v rokoch 1954 (?), keď im boli dané k dispozícii byty v historickej časti mesta vo väčšom 

55 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, Stanovisko k riešeniu otázok cigánskych 
obyvateľov v okrese Košice – mesto, Jozef Néky, tajomník komisie. Záznam z mimoriadnej porady predsedov ObNV I – 
V dňa 10. mája 1982.

56 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, Stanovisko k riešeniu otázok cigánskych 
obyvateľov v okrese Košice – mesto, Jozef Néky, tajomník komisie.

57 AMK, f. MsNV Košice (1955 – 1982), Predsedove spisy, 1981 – 1982, šk. 305, uklad. znak 461, Ing. Ján Veles, cig. 
problematika, Záznam z mimoriadnej porady predsedov ObNV I – V dňa 10. mája 1982.
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rozsahu. V tomto období časť cigánskych rodín opustila schátrané domy a chatrče, ktoré sa 
nachádzali v cigánskom tábore za Zimným štadiónom a nad Moldavskou cestou. Opustené 
domy však predávali cigánskym rodinám z iných okresov, a tak došlo k veľkému prílivu Cigánov 
z vidieka do Košíc bez nejakého koncepčného riešenia ich bytových problémov. V rozpore 
so skutočnosťou sa v materiáli tvrdí, že v roku 1952 žili v centrálnej mestskej zóne iba dve 
cigánske rodiny, čo vyvracajú policajné evidencie a súpisy z rokov 1924 i 1947. Snažil sa tak 
potvrdiť enormný nárast do roku 1981 na 334 rodín s počtom 1 717 osôb v centrálnej zóne 
mesta a ďalších 574 osôb v cigánskom tábore za Zimným štadiónom. Podcenilo sa riešenie 
problémov cigánskych obyvateľov v historickom centre so vzácnymi kultúrno-historickými 
pamiatkami a rýchly rozvoj mesta problém historického jadra ešte viac prehlboval. Dochádzalo 
k tomu, že ostatní obyvatelia byty v centre, väčšinou druhej a tretej kategórie, radi prenechávali 
cigánskym rodinám a sami odchádzali bývať do bytov prvej kategórie na nové sídliská.

Opakujú sa tu údaje už vyššie v texte spomenuté, aj keď ich sledovanie dokumentuje 
mnoho nepresností a počty Rómov sa v jednotlivých rokoch líšia v dôsledku permanentnej 
fl uktuácie, živelnej migrácie do mesta i odchodom z neho. Podľa neho z 28 477 štátnych 
bytov obývali cigánski obyvatelia mesta 1 218 bytov, čo predstavovalo 4, 28 %-ný podiel. 
Stavebné bytové družstvo na území okresu Košice – mesto evidovalo 39 bytov obývaných 
cigánskymi rodinami. Po vysťahovaní cigánskych rodín na Luník IX zostávalo ešte v centrálnej 
mestskej zóne 287 rodín s počtom 1 097 Cigánov. Z 228 bytov, ktoré obývali cigánske rodiny, 
bolo 90 bytov kategorizovaných ako zdraviu škodlivých a životu nebezpečných, akútnych na 
riešenie v krátkom čase. Značné problémy spôsobovali neprispôsobivé rodiny v rozptyle, 
ktoré poškodzovali obývané byty a domy a narušovali vzájomné spolužitie s majoritou. 
Nebolo možné pomáhať tým, ktorí nevlastnili chatrče podľa zásad výkupu a poskytnutím 
sociálnej pomoci.

V texte sa síce uvádza, že v roku 1976 bolo zamietnuté budovanie sídlisk pre Cigánov, no 
zdôvodňuje sa nutnosť rekonštrukcie historického jadra v súvislosti s jeho vyhlásením za 
mestskú pamiatkovú rezerváciu. Podobne na mieste bývalého cigánskeho tábora za Zimným 
štadiónom sa v danom roku (1983) začínalo s výstavbou nových obytných blokov (Jánošíkova 
ulica). Ako ďalší dôvod sústredenia cigánskych rodín na sídlisko Luník IX uviedol poškodzovanie 
majetku cigánskymi obyvateľmi vo všetkých sídliskách, kde bývajú Cigáni v rozptyle (rozbité 
sklá na vchodových dverách, schodištiach, vymontované vypínače elektrického osvetlenia, 
znečistené steny, suterény). Luník IX sa od začiatku vyznačoval prevahou rómskej časti 
populácie, defi novanej ako sociálne a kultúrne zaostalá, neprispôsobivá (pozn. aut.).58

Aj keď predseda Národného výboru tvrdil, že základné podmienky tam boli vytvorené, 
realitou bola absencia občianskej vybavenosti, ktorá sa riešila provizóriom vo vyčlenených 
bytových jednotkách. Osemtriedna základná škola bola odovzdaná až k 1. septembru 1983, 
v lete 1983 montovaná predajňa potravín a do prevádzky bola odovzdaná nová materská škola.

Materiál účelovo zdôvodnil sústredenie cigánskych rodín na sídlisko Luník IX „na základe 
zrelej úvahy ako riešiť otázku cigánskych obyvateľov“, problémy na sídlisku však dokladali 
množiace sa sťažnosti a ich predchádzajúce prešetrovanie, zároveň nutnosť odsťahovať 
20 problematických rodín z Luníka IX do okrajových častí jednotlivých obvodov mesta, keďže 
sa neprispôsobili životu na koncentrovanom sídlisku.

Ako pozitívum hodnotil likvidáciu cigánskeho tábora za Zimným štadiónom, čím sa 
vytvorili podmienky pre výstavbu ďalších obytných blokov a ozdravenie životného prostredia 
v historickom jadre mesta.

58 Pozri bližšie Koncepciu z roku 1978 a triedenie rómskych rodín určených na presťahovanie.
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Hodnotenie situácie na samotnom Luníku IX už v tom čase bolo neadekvátne voči realite, 
ktorá si vyžiadala množstvo zásahov kompetentných orgánov, i čoraz častejšie sa ozývajúce 
názory o nevhodnosti takéhoto riešenia problematiky bývania cigánskych rodín v Košiciach. 
Nasledujúci vývoj tieto názory potvrdil.59

Nie je cieľom tohto príspevku sledovať celý proces etnizácie a getoizácie sídliska 
v nasledujúcich desaťročiach, vrátane uznesenia číslo 55 z roku 1995 s jeho katastrofálnymi 
dôsledkami.60 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach prijalo na svojom rokovaní 28. marca 
a 4. apríla uznesenie číslo 55, tzv. Koncepciu bývania pre neplatičov, bezdomovcov 
a neprispôsobených občanov. Text uznesenia presadil a podpísal vtedajší primátor Ing. 
Rudolf Schuster. Bolo by veľmi zjednodušené vyvodzovať závery o hromadení problémov 
Rómov v Košiciach jednoduchou migráciou a fl uktuáciou, ich početným rastom. Nevhodnými 
rozhodnutiami vedenia mesta v minulosti na rôznych úrovniach sa zrealizovalo veľa politicko-
spoločenských, účelových pohnútok v praxi, čím sa postupne vytvoril stav časovanej bomby, 
ktorá sa stala reálnou hrozbou nielen pre mesto.
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Slovenská historiografi a tradične považuje severné územia dnešného Slovenska za 
oblasti, ktoré sa len postupne stávali súčasťou Uhorska. Historici stanovujú jednotlivé fázy 
posúvania hraníc (podľa krajinských zásekov) na hrebene Karpát a až neskôr sa mali tieto 
územia natrvalo začleniť do uhorského kráľovstva. Prevláda tiež predstava, že všetky oblasti 
boli alebo mali byť organizované ako kráľovské komitáty (comitatus) – s centrálnym hradom, 
územím a županom (comes). Neustále sa pritom zabúda, že nie všetky správne jednotky 
v Uhorsku boli od svojho počiatku kráľovskými komitátmi, pretože niektoré vznikali oveľa 
neskôr a pôvodne boli súčasťou najstarších komitátov. Patrili k takým územiam, ktoré sa stávali 
komitátmi alebo šľachtickými stolicami až oveľa neskôr. Pôvodne boli súčasťou dynastických 
alebo „súkromných“ majetkov vládnuceho rodu ako samostatné územia. Do veľkej miery 
to platí pre pohraničné oblasti, ktoré boli až do 13. storočia majetkami Arpádovcov, čo je 
aj prípad stredovekého Šariša. V tomto texte sa budeme zaoberať len územím po pravej 
strane Sekčova a Torysy, predhorím Slanských vrchov, kde sa nachádzali kráľovské lesné 
majetky v Solivare a Lipovci. Pokúsime sa nanovo interpretovať známe pramene z 13. storočia 
a sledovať prítomnosť Arpádovcov v tejto časti Šariša.

Šariš a kráľovský majetok
Šariš sa rozprestiera v severných častiach Slovenska a patrí do Karpatského predhoria. 

Väčšia časť jeho územia tvorí kopcovitý terén, ktorý je formovaný výraznou geomorfologickou 
členitosťou tejto oblasti. Takmer všetky práce zaoberajúce sa dejinami osídlenia vo svojom 

Dynastické majetky Arpádovcov a kráľovské lesy v strednom 
Šariši *

Royal Property of Árpád Dynasty and Royal Forests in Middle Šariš

Šariš existed within the large county of Novum Castrum (Ujvár) in the 11th – 12th century. In my paper, 
I attempt to more closely introduce the crucial medieval royal estates of Lipovec and Solivar, which belonged 
to the domain of Árpád dynasty in 12th – 13th century. They were the part of the royal Šariš forest (sárosi 
erdőispánság) in the neighborhood of the Slanské Hills. The proof of the existence of the royal Šariš forest can 
be found in historical sources in which it is mentioned mostly under the Latin term locus venationis or under 
the local Hungarian names, such as Nerlezhygh, Nyrlezhege, Nyrlyz; Bichachlesi, Bykachleswy, Bykachlesy; 
Keralzalasa, Kyralzallasa; Hulloudzalasa. All those names and terms suggest the existence of royal hunting 
lodges which were connected with royal road (via domini regis, magna via, via regalis) that kings used to move 
from one royal demesne to another. The royal roads linked the royal courts, villages and royal forests, where 
Hungarian rulers resided mostly because of hunting. On Árpád dynasty lands in middle Šariš, one could fi nd 
churches or chapels the patrons saint of which were the saints symbolizing the dynasty tradition and the cult 
of saints from the royal family (Saint Stephen, Saint Imrich and Saint Ladislav). The historical presence of the 
churches demonstrates that the mentioned estates belonged to Árpád dynasty in the 12th century, if not sooner.

Key words: Árpád dynasty. A royal domain. Šariš. Lipovec. Solivar. Castrum Salis. Medieval royal forests. 
Hunting lodges.
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úvode nezabudli spochybniť staršie tvrdenie Václava Chaloupeckého, ktorý zastával názor, 
že severné územia Slovenska boli ešte aj v 13. storočí slabo osídlené a prevažne zalesnené.1 
Mal pravdu, keď predpokladal zalesnenie severného Slovenska (a teda aj Šariša) v tomto 
období, ale mýlil sa v otázke jeho osídlenia. V súčasnosti je táto predstava už prekonaná 
vďaka archeologickým nálezom z praveku a včasného stredoveku. Nedokážeme však stanoviť 
skutočný rozsah osídlených plôch. Niektoré staršie sídelné oblasti nemuseli byť obývané až do 
stredoveku, ale časom sa mohli v dôsledku opustenia znovu zalesniť. V 11. – 12. storočí neboli 
v Šariši súvislé lesné plochy tak postihnuté ľudskou činnosťou ako to bolo v nasledujúcich 
obdobiach a je pravdepodobné, že po vzniku Uhorska sa stali súčasťou dynastických majetkov 
Arpádovcov. Treba si ale uvedomiť, že kráľovské lesy neboli nedotknuté divočiny alebo 
pralesy, ako sa to niekedy tvrdí.2 Už v neolite dochádzalo k čiastočnému odlesňovaniu 
Šariša. Lesné plochy sa síce postupne zmenšovali, ale ešte stále mali dôležité zastúpenie 
v krajine. Nedokážeme však dostatočne určiť, akú rozlohu pokrývali pred vznikom Uhorska.3 
Šariš si môžeme napríklad predstaviť ako zalesnenú oblasť, v ktorej sa nachádzalo niekoľko 
väčších alebo menších osídlených plôch spolu s odlesnenými pásmami, ako súčasťami ich 
hospodárskeho zázemia.4 Takto napríklad opísal českú krajinu Kosmas, keď ju vo svojej 
kronike charakterizuje ako územie polí a lesov. Polia v tomto prípade predstavovali osídlené 
a skultivované oblasti na rozdiel od neosídlených a neúrodných okolitých lesov.5 Veľká časť 
stredovekých dedín v Šariši priamo nadväzovala na ranostredoveké slovanské osady. To 
znamená, že základy sídelnej štruktúry vo vrcholnom stredoveku boli položené už skôr. 
Celkový priebeh osídľovania preto treba chápať ako dlhodobý proces. Ferdinand Uličný 
na základe najstarších údajov, spolu s jazykovým rozborom názvov dedín, odhaduje, že 
v 11. storočí existovalo v Šariši okolo 70 osád a dedín, ktoré pretrvali dodnes. Pre toto obdobie 
je to pomerne hustá sídelná štruktúra. Väčšina z nich sa nachádzala v doline Torysy neďaleko 
hradu Salis, čo bol starý sídelný areál pôvodného slovanského osídlenia. V 12. – 13. storočí, 
mimo tohto centrálneho priestoru, vzniklo vyše 30 nových sídel, čo sa týkalo už aj severných 
častí Šariša.6 Táto iniciatíva vychádzala s cieleného zámeru panovníka dosídliť vlastný majetok 

1 CHALOUPECKÝ, Václav. Staré Slovensko. Bratislava : Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského, 1923, s. 56-70. 
RATKOŠ, Peter. Kontinuita slovenského osídlenia v 9. – 11. storočí. In: Slovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríše : 
Historické štúdie XXVII/2. Bratislava : VEDA, 1984, s. 13-38. SLIVKA, Michal – ČAPLOVIČ, Dušan. Včasnostredoveké 
osídlenie Šariša. In: Študijné zvesti AÚ SAV, 1983, č. 20, s. 273-294. MARSINA, Richard. Význam výskumu osídlenia 
v dejinách Slovenska. In: ŽUDEL, Juraj (Ed.). Vývoj osídlenia Slovenska : Geographia Slovaca 9/1995. Bratislava : SAV - GÚ, 
1995, s. 7-8.

2 SZABÓ, Péter. Open woodland in Europe in the Mesolithic and in the Middle Ages : Can there be a connection? In: 
Forest Ecology and Management, 2009, roč. 257, č. 12, s. 2327-2330.

3 SZABÓ, Péter. Changes in woodland cover in the Carpathian Basin. In: SZABÓ, Péter – HÉDL, Radim (Eds.). Human 
Nature : Studies in Historical Ecology and Environmental History. Brno : Institute of Botany of the ASCR, 2008, s. 106-115.

4 RACKHAM, Oliver. The Last Forest : The Story of Hatfi eld Forest. London : J. M. Dent & Sons Ltd, 1989, s. 24-37.

5 COSMAS, Liber III, Cap. LII. „(...) Eodem anno maxima fuit ubertas tam autumno quam vere seminatis in frugibus, 
nisi quod grando locis nocuit in pluribus; mel autem in campestribus fuit habunde, in silvestribus locis minime.“ Cosmae 
Pragensis chronica Boemorvm. In: Monumenta Germaniae Historica : Scriptores rerum Germanicarum, Nova series II. 
BRETHOLZ, Bertold (Ed.). Berolini : Weidmanos, 1923, s. 225. ŽEMLIČKA, Jozef. K charakteristice středověké kolonizace 
v Čechách. In: Československý časopis historický, 1978, roč. 26, č. 1, s. 75. BLÁHOVÁ, Marie. Natur und Naturerscheinungen 
Ihre Zusammenhänge in der böhmischen Geschichtsschreibung der Přemyslidenzeit. In: ZIMMERMANN, Albert – SPEER, 
Andreas (Eds.). Mensch und Natur im Mittelalter II. Berlin - New York : Walter de Gruyter, 1992, s. 834-836.

6 ULIČNÝ, Ferdinand. Slovenské osídlenie východného Slovenska v 11. storočí. In: ŽUDEL, Juraj (Ed.). Vývoj osídlenia 
Slovenska : Geographia Slovaca 9/1995. Bratislava : SAV a GÚ, 1995, s. 25-26. BEŇKO, Ján. Znova o starý Liptov, ale 
aj Šariš. In: Historický časopis, 1991, roč. 39, č. 6, s. 664. MARSINA, Richard. O osídlení Slovenska od 11. do polovice 
13. storočia. In: Slovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríše : Historické štúdie XXVII/2. Bratislava : VEDA, 1984, s. 45, 
51. K tomu pozri: ŽEMLIČKA, J. K charakteristice..., s. 61-62, 64-65.
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a tým aj ekonomicky posilniť svoju hospodársku pozíciu v tejto pohraničnej oblasti. Keďže 
takmer všetka pôda bola vtedy v rukách panovníka, osídľovanie záviselo prevažne od jeho 
aktivity.7 Kráľovské donácie sa v 12. – 13. storočí týkali hlavne cirkevných inštitúcií a neskôr 
už aj svetských osôb.8 Panovník poskytoval nielen osídlené, ale aj neosídlené a nekultivované 
územia. V najstaršom období sídlili na dynastických majetkoch kráľovskí služobníci (populi 
regis) so stanovenými povinnosťami pre potreby kráľovského dvora.9 Často boli darované 
kráľovské lesy, pretože Arpádovci mali eminentný záujem na hospodárskom vzostupe krajiny. 
Vyvrcholením tohto snaženia bolo dosídľovanie Šariša na nemeckom práve v prvej polovici 
14. storočia.10

Ku kráľovským majetkom (predium, terra regis, possessio regalis) v Šariši patrili aj rozsiahle 
pohraničné lesné oblasti.11 Sídelná štruktúra kráľovských majetkov nadväzovala na pôvodné 
osídlenie, ktoré tu existovalo už pred vznikom Uhorska. V ich okolí bolo aj hustejšie osídlenie, 
pretože v 11. – 12. storočí sa najintenzívnejšie dosídľovali najskôr staré sídelné územia a až 
neskôr aj ďalšie okrajové oblasti.12 V strednom a južnom Šariši boli centrami najstarších 
kráľovských majetkov okolie Veľkého Šariša, Solivaru – hrad Salis a Lipovca. Časť obyvateľov sa 
do Šariša dostala zásluhou panovníka alebo sprostredkovane cez aktivitu jeho ľudí.13 Prevažne 
išlo o Maďarov, respektíve iné turkické etniká, ktorí plnili hlavne služobnícke funkcie v rámci 

7 K tomu pozri: KRAWARIK, Hans. Rodungsprogramme und Weilerbildung. In: Siedlungsforschung : Archäologie-
Geschichte-Geographie, 1999, roč. 17, s. 223-236.

8 ULIČNÝ, Ferdinand. Vznikanie cirkevného a šľachtického vlastníctva pôdy a osídlenie Šariša v 13. storočí. In: 
BAHURINSKÁ, Libuša – FABIANOVÁ, Oľga (Eds.). Príspevky k dejinám východného Slovenska : Materiály zo IV. zjazdu 
slovenských historikov v Košiciach dňa 28. – 30. VI. 1962. Bratislava : VSAV, 1964, s. 55-56.

9 FEKETE NAGY, Antal. Az országos és particularis nemesség tagozódása a középkorban. In: SÉREDI, Jusztinián (Szerk.). 
Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. Budapest : Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, 1937, s. 166-167, 173-174.

10 RÁBIK, Vladimír. Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku (Šarišská župa a slovenské časti žúp 
Abovskej, Zemplínskej a Užskej). Bratislava : Karpatonemecký spolok na Slovensku, 2006, s. 197-206.

11 VARSIK, Branislav. Osídlenie Košickej kotliny I. Bratislava : SAV, 1964, s. 120,133,137-138. VARSIK, Branislav. Osídlenie 
Košickej kotliny III. Bratislava : SAV, 1977, s. 228.

12 ČAPLOVIČ, Dušan. Včasnostredoveké osídlenie Slovenska. Bratislava : AEP, 1998, s. 101, 135. K tomu pozri: SLÁMA, 
Ján. Příspěvek k vnitřní kolonizaci raně středověkých Čech. In: Archeologické rozhledy, 1967, roč. 19, č. 4, s. 433-
455. MARSINA, R. O osídlení..., s. 39-40. HODGSON, R. I. Medieval Colonization in Northern Ryedale, Yorkshire. In: The 
Geographical Journal, 1969, roč. 135, č. 1, s. 44-45, 47, 53-54. BRANDON, P. F. Medieval Clearances in the East Sussex 
Weald. In: Transactions of the Institute of British Geographers, 1969, roč. 48, s. 135-136. FOARD, Glenn. Medieval 
Woodland, Agriculture and Industry in Rockingham Forest, Northamptonshire. In: Medieval Archaeology, 2001, roč. 45, 
s. 93-95.

13 K tomu pozri: ŽEMLIČKA, J. K charakteristice..., s. 67-68, 69-70, 76. ŽEMLIČKA, Joseph. Origins of Noble Landed 
Property in Přemyslide Bohemia. In: BAK, János M. (Ed.). Nobilities in Central and Eastern Europe : Kinship, Property and 
Privilege : History & Society in Central Europe II. Budapest - Krems : Hajnal István Alapítvány - Medium Aevum Quotidianum 
Gesellschaft, 1994, s. 7-24. NITZ, Hans-Jürgen. Siedlungsstrukturen der königlichen und adeligen Grundherrschaft der 
Karolingerzeit – der Beitrag der historisch-genetischen Siedlungsgeographie. In: BECK, Günther – ASCHAUER, Wolfgang – 
HOFMANN, Hans-Jürgen (Eds.). Historische Kolonisation und Plansiedlung in Deutschland. Berlin : Dietrich Reimer Verlag, 
1994, s. 82-84, 86-89, 95, 103, 116-117, 121.
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kráľovského majetku (speculatores, custodes silvarum, falconarii, caniferi a iní).14 Koncom 
12. a začiatkom 13. storočia prichádzali už na niektoré kráľovské majetky aj nemeckí hostia.15

Šariš mal v rámci územného členenia Uhorska špecifi cké postavenie. Centrum kráľovstva 
sa totiž sformovalo najskôr v Zadunajsku a postupne začalo zaberať aj ďalšie oblasti 
Karpatskej kotliny. Od 11. – 12. storočia bol preto okrajovou zalesnenou pohraničnou 
oblasťou (confi nium)16 medzi severovýchodným Uhorskom a Poľskom. V 11. – 12. storočí 
patril do veľkého pohraničného komitátu (marchia) Novum Castrum (Ujvár), z ktorého sa až 
v priebehu 13. storočia vyčlenili samostatné územia Heveš a Šariš.17 Nachádzal sa v severnej 
a zalesnenej časti tohto pohraničného komitátu, so staršou sídelnou štruktúrou, čo sa týkalo 
hlavne stredného a južného Šariša. V komitátoch sa nachádzali samostatné dynastické 
majetky s kráľovskými dvorcami (curia, curtis, villa) a okolitými dedinami.18 Pre takéto 
územia, z ktorých sa až postupom času vyvinuli stredoveké komitáty/stolice (comitatus), sa 
v maďarskej historiografi i zaužíval termín erdőuradalom (loviská arpádovských kráľov) alebo 
erdőispánságok (lesné župy, kráľovské lesy) – v západnej Európe boli známe ako forestis. 
V Uhorsku sa nachádzali nielen v medium regni (Piliš, Bakoň, Csepel), ale aj v okrajových 
zalesnených oblastiach väčších komitátov (marchiae). V Novum Castrum to boli okrem Šariša 
aj Turňa, Vizoľ a Patak-Sárospatak. Turňa a Patak boli tiež organizované ako kráľovské lesy 
(erdőispánságok) a Vizoľ patril k venným majetkom uhorských kráľovien.19 Ich súčasťou boli 
dediny kráľovských služobníkov (hájnici, lovci, sokoliari, psiari, rybári a pod.). Na takéto územia 

14 ERDÉLYI, László. Árpádkori társadalom-történetünk legkritikusabb kérdései. Budapest : Franklin-Társulat Nyomdája, 
1915, s. 27-30. VÁCZY, Péter. A királyi serviensek és a patrimoniális királyság. In: Századok, 1927 – 1928, roč. 61-62, 
s. 354-358, 360-363, 371-379. KRISTÓ, Gyula. Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. In: Acta Historica, 
Tomus LV. Szeged : József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 1976, s. 67-68, 76. SZŰCS, Jenő. 
Sárospatak kezdetei és a pataki erdőuradalom. In: Történelmi Szemle, 1993, roč. 35, č. 1/2, s. 14. KIS, Péter. A királyi 
szolgálónépi szervezet a 13. – 14. században. Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2010, s. 10-15, 17, 19-20, 27-30, 
41-42, 47. MAREK, Miloš. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2006, s. 45, 47, 188, 323.

15 KÖRMENDY, Adrienne. Mittelalterliche aedifi catio terrae im Lichte der ungarischen Historiographie. In: PISKORSKI, Jan 
Maria (Ed.). Historiographical Approaches to Medieval Colonisation of East Central Europe : A comparative analysis against 
the background of other European interethnic colonization processes in the Middle Ages. New York : Colombia University 
Press, 2002, s. 145-148. RÁBIK, Vladimír. Problematika výskumu nemeckého osídlenia Slovenska v stredoveku. In: Studia 
historica Tyrnaviensia, 2002, roč. 2, s. 121. HUDÁČEK, Pavol. Kráľovský majetok a počiatky mesta Veľký Šariš v 13. storočí. 
In: BODNÁROVÁ, Miloslava (Ed.). Príspevky k starším dejinám slovenských miest a mestečiek. Prešov : Filozofi cká fakulta 
Prešovskej univerzity, 2013, s. 106-118.

16 KRISTÓ, Gyula. A vármegyék kialakulása Magyarországon. Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1988, s. 100-
154. MARSINA, R. O osídlení..., s. 39. ZSOLDOS, Attila. Confi nium és marchia : Az Árpad-kori határvédelem néhány 
intézményéről. In: Századok, 2000, roč. 134, č. 1, s. 99-100, 101, 103-106. GYÖRFFY, György. Święty Stefan I : Król 
Węgier i jego dzieło. Warszawa : Ofi cyna Wydawnicza RYTM, 2003, s. 256-258. TRINGLI, István. Megyék a középkori 
Magyarországon. In: NEUMANN, Tibor – RÁCZ, György (Eds.). Honoris causa : Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Budapest – 
Piliscsaba : MTA Történettudományi Intézete Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, 2009, s. 493-
494. S tým súvisel aj posun severnej hranice na hrebene Karpát. ULIČNÝ, Ferdinand. Vývoj uhorsko-poľského pohraničia 
v stredoveku. In: Historické štúdie, 2000, roč. 41, s. 35-36.

17 VARSIK Branislav. Veľká stolica Nový hrad (Novum Castrum, Ujvár) a vznik Abovskej, Hevešskej a Šarišskej stolice. In: 
Historické štúdie, 1961, roč. 7, s. 165-166. VARSIK, B. Osídlenie I..., s. 127-139. ULIČNÝ, Ferdinand. Vznik a vývin Šarišskej 
stolice v 13. – 14. storočí. In: Slovenská archivistika, 1978, roč. 12, č. 1, s. 145, 149. KRISTÓ, Gy. A vármegyék..., s. 399, 
407-408. BAKAY, Kornél. A magyar államalapítás. Budapest : Gondolat Kiadó, 1978, s. 104-105.

18 LEDERER, Emma. Feudalizmus kialakulása Magyarországon. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1959, s. 93-174. 
MAKKAI, László. Östliches Erbe und westliche Leihe in der ungarischen Landwirtschaft der frühfeudalen Zeit (10. – 13. 
Jahrhundert). In: Agrártörténeti szemle (Supplementum), 1974, roč. 16, s. 4, 22-23. BAKAY, K. A magyar..., s. 118.

19 GYÖRFFY, György. Az Árpád-kori Magyarország történelmi földrajza I. (ďalej ÁMTF I). Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1963, s. 42-44, 45, 47. ŽUDEL, Juraj. Stolice na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1984, s. 27, 120, 151. SZÉKELY, György. 
Településtörténet és nyelvtörténet : A XII. századi magyar nyelvhatár kérdéséhez. In: BALÁZS, Éva H. – FÜGEDI, Erik – 
MAKSAY, Ferenc (Eds.). Mályusz Elemér emlékkönyv : Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1984, s. 319-320.
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sa vzťahoval aj výhradný nárok panovníka na lov, ktorý od najstarších čias patril k regálnemu 
právu Arpádovcov.20

Castrum Salis a Boleslav II. Smelý
Lesnaté a pohraničné oblasti Uhorska boli už v 11. – 12. storočí bežne využívané ako 

kráľovské loviská (locus venationis, silva regis) – napríklad Piliš, Bakon a Igfon.21 Možno už 
v tomto období k nim patril aj Šariš.22 Pri tomto predpoklade vychádzame len z ojedinelej 
zmienky, ktorá sa nachádza v Uhorsko-poľskej kronike (ďalej UPK). Pochádza z prvej polovice 
13. storočia – čerpá aj zo stratených Gesta Hungarorum (ďalej GH) z 11. storočia a z Hartvikovej 
legendy o sv. Štefanovi – ale nie je veľmi spoľahlivým prameňom, ktorý by presvedčivo 
vypovedal o situácii v 11. – 12. storočí. Napriek tomu je veľmi zaujímavá, pretože sa inak 
pozerá na počiatky Uhorska prezentované Anonymom a Šimonom z Kézy.23 V prípade Šariša 
prináša veľmi zaujímavú informáciu, ktorá sa v iných kronikách neobjavuje a preto si zaslúži 
našu pozornosť. Pokúsime sa stručne predstaviť a interpretovať udalosti, ktorých sa týka. 
Ide hlavne o vojenský zásah poľského kniežaťa Boleslava II. (1058 – 1079) do uhorských 
záležitostí a dosadenie Ladislava (označený v UPK ako Levente) na trón: „Keď tieto veci 
takýmto spôsobom vykonal, odišiel na svoje územie do hradu Salis a zabával sa tam pri love.“24 
Toto sú slová, ktorých význam si musíme vysvetliť. V prvom rade ide o hrad Salis. Nemáme však 
ambíciu podrobne sa ním zaoberať, len sa pokúsime o niekoľko drobných postrehov k tejto 
starej téme. Historici sa snažili o jeho lokalizáciu už dávnejšie. Pri identifi kácií uvažovali alebo 
uvažujú o Solivare pri Prešove (B. Varsik, D. Rapant a iní), Slanskom hrade pri Košiciach (O. R. 
Halaga) alebo o Šarišskom hrade (M. Homza).25

Za najpravdepodobnejšie považujeme jeho stotožnenie s dnes zaniknutým hradom 
južne od dnešného Solivaru (poloha Várhegy)26 a to hlavne podľa jeho názvu (castrum 
Salis), neskoršieho označovania tohto územia ako Sóvár (maď.) a navyše v 13. storočí tam 
bol kráľovský majetok s názvom predium Souuar. Presvedčivým dokladom je zároveň 
ohraničovanie dediny Lebeň (Lubina) pri Hornáde z roku 1230, kde sa spomína dôležitá cesta 
vedúca k hradu Salis (ad magnam viam, qua itur ad castrum Salis) – teda k hradu zmienenému 

20 MAKKAI, L. Östliches..., s. 4, 22-23. K ďalšim podobným prípadom pozri: KRISTÓ, Gy. A vármegyék..., s. 377-383, 391-
392, 399, 407-408, 413. SZŰCS, J. Sárospatak..., s. 12-13, 15, 23-24. KRISTÓ, Gyula – ENGEL, Pál – MAKK, Ferenc (Eds.). 
Korai magyar történeti lexikon (9. – 14. század). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1994, s. 194-195, 353-354, 533, 594-595, 
680-681, 747.

21 SZABÓ, Péter. Woodland and Forests in Medieval Hungary. Oxford : Archaeopress, 2005, s. 87-92, 93, 97, 127. ÁMTF I, 
s. 569-589.

22 ÁMTF I, s. 42-44, 45, 47. CSŐRE, Pál. A magyar erdőgazdálkodás története : Középkor. Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1980, s. 139-143.

23 HOMZA, Martin. Uhorsko-poľská kronika : Nedocenený prameň k dejinám strednej Európy. Bratislava : Libri Hiastoriae, 
Post Skriptum, 2009, s. 28-40.

24 Cap. 13. „Hijs ita peractis secessit in terminos suos in castrum salis, et ibi delectabatur in uenacionibus.“ KARÁCSONYI, 
Béla (Ed.). Chronica Hungaro-Polonica, Pars I. (Textus cum varietate lectionum) (ďalej ChHP). In: Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József nominatae : Acta Historica, 1969, roč. 26, s. 66. HOMZA, M. Uhorsko..., s. 178-179.

25 HALAGA, Ondrej R. Soľné hrady v Potisí a ranofeudálne pohraničie. In: Nové Obzory, 1962, roč. 4, s. 77-107. VARSIK, 
Branislav. Kde ležal castrum Salis (soľný hrad)? In: Nové Obzory, 1963, roč. 5, s. 275-290. HALAGA, Ondrej R. Otázka 
,,soľných hradov“ a metód ich lokalizácie. In: Nové Obzory, 1964, roč. 6, s. 77-107. HOMZA, M. Uhorsko..., s. 106. K tomu 
pozri: FÜGEDI, Erik. Vár és társadalom a 13. – 14. századi Magyarországon. Budapest : Akedémiai kiádo, 1977, s. 192.

26 VARSIK, B. Kde ležal..., s. 280. SLIVKA, M. – ČAPLOVIČ, D. Včasnostredoveké..., s. 273-294. BÉREŠ, Július (Zost.). 
Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia III. : Východné Slovensko (ďalej PDOS III.). Nitra : AÚ 
SAV, 2008, s. 177-178.
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v UPK.27 Otázne je, aká bola jeho funkcia. Veľmi často sa prízvukuje, že ochraňoval uhorsko-
poľské pohraničie a dôležitú cestu do Poľska. O tom zrejme ani netreba pochybovať. Nedá sa 
však vylúčiť ani možnosť, že bol zároveň centrom kráľovského majetku a veľmi úzko súvisel 
s ložiskami soli v jeho okolí. Nakoniec spomenuté názvy Salis, predium Souuar, Sowar/Souar, 
Sopotok a puteus salis o tom jasne vypovedajú. Ochrana tejto dôležitej suroviny bola určite 
riadne zabezpečená. Získavanie soli a príjmy z obchodu s ňou patrili ku kráľovskému regálu,28 
preto museli Arpádovci toto územie strážiť, čo iste súviselo s výstavbou hradu Salis. Keďže 
bol súčasťou kráľovského majetku v tejto časti Šariša, je preto pochopiteľné, že sa tam uhorskí 
králi z času na čas zdržiavali pravdepodobne aj kvôli lovu.

UPK spomína tento hrad už pri stretnutí Štefana I. a Boleslava Chrabrého a s dočasným 
poľským záborom severného Uhorska-Nitrianska po roku 1001.29 Spomína sa ako súčasť hraníc 
(iuxta fl uuium, qui Cepla nuncupatur, usque ad castrum Galis).30 Keď sa po stretnutí rozišli, 
poľský panovník išiel do Poľska a smeroval k hradu Salis.31 Už starší poľský kronikár Gallus 
Anonymus spomína výboje Boleslava Chrabrého a síce uvádza, že pripojil časť Uhorska až 
k Dunaju, ale nikde sa nezmieňuje o hrade Salis.32 Keďže je UPK zmiešanou kronikou33 a ak 
pripustíme, že údaje o hrade Salis sa pôvodne nachádzali v stratených GH, tak je celkom možné, 
že existoval už v 11. storočí. Ak to tak nebolo, údaje o hrade mohli byť doplnené podľa situácie 
z konca 12. storočia alebo začiatkom 13. storočia a vôbec nemuseli súvisieť s opisom situácie 
v UPK hlásiacej sa do 11. storočia. Je totiž pozoruhodné, že hrad Salis sa v UPK spomína, spolu 
s dôležitými a známymi miestami ako boli Ostrihom, Stoličný Belehrad, Pešť alebo Jáger, až 
trikrát. Na rozdiel od nich sa už v žiadnom inom prameni z 11. – 12. storočia neuvádza.34 Jedine 
uhorský Anonymus sa o ňom zmienil v súvislosti s príchodom Maďarov do Karpatskej kotliny, 
keď si Arpád so svojimi ľuďmi postupne podmanili všetky susedné oblasti pri Szerencsi až 

27 MARSINA, Richard (Ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. (ďalej CDSl I.). Bratislava : VEDA, 1971, č. 366, 
s. 259-260. ÁMTF I, s. 102, 105, 116. RAPANT, Daniel. Drobné štúdie k slovenskému stredoveku II. : Dux Ruizorum. In: 
Slovenská archivistika, 1974, roč. 9, č. 1, s. 57-58. VARSIK, B. Kde ležal..., s. 279. VARSIK, B. Osídlenie I..., s. 65, 96, 120. 
VARSIK, B. Osídlenie III..., s. 222, 224, 279-280. Iný názor: HALAGA, O. R. Soľné..., s. 77-107. HALAGA, O. R. Otázka ,,soľných 
hradov“..., s. 77-107. Úplne nepravdepodobné je jeho stotožnenie s hradom Šariš. Zástancom tohto názoru je hlavne M. 
Homza. Už v prvej polovici 19. storočia s týmto tvrdením prišiel editor a prekladateľ UPK H. Kownacki. KOWNACKI, Hipolit. 
Kronika węgierska na początku wieku XII. Kronika czeska na początku wieku XI. Warszawa : Drukiem N. Glucksberge, 1823, 
s. 49, pozn. 61.

28 PÁRNICZKY, Mihály. De iure regio Hungarico tempore regum stirpis Arpadianae : A magyar ius regium az Árpádházi 
királyok korában. Budapest : Az Illés Szeminárium Kiadványai, 1940, s. 5-8, 20-26, 30-35, 38-45. TIMON, Ákos. Magyar 
alkotmány-és jogtörténet : Különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Budapest : Grill Karoly Könyvkiadóhivatala, 
1919, s. 99-100, 102, 241-243, 244-245, 251, 256-257, 358, 365-366, 569-570.

29 STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo : Počiatky stredovekého Slovenska. Bratislava : Rak, 2004, s. 227-230, 236-
239. KRISTÓ, Gyula. A magyarok és a lengyelek kapcsolatai a 10. – 12. században a források tükrében. In: Történelmi 
Szemle, 2000, roč. 42, č. 1-2, s. 10-11.

30 Cap. 7. ChHP, s. 41. HOMZA, M. Uhorsko..., s. 150-151.

31 „Post hec separantur, dux polonorum in castrum salis perrexit, rex uero ungarorum in albam ciuitatem suam dilectam 
properauit.“ Cap. 7. ChHP, s. 43. HOMZA, M. Uhorsko..., s. 154-155. VARSIK, B. Osídlenie III..., s. 224. TÓTH, Péter. Lengyel-
magyar kapcsolatok a 11. század végéig a középkori hagyományban. In: Limes : Komárom megyei tudományos szemle, 
2007, roč. 20, č. 1, s. 13-14.

32 Liber. I, Cap. VI. Gesta principum Polonorum : The Deeds of the Princes of the Poles (ďalej Gesta). KNOLL, Paul W. – 
SCHAER, Frank (Eds.). Budapest - New York : Central European University Press, 2003, s. 31-33. K tomu pozri: VEREŠOVÁ, 
Nora. Boleslav Chrabrý a Slovensko. In: Medea : Studia mediaevalia et antiqua, 2001, roč. 5, s. 17.

33 HOMZA, M. Uhorsko..., s. 28-40. K variantom a verziam UPK. Pozri: ChHP, s. 3-8.

34 K tomu pozri: CSÁKÓ, Judit. A magyar – lengyel krónika és a hazai elbeszélő hagyomány. In: Századok, 2014, roč. 148, 
č. 2, s. 312, 315.
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po rieku Slanú a hrad Salis (usque ad Castrum Salis).35 Anonymus aj UPK možno vychádzali zo 
stratených GH, kde sa tento hrad spomínal, alebo jednoducho len zachytili situáciu okolo roku 
1200 (spomenuté pramene vznikli na začiatku a v prvej polovici 13. storočia), keď dokázateľne 
existoval a bol dôležitým strategickým bodom v severovýchodnom Uhorsku (dôležitá cesta 
do Poľska, ložiská soli, kráľovský majetok).36 Aj keď informácie, ktoré spomína Anonymus, 
treba brať s rezervou, údaje o rôznych lokalitách môžeme považovať za hodnoverné. Zámerom 
autora totiž bolo presvedčiť čitateľa o vierohodnosti opisovaných udalostí, preto svoj príbeh 
zasadil do skutočnej krajiny.37 Hrad Salis musel byť preto veľmi dôležitým miestom v uhorsko-
poľskom pohraničí, keď nie v 11. storočí, tak koncom 12. a začiatkom 13. storočia už určite.

Nateraz opustíme ďalšie úvahy o tomto hrade a bližšie sa pozrieme len na osobu 
Boleslava II., ako ho spomína UPK (dux Bolezlauus). Ten mal hneď potom, ako dosadil 
Ladislava (Leventeho) na uhorský trón, loviť pri hrade Salis.38 Je to údaj, ktorý sa nenachádza 
v žiadnom inom uhorskom alebo poľskom prameni. Všetky zmienky o tomto hrade, či už 
v prípade stretnutia pri Ostrihome alebo zásahu poľského panovníka do udalostí v Uhorsku 
vyznievajú, akoby územie okolo neho malo patriť poľským panovníkom. U Boleslava Chrabrého 
by to tak mohlo dočasne naozaj byť,39 ale už nie v prípade Boleslava II., ktorému nemohol 
hrad Salis a jeho okolie patriť, pretože v druhej polovici 11. storočia bol súčasťou Uhorska. 
Prečo potom lovil Boleslav II. „na svojom území“ pri hrade Salis? Vysvetlením môže byť 
jeho zasahovanie do sporu Šalamúna (syn Ondreja I.) s Gejzom, Ladislavom a Lampertom 
(synovia Bela I.), keď pomohol Ladislavovi dostať sa po smrti Gejzu I. k moci. Už „Gallus 
Anonymus“ spomína, že Boleslav II. vyhnal vlastnými silami z Uhorska Šalamúna a na trón 
dosadil Ladislava, ale nezmieňuje jeho nároky na územie Nitrianska.40 Túto udalosť uvádza 
aj Vincent Kadłubek vo svojej kronike vychádzajúc z „Galla Anonyma“.41 Veľkopoľská kronika 
spomína najskôr výboje Boleslava Chrabrého a zabratie severného Uhorska (Nitrianska) po 
Tisu a Dunaj. V prípade vpádu Boleslava II. do Uhorska a vojenskej pomoci synom Bela I. ako 
dôvod zmieňuje ustanovenie hranice Poľska na riekach Dunaj, Tisa a Morava.42 Možno po 
svojich vojenských úspechoch a pomoci v Uhorsku považoval toto územie za svoje. Tento 
význam môže mať aj zmienka v UPK, ktorá totiž jasne hovorí, že po dosadení Ladislava 
(Leventeho) sa vybral loviť k hradu Salis. Zmienka o love Boleslava II. v UPK by tiež mohla 
súvisieť s jeho vyhnanstvom v Uhorsku, keď po násilnej smrti krakovského biskupa sv. 

35 MÚCSKA, Vincent (Ed.). Kronika anonymného notára kráľa Bela : Gesta Hungarorum. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 
2000, s. 62-63.

36 VARSIK, B. Kde ležal..., s. 276-277, 277-279, 280-281. ROHÁČ, Peter. Indagines – záseky vo vojenskom obrannom 
systéme stredovekého Uhorska na území dnešného Slovenska. In: Vojenská história, 2014, roč. 18, č. 1, s. 17-18.

37 RATKOŠ, Peter. Anonymove Gesta Hungarorum a ich pramenná hodnota. In: Historický časopis, 1983, roč. 31, č. 6, 
s. 851-856. MUSIL, František. Gesta Hungarorum a historicko zemepisný obraz Slovenska. In: Historický časopis, 2004, 
roč. 52, č. 3, s. 435.

38 Spomína to už aj: TÓTH, Sándor. Sáros vármegye monografi ája II. Budapest : A Vármegye Költségén, 1910, s. 6. 
ZOLNAY, László. Vadászatok a régi Magyarországon. Budapest : Natura, 1971, s. 138. KOWNACKI, H. Kronika..., s. 83.

39 Gy. Györff y pochybuje o tom, že poľský zábor trval dlho. Výboje Boleslava Chrabrého považuje skôr za vojenské 
nájazdy ako trvalejšie obsadenie. GYÖRFFY, Gy. Święty..., s, 333-334, 339-341.

40 Liber I., Cap. 27. Gesta, s. 96-97. STEINHÜBEL, J. Nitrianske..., s. 227-230, 271-272, 273-274. KRISTÓ, Gy. A magyarok..., 
s. 13-14.

41 Liber II, Cap. 18/5-7. Magistri Vincentii dicti Kadłubek chronica Polonorum (ďalej Magistri Vincentii). In: Monumenta 
Poloniae Historica (ďalej MPH), Nova Series, Tomus XI. PLEZIA, Marian (Ed.). Kraków : Nakładem Polskiej Akademii 
Umiejętności, 1994, s. 53.

42 Cap. 11, 13. Boguphali II. episcopi Posnaniensis chronicon Poloniae. In: Monumenta Poloniae Historica. MACIEJEWSKI, 
Wacław Alexander (Ed.). Lwów : Nakładem własnym, 1872, s. 483, 486-487.
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Stanislava, ktorej bol iniciátorom, musel utiecť z Poľska (v roku 1079).43 „Gallus Anonymus“, 
Vincent Kadłubek a Veľkopoľská kronika spomínajú jeho príchod do Uhorska a stretnutie 
s Ladislavom I. Farbisto opisujú jeho prijatie a „nehanebné“ správanie voči uhorskému kráľovi, 
ktorého sa Boleslav II. dopustil.44 Je celkom možné, že ostal v Šariši a zdržiaval sa neďaleko 
poľských hraníc, aby mohol v prípade potreby okamžite zasiahnuť do udalostí v Poľsku. Sídlil 
by tak na pohraničnom hrade Salis, ktorý patril Arpádovcom spolu s okolitými kráľovskými 
lesmi určenými na lov. To by mohlo vysvetľovať zmienku v UPK o love pri hrade Salis. Ako 
analógia nám môže poslúžiť prípad Břetislava, syna českého kniežaťa Vratislava II., ktorý 
slovami kronikára Kosmasa nemohol vydržať s otcom v jednej krajine a preto odišiel do 
Uhorska (rok 1091). Tam ho prijal kráľ Ladislav. Břetislav zobral so sebou všetok dobytok, 
otrokov a sprevádzalo ho vyše 2000 bojovníkov. Ladislav ich usadil pri Bánove (Bánov 
u Uherského Hradiště alebo Bánovce nad Bebravou) blízko Trenčianskeho hradu. Išlo o miesto 
v kráľovských pohraničných lesoch, ktoré bolo bohatým loviskom. Ostali teda v uhorsko-
moravskom pohraničí na majetku uhorského kráľa, ktorý slúžil veľmi pravdepodobne aj ako 
lovisko Arpádovcov. Na príkaz Ladislava im boli potraviny a iné potreby dodané zo susedných 
území. Břetislav s niekoľkými svojimi ľuďmi ostal na uhorskom kráľovskom dvore ako hosť.45 
Tak ako Ladislav I. prijal Břetislava, tak to mohlo byť aj s Boleslavom II. Ako vyhnancovi 
a jeho družine, ktorá mohla byť tiež značne početná, im určil územie v Šariši pri hrade Salis 
v uhorsko-poľskom pohraničí. „Gallus Anonymus“ spomína, že Ladislav prikázal, napriek 
povýšeneckému správaniu Boleslava II., aby mu bola v Uhorsku poskytovaná pohostinnosť 
so všetkými poctami. Zrejme na rozdiel od Břetislava nebol hosťom na kráľovskom dvore, 
pretože po jeho príchode sa potom s Ladislavom stretol ešte raz na neznámom mieste. Asi 
sa nepohyboval v blízkosti uhorského dvora,46 ale skôr využíval pohostenie na kráľovských 
majetkoch. Mohol sa pritom najčastejšie zdržiavať na jednom mieste – možno práve v Šariši. 
Zaujímavé je, že jeho prítomnosť v Uhorsku spomínajú len poľské pramene a UPK. Domáce 
kroniky sa vôbec nezmieňujú o tom, že Boleslav II. bol vyhnancom v Uhorsku. Napriek tomu, 
že vo všetkých našich vysvetleniach ide len o predpoklady, nič to nemení na fakte, že zmienka 
v UPK je najstarší údaj o konaní kráľovských poľovačiek v Šariši. To znamená, že okolie 
hradu Salis bolo, ak prijmeme predpoklad o vierohodnosti UPK, minimálne už v 11. storočí 
súčasťou kráľovských lovísk (locus venationis, silva regis). Nezachovali sa ale ďalšie údaje, 
ktoré by bližšie osvetlili organizáciu kráľovského lesa v Šariši v tomto období. Prvé písomné 
pramene sa objavujú až začiatkom 13. storočia.47 Dôvodom je hlavne skutočnosť, že išlo 
o zalesnenú a pohraničnú oblasť. Navyše v 11. – 12. storočí nebolo ešte bežným zvykom 
písomne zaznamenávať majetkovú situáciu na kráľovských panstvách.48 Iným prípadom bolo, 

43 Liber I., Cap. 28. Gesta, s. 100-101. Liber II, Cap. 12/9-15. Magistri Vincentii, s. 58-59. BALZER, Oswald. Genealogia 
Piastów. Kraków : Nakładem Akademii Umiejętności, 1895, s. 95-97.

44 DALEWSKI, Zbigniew. Ritual and Politics : Writing the History of a Dynastic Confl ict in Medieval Poland. Leiden; 
Boston : Brill, 2008, s. 28-30. WISZEWSKI, Przemysław. Domus Bolezlai : Values and social identity in dynastic traditions 
of medieval Poland (c. 966 – 1138). Leiden; Boston : Brill, 2010, s. XXXXIX, 235-241. BAGI, Dániel. Królowie węgierscy w 
kronice Galla Anonima. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2008, s. 101-108. ZUPKA, Dušan. Rituály a symbolická 
komunikácia v stredovekej strednej Európe : Arpádovské Uhorsko 1000 – 1301. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 
2011, s. 122-124.

45 COSMAE, Liber II, Cap. XLVIII, s. 155.

46 Liber I., Cap. 28. Gesta, s. 100-101.

47 ULIČNÝ, F. Vznikanie cirkevného..., s. 56-57. ULIČNÝ, Ferdinand. Osídlenie Šariša v 13. – 14. storočí. In: Nové Obzory, 
1970, roč. 12, s. 15-17. ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, 
s. 463-464.

48 MARSINA, Richard. Listiny a ich význam pre výskum osídlenia. In: Historické štúdie, 1966, roč. 11, s. 45-46. MARSINA, 
R. O osídlení..., s. 51-52, 55.
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keď sa časti kráľovských lesov, ako aj ďalšie majetky, stávali predmetom donácií. Vtedy sa už 
priamo stretávame aj so zmienkami o kráľovských loviskách.49

Kráľovské loviská Lipovec a Solivar
Ďalšie doklady o kráľovských loviskách zo severných častí Slanských vrchov pochádzajú 

až z 13. storočia. Ide však už o spoľahlivejšie údaje, ktoré jednoznačne svedčia o tom, že toto 
územie využívali Arpádovci na lov. Už UPK spomína, že Boleslav II. sa zdržiaval na hrade Salis 
a lovil v jeho blízkosti. Podľa všetkého išlo práve o Slanské vrchy, kde mali Arpádovci svoje 
majetky v Lipovci a Solivare.

V roku 1229 kráľ „Ruthénov“ a slavónske knieža Koloman (druhý syn kráľa Ondreja II. 
a mladší brat neskoršieho Bela IV.)50 predal Demeterovi, synovi Syxta (rod Aba) majetok Lipovec 
(predium quoddam Lipoue nomine).51 Pre naše úvahy o kráľovskom majetku v tejto časti Šariša 
sú veľmi dôležité okolnosti, ktoré sa spomínajú pred jeho predajom. V listine sa uvádza, že 
pôvodne ho držal Vavrinec, syn Ampoda (Opud), župan z Gorice (pohraničný slavónsky komitát 
v dnešnom Chorvátsku).52 Jeho otec v druhej polovici 12. storočia zastával vysoké funkcie 
na kráľovskom dvore. Bol slavónskym bánom, palatínom a čanádskym županom.53 Vavrincov 
brat Dionýz bol v rokoch 1216 – 1224 taverníkom, pričom v roku 1216 sa spomína aj ako 
spišský župan. V rokoch 1227 – 1228 bol podobne ako jeho otec palatínom.54 Vavrinec teda 
pochádzal z významnej rodiny a jeho príbuzní zastávali významné posty v Uhorsku, pretože 
boli príbuzensky prepojení s kráľovskou rodinou. Gertrúda, manželka Ondreja II., bola dcérou 
Bertolda IV. z rodu Andechs-Merano. Jeho sestru mal za manželku spomenutý Ampod. Dionýz, 
Michal a Vavrinec boli teda bratrancami kráľovnej Gertrúdy.55

49 Magyar nemzeti levéltár Budapest, Diplomatikai levéltára (ďalej MNL DL), sign. 68 755. RA II/1, č. 2005, s. 85-86. 
FEJÉR, Georgius (Ed.). Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis V/1 (ďalej CDH). Budae, 1829 – 1920, s. 93. 
NAGY, Emericus – IPOLYI, Arnoldus – VÉGHELY, Desiderius (Eds.). Codex Diplomaticus Patrius VIII (ďalej CDP). Budapest, 
1865 – 1880, č. 106, s. 135-137. MARSINA, Richard (Ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II (ďalej CDSl II.). 
Bratislava : Obzor, 1987, č. 308, s. 216-217. SZENTPÉTERY, Imre – BORSA, Iván (Eds.). Regesta regum striptis Arpadianae 
critico-diplomatica I/2 (ďalej RA). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1923 – 1987, č. 989, s. 270. VARSIK, B. Osídlenie III..., 
s. 235. ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 19, 119-120.

50 Ku Kolomanovi pozri: PROCHÁZKOVÁ, Nataša. Koloman Haličský na Spiši pred rokom 1241. In: HOMZA, Martin – 
GŁADKIEWICZ, Ryszard (Eds.). Terra Scepusiensis : Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča - Wrocław : Lúč, 2003, s. 244, 
246. PROCHÁZKOVÁ, Nataša. Some Notes on the Titles of Coloman of Galicia. In: HOMZA, Martin – LUKAČKA, Ján – BUDAK, 
Neven (Eds.). Slovakia and Croatia : Historical Parallels and Connections (until 1780). Slovensko a Chorvátsko : Historické 
paralely a vzťahy (do roku 1780). Bratislava - Záhreb : Katedra slovenských dejín FF UK - FF Univerzity v Záhrebe, 2013, 
s. 107.

51 CDSl I, č. 352, s. 252. Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum Hungariae critico-diplomatica. 
SZENTPÉTERY, Imre – ZSOLDOS, Attila (Eds.). Budapest : MOL, 2008, č. 3, s. 22. VARSIK, B. Osídlenie I..., s. 75, 92, 351. 
VARSIK, B. Osídlenie III..., s. 111-112, 118. ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 127. ULIČNÝ Ferdinand. Najstaršia šarišská a užská šľachta. 
In: ŠTULRAJTEROVÁ, Katarína (Ed.). Najstaršie rody na Slovensku. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
pri Matici slovenskej, 1994, s. 66. SALANCI, Michal. Kecerovci z Kecerovského Lipovca – pôvod rodu. In: Genealogicko-
heraldický hlas, 2008, roč. 18, č. 2, s. 10-11. BLANÁR, Dominik. The fi rst Possessions of the Aba Kindred beyond the 
Drava River. In: HOMZA, Martin – LUKAČKA, Ján – BUDAK, Neven (Eds.). Slovakia and Croatia : Historical Parallels and 
Connections (until 1780). Slovensko a Chorvátsko : Historické paralely a vzťahy (do roku 1780). Bratislava - Záhreb : 
Katedra slovenských dejín FF UK - FF Univerzity v Záhrebe, 2013, s. 158-159. Bližšie k otázke predaja a neskoršieho 
vlastníctva tohto majetku, pozri: VARSIK, B. Osídlenie III..., s. 112-113, 119-121.

52 ZSOLDOS, Attila. Magyarország világi archontológiája 1000 – 1301 (ďalej MVA). Budapest : MTA Történettudomýni 
Intézete, 2011, s. 156. KRISTÓ, Gy. A vármegyék..., s. 325.

53 MVA, s. 16, 18, 41, 145, 156.

54 MVA, s. 18, 62, 205.

55 WERTNER, Mór. Ompud nádor és utódjai. In: Turul, 1895, roč. 13, č. 2, s. 91-93. K meránským na Spiši pozri: LABANC, 
Peter. Páni z Veľkej Lomnice – počiatky rodu. In: DOBROTKOVÁ, Marta et al. Vybrané problémy slovenských dejín : Studia 



MESTO 
    DEJINY

a

61

V listine z roku 1229 sa spomína, že Vavrinec nekonal čestne a robil nepríjemnosti, preto 
mu Koloman odňal komitát Gorica, ktorý spravoval niekedy pred rokom 1227. Na príhovor jeho 
starších bratov palatína Dionýza a magistra Michala mu ale nakoniec, napriek jeho vážnym 
priestupkom, udelil väčšiu časť komitátu Požega (v Slavónsku).56 Ale aj tu sa mu nedarilo 
o nič lepšie. V listine sa priamo hovorí, že netreba zabudnúť na zlo (Qui non obliviscens 
nequiciarum), ktorého sa dopustil, keď osobne vypálil 24 dedín patriacich k hradu Požega 
a zničil dva kostoly v nádeji, že tam nájde nejaké peniaze. Koloman ho chcel za tieto jeho 
neprávosti riadne potrestať odňatím všetkých jeho majetkov. Po porade s otcom a hlavne 
na jeho naliehanie sa dohodli tak, že nebol zbavený svojich majetkov. Jediné, čo stratil, bol 
Lipovec (de possessione sua), ktorý pripadol Kolomanovi. Onedlho na to ho Koloman predal 
za 1 000 mariek svojmu vernému Demeterovi z rodu Aba, ktorý bol významným človekom na 
kráľovskom dvore. Bol totiž vychovávateľom mladého Kolomana (didasculus) a neskôr slúžil 
ako jeho stolník (dapifer).57 Spomenutý majetok kúpil tak draho, pretože bol oslobodený od 
platenia všetkých daní a poplatkov, ktoré boli vtedy v Uhorsku ustanovené. Táto výnimka 
platila pre všetky majetky, ktoré dostal Koloman od svojho otca a za takých podmienok ho 
nadobudol aj Demeter.58

Ostáva zodpovedať otázku, ako sa dostal Vavrinec k majetku Lipovec. Pretože sa v listine 
z roku 1229 spomína, že tento majetok bol jeho, nedržal ho ako benefícium, ani ho násilne 
nezabral. Preto je veľmi pravdepodobné, že podobne ako Bertold (brat kráľovnej Gertrúdy) 
a neskôr Adolf (spišský prepošt) spolu so sestrou získali v roku 1209 zem pri Poprade,59 mohol 
Vavrinec alebo jeho príbuzní niekedy začiatkom 13. storočia nadobudnúť za svoje služby 
preukázané v prospech panovníka, ako aj z dôvodu príbuzenstva s kráľovskou rodinou, Lipovec, 
ktorý bol pôvodne súčasťou dynastických majetkov Arpádovcov. V Uhorsku bolo totiž bežné, 
že králi udeľovali majetky významným ľuďom okolo dvora (báni, župani, taverníci a pod.) práve 
zo svojich „súkromných“ domén. Vavrinec ale nebol jediný, kto získal začiatkom 13. storočia 
kráľovský majetok v Šariši. Bol ním aj slavónsky bán Bank, ktorý inicioval sprisahanie proti 
vplyvu rodu Andechs-Merano v Uhorsku, pri ktorom bola kráľovná Gertrúda zavraždená. 
Slavónskym bánom bol v rokoch 1208 – 1209 a dokonca aj v roku 1217.60 Keď v druhej polovici 
13. storočia získal Merse, syn Benedikta, majetok Svinia, uvádza sa, že predtým ho vlastnil 
Bank (quae a Bank bano infi deli nostro ad nos fuerat devoluta). Tento majetok po jeho zrade 
prepadol korune a až v roku 1262 ho kráľ znovu daroval.61 Arpádovci teda udeľovali časti 
zo svojich „súkromných“ majetkov v Šariši už oveľa skôr, ako o tom hovoria prvé zachované 
pramene.

Historica Tyrnaviensia VIII. Trnava : FF TU, 2009, s. 14-17. LABANC, Peter. Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia. 
Trnava - Kraków : FF TU - Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 17-19.

56 KRISTÓ, Gy. A vármegyék..., s. 296-297.

57 „(...) magistri Demetrii dilectisimi ac fi delis nostri dapiferi karissimi fi lii nostri regis Colomani de genere Aba (...)“ MNL 
DL 198 (1234/1243). RA I/1, č. 529, s. 167-168. WENZEL, Gusztáv (Ed.). Codex diplomaticus Arpadianus continuatus X. 
(ďalej CDAC). Pest, Budapest : Kiadja Magyar Tudományos Akadémia, 1860 – 1874, č. 345, s. 545. CDH 4/1, s. 203-206 
(1240). SALANCI, M. Kecerovci..., s. 6, 8.

58 CDSl I, č. 352, s. 252.

59 CDSl I, č. 154, s. 122-123. LABANC, P. Vývoj šľachty..., s. 17-19.

60 MVA, s. 43.

61 MNL DL 70 150 (1262/1311). RA I/2, č. 1312, s. 401. Prepis listiny: MNL DL 70 160 1262/1311/1342. K nenávisti 
Uhrov voči cudzincom v stredoveku pozri: KRISTÓ, Gyula. Magyar öntudat és idegenellenesség az Árpád-kori 
Magyarországon. In: Irodalomtörténeti Közlemények,  1990, roč. 94, č. 4, s. 435-436.
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V prípade Lipovca už len samotný fakt, že transakciu z roku 1229 musel potvrdiť kráľ 
Ondrej II.62 a Kolomanov starší brat, budúci kráľ Belo,63 jasne dokazuje, že aj keď tento majetok 
formálne patril Kolomanovi, potreboval pre svoje rozhodnutie predať ho súhlas nielen kráľa, 
ale aj svojho brata. Teda išlo určite o dynastický majetok, s ktorým nemohol Koloman narábať 
úplne svojvoľne. Okrem toho označenie Lipovca ako predium jednoznačne vypovedá, že 
muselo ísť o rozsiahly majetok. Týmto termínom sa označovali aj veľké kráľovské alebo 
cirkevné majetky v 11. – 12. storočí.64 Jeho rozsah potvrdzuje delenie medzi príslušníkmi rodu 
Aba (Kecerovci) v roku 1282, z ktorého je možné vyčítať, že siahal až k Topli a zaberal severnú 
časť Slanských vrchov. Do prvej polovice 13. storočia neboli jeho súčasťou iné dediny, preto sa 
pôvodné centrum určite nachádzalo tam, kde existoval najstarší kostol (Kecerovské Kostoľany/
Kecerovský Lipovec). Pri delení z roku 1282 sa dozvedáme niekoľko dôležitých skutočností. 
Na rozsiahlom majetku Lipovec bol už kostol (pravdepodobne v Kecerovských Kostoľanoch), 
šľachtická kúria – dvorec a hrad (ecclesia, residencia et castrum).65 Pri ďalšom delení v roku 
1299 sa spomína ich kúria – dvorec (iuxta curtem seu sessionem eorumdem), ktorá bola v roku 
1282 označená ako rezidencia. Neďaleko bol aj kostol, ktorý sa tiež spomína už v roku 1282, 
ale pri tomto druhom delení sa uvádza aj jeho patrocínium. Bol zasvätený sv. Ladislavovi, 
uhorskému kráľovi (ecclesia sancti Regis Ladizlai). Arpádovci, podobne ako iní panovníci 
v Európe, pestovali kult svojich dynastických svätcov. Je veľmi pravdepodobné, že tento 
kostol vznikol z ich iniciatívy, pretože patrónmi kostolov a kaplniek na kráľovských majetkoch 
boli často dynastickí svätci.66 Tento kostol mohol vzniknúť najskôr začiatkom 13. storočia, 
pretože kanonizácia sv. Ladislava sa udiala v roku 1192. Ten patril medzi najobľúbenejších 
kráľovských svätcov a jeho kult bol v Uhorsku veľmi silný.67 Dalo by sa uvažovať aj o tom, 
že pôvodne to bola kráľovská kaplnka (capella regis) a možno aj rezidencia Abovcov bola 
pôvodne kráľovským dvorcom (curia/curtis). Vieme totiž, že na množstve kráľovských majetkov 
si Arpádovci budovali centrálne dvorce, ktorých súčasťou bola aj kaplnka.68 To mohol byť aj 
prípad Lipovca, keď bol ešte kráľovských majetkom. Podľa UPK vieme, že okolité lesy pri starom 
hrade Salis slúžili panovníkovi na lov. Aj ďalšie informácie o majetku Solivar nám dokladajú, 

62 CDSl I, s. 252, č. 353.

63 CDSl I, s. 253, č. 354.

64 SZABÓ, István. A prédium. Vizsgálódások a korai magyar gazdaság- és település-történelem körében I. In: 
Agrártörténeti szemle, 1963, roč. 5, č. 1-2, s. 3-4, 8-9, 10-13, 13-16, 17-18, 42-43.

65 VARSIK, B. Osídlenie III..., s. 13, 15, 22, 28, 60, 122-124. SALANCI, M. Kecerovci..., s. 11-12. ŠMILAUER, Vladimír. 
Vodopis starého Slovenska. Praha - Bratislava : Učená společnost Šafaříková, 1932, s. 225-226. ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 126-
128.

66 Ku kultu dynastických svätcov pozri: SLIVKA, Michal. Uctievanie svätých na Slovensku : K problematike výskumu 
patrocínií. In: Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia, 2006, roč. 5, s. 118-121. KLANICZAY, Gábor. Conclusion : North 
and East European Cults of Saints in Comparison with East-Central Europe. In: ANTONSSON, Haki Thor – GARIPZANOV, 
Ildar H. (Eds.). Saints and their Lives on the Periphery : Veneration of Saints in Scandinavia and Eastern Europe (c. 1000 – 
1200). Turnhout : Brepols Publishers, 2010, s. 288, 291-293, 300, 303. MEZŐ, András. A patrociniumi helységnevek 
keletkezése. In: Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv, 1995, roč. 11, s. 7-20. TÓTH, Valéria. Patrociny Settlement 
Names in the Carpathian Basin. In: TÓTH, Valéria (Ed.). Patrociny Settlement Names in Europe : Onomastica Uralica 8. 
Debrecen - Helsinki : University of Debrecen, 2011, s. 176, 177, 203.

67 MEZŐ, András. A templomcím a Magyar helységnevekben (11. – 15. század). Budapest : METEM, 1996, s. 134-139. 
MEZŐ, András. Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Budapest : METEM, 2003, s. 213, 215, 219. KLANICZAY, Gábor. 
Holy Rulers and Blessed Princesses : Dynastic Cults in Medieval Central Europe. Cambridge : Cambridge University Press, 
2002, s. 173-194.

68 SZŰCS, J. Sárospatak..., s. 10-11, 15, 17. Varsik predpokladá, že kúria/dvorec a kostol v Lipovci boli najstaršie stavby. 
VARSIK, B. Osídlenie III..., s. 112, 118, 122-124. Kráľovský dvorec (dnešné Dvorce nad Žitavou) aj s kaplnkou sa napríklad 
spomína v zakladacej listine kláštora v Hronskom Beňadiku: „Hudwordiensium aliam terram (...) ubi et curiam meam, 
necnon capellam, que in honore sancti Martini est, (...)” CDSl I, č. 58+, s. 55 (1075).
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že sa v Slanských vrchoch nachádzali kráľovské loviská. Môžeme preto predpokladať, že 
Lipovec (kráľovský dvorec a kaplnka (?)) bol pôvodne súčasťou kráľovského lesa v tejto časti 
Šariša. V roku 1299 pri delení veľkého panstva Lipovec medzi príslušníkov rodu Aba69 sa 
totiž spomína cesta, ktorá viedla do lovísk (ad quendam locum venacionis). Tie sa nazývali 
Bichachlesi, Bykachleswy, Bykachlesy (maď. Bükköslés)70 a nachádzali sa v spomenutej časti 
Slanských vrchov. Keďže maďarský sufi x -les alebo -leső znamenal úkryt, miesto kde sa 
číha alebo stanovište, hliadka, stráž a bükkös bola bučina,71 je možné tento miestny názov 
voľne preložiť ako „buková postriežka“. Pravdepodobne išlo o miesto, kde mali Arpádovci 
zriadený lovecký dom (villa venatoria, domus de foresta, tugurium venatorium), ktorý slúžil 
pre potreby panovníka, prípadne jeho služobníkov (hájnikov, lovcov) počas lovu v týchto 
lesoch.72 Takýchto loveckých domov bolo v jednom lese niekoľko a neboli od seba veľmi 
vzdialené, pretože sa využívali ako miesta pobytu panovníka v čase lovu. Nachádzali sa 
napríklad v lese Piliš (pallatium, domuncula lapidea venationi), kde boli až štyri lovecké domy 
a jeden hlavný lovecký dvorec v Dömöši.73 V prípade Bichachlesi išlo koncom 13. storočia 
pravdepodobne už len o pozostatok po bývalom kráľovskom lovisku, ktoré možno navštevovali 
Arpádovci už v 11. – 12. storočí. Zmienku o lovnom mieste v tejto časti Šariša doplňuje údaj 
o lese pri delení majetku Lipovec z roku 1282. Vtedy sa spomínajú polia – vyklčované miesta 
(campos), ktoré sa nachádzali vo veľkom lese (magna silva). Ten slúžil Abovcom na spoločné 
užívanie (que ipsis est communis).74 Podľa určenia jeho polohy, na základe listín z roku 1299 
a 1282, ho môžeme stotožniť s loviskami, ktoré sa spomínajú v roku 1299. Zrejme tam Abovci 
v druhej polovici 13. storočia bežne lovili podobne ako predtým uhorskí králi. Dokonca aj 
v roku 1333, keď kráľovský taverník Demeter, syn Alexandra z rodu Aba, poveril Petra, brata 
dedičného richtára z Hanušoviec nad Topľou, dosídliť na nemeckom práve svoj majetok 
Hlinné (Aghaguspothoka), ktorý bol súčasťou panstva Lipovec, je uvedené, že sa nachádzal 
vo veľkom lese (maxima silva).75

Nepriamy doklad o tomto veľkom kráľovskom lovisku v severnej časti Slanských vrchov 
sa objavuje aj v roku 1288, keď Ladislav IV. daroval kráľovské dediny (villas nostras regales) 
Solivar a Soľ Jurajovi, synovi Šimona. Súčasťou donácie bol aj veľký les, ktorý siahal až k Topli 
(ac silva usque Thopl protendenti), vo svojich starých hraniciach spolu s chotármi spomenutých 
dedín, ktoré boli stanovené už za Bela IV.76 Dokladom, že v tejto oblasti sa nachádzali staré 
kráľovské loviská je falzum, ktoré sa hlási do roku 1285. V skutočnosti vzniklo niekedy pred 

69 K tomu pozri: ULIČNÝ F. Najstaršia..., s. 66. SALANCI, M. Kecerovci..., s. 3-8.

70 MNL DL 1537/1. MNL DL 1537/2. MNL DL 1538. RA IV/2, č. 4258, s. 225-226. CDAC X., č. 213, s. 329-332. VARSIK, B. 
Osídlenie III..., s. 111-118, 122. Pozri aj prepis tejto listiny z roku 1311: SEDLÁK, Vincent (Ed.). Regesta diplomatia nec non 
epistolaria Slovaciae I. (ďalej RSDl). Bratislava : VEDA, 1980, č. 942, s. 405.

71 SZAMOTA, István – ZOLNAI, Gyula. Magyar oklevél-szótár (ďalej OkSz). Budapest : Kiadja Hornyánszky Viktor 
Könyvkereskedése, 1902 – 1906, s. 100, 584-585.

72 Podobné príklady Ispanleswy, leshyg. Koreň názvu je možné vyložiť z maďarského prídavného mena bukový 
(bükkös). Pozri: OkSz, s. 585, 100.

73 GYÖNGYÖSI, Gregorius. Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Santi Pauli Primi Eremitae. Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1988, s. 48, 49-50. GYÖRFFY, György. Adatok a Pilis megyei monostorok középkori történetéhez. In: Művészettörténeti 
Értesítő, 1956, roč. 5, č. 4, s. 283-284. SZABÓ, P. Woodland..., s. 93. K loveckým domom v lesoch panovníka pozri: 
RACKHAM, O. The Last Forest..., s. 172-179, 181-184, 185-186. ZOTZ, Thomas. Königspfalz und Herrschaftspraxis im 10. 
und frühen 11. Jahrhundert. In: Blätter für deutsche Landesgeschichte, 1984, roč. 120, s. 33-34.

74 MNL DL 1133. CDAC IX, č. 242, s. 340-341. VARSIK, B. Osídlenie III..., s. 111-122. ŠMILAUER, V. Vodopis..., s. 225-226.

75 MNL DL 2794.

76 MNL DL 57 222. MNL DL 57 223. RA II/2-3, č. 3502, s. 398. RA II/4, č. 3709, s. 37-38. CDH V/3, s. 396-397. Slovenský 
preklad: MARSINA, Richard (Ed.). V kráľovstve svätého Štefana : Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III (ďalej PDSS 
III.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2003, č. 134, s. 262-264. ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 289.
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rokom 1347.77 Ide o spomenuté darovanie kráľovských dedín Solivar, Soľ pre Juraja, syna 
Šimona s tým rozdielom, že sa to týkalo aj Delne a neznámych dedín *Zarbouth a *Chedezdeth. 
V opise zámerne zväčšeného územia, na ktorom boli aj spomenuté dediny, sa pri vymedzení 
východných hraníc spomína, približne na sever od dnešných dedín Abranovce a Kokošovce, 
bývalé kráľovské lovisko (locus venacionis).78 Toto falzum však súvisí s textom pravej listiny 
z roku 1285 a ide o jej sfalšovanú verziu, čo sa hlavne týka dvoch neznámych dedín a rozsahu 
územia darovaných majetkov. V pravej listine o darovaní kráľovských dedín Solivar a Soľ sa 
pri metácii nespomínajú kráľovské loviská,79 ale miesto, kde mali Arpádovci zriadený lovecký 
dom (locus Keralzalasa, Kyralzallasa, maď. Királyszállás, maď. király-kráľ, szállás-príbytok, 
chata), teda miesto, kde sa počas poľovačky v lese zdržiavali.80 Ide o dnešný kopec Kráľova 
hora (798 m. n. m.). Toto miesto bolo súčasťou rozsiahleho kráľovského loviska, o ktorom máme 
správu z roku 1299 (Bichachlesi, Bykachleswy, Bykachlesy). Navyše v zmienenom falze z roku 
1285 sa pri opise hraníc neďaleko vrchu Maglovec (Mogluch, Moglech, Maglouch) spomína 
ďalšie miesto „Nerlez“. Ako sa v listine priamo uvádza, aj tam existovalo staré lovisko kráľa 
Ladislava IV. a jeho predkov (ubi locus fuit nostre venacionis et nostrorum predecessorum).81 
Podľa dokladov zo 14. storočia to bol kopec (mons Nerlezhygh), ktorý sa nachádzal medzi 
dnešnými vrchmi Maglovec, Oblík (mons Oblok) a Krivý Javor (mons Iaurhyg).82 Spomína sa 
ako „Nyrlezhege“, „Nyrlyz“, čo môžeme voľne preložiť ako brezová (maď. nyír) „postriežka“ 
(sufi xy -lez, -lyz majú význam ako už spomenuté maď. les alebo leső).83 Tento miestny názov, 
podobne ako to bolo v predchádzajúcich prípadoch, zrejme poukazuje na existenciu ďalšieho 
loveckého domu. Ako neskôr uvidíme, tento kopec bol aj súčasťou územia, kde bývali kráľovskí 
hájnici (custodes silvarum) z Hažgutu. Je celkom možné, že títo dohliadali aj na prípadný 
lovecký dom. Museli totiž, ako kráľovskí správcovia, dobre poznať okolité lesy, ktoré patrili 
Arpádovcom. V čase pobytu panovníka v Slanských vrchoch určite vypomáhali pri poľovačkách 
a preto aj lovecké domy museli byť náležite zabezpečené v prípade prítomnosti kráľa a jeho 
družiny. Pod týmto kopcom a v jeho blízkom okolí sa spomína aj rozsiahly a hustý les (silva 
nimia condensa), ktorý bol iste súčasťou spomenutých lovísk.84 Neďaleko nakoniec bolo aj 
miesto, kde bol starý most (locus veteris pontis). Súvisel s kráľovskou cestou (via domini regis), 
ktorá prechádzala týmito loviskami a viedla aj cez les Scypfa.85 Tento les je možné stotožniť 

77 RA, II/2-3, č. 3350, 3351, s. 349. VARSIK, B. Osídlenie I..., s. 119-120. ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 87-88. RÁBIK, V. Nemecké..., 
s. 164.

78 „ (...) ad meridiem super Facharastara, qui nobis locus venacionis erat (...)“ CDAC XII, č. 369, s. 435-437. CDAC 
XII, č. 370, s. 438-441. RA, II/2-3, č. 3350, 3351, s. 349. Pre rozbor metácie a lokalizáciu jednotlivých potokov, pozri: 
ŠMILAUER, V. Vodopis..., s. 222-224. VARSIK, Branislav. Osídlenie Košickej kotliny II. Bratislava : SAV, 1973, s. 422-423.

79 Prepisy listiny z roku 1285. MNL DL 57 218. CDAC XII, č. 370, s. 438-441. Slovenský národný archív (ďalej SNA), 
Bratislava, fond (ďalej f.) Hodnoverné miesto Spišská kapitula Scr. 3, Metales comitatus Sarosiensis, F. 1, nr. 12 (1298) 
(ďalej HM Spišská kapitula, Metales comitatus Sarosiensis). MNL DL 50 543 (1291). RA II/4, č. 3804, s. 75. MNL DL 57 319 
(1346). MNL DL 57 357 (1367).

80 SZŰCS, J. Sárospatak..., s. 15. K maďarskému termínu szállás pozri: OkSz, s. 879. KRISTÓ, Gy. Szempontok..., s. 89-90, 
94. ŠMILAUER, V. Vodopis..., s. 222-224. VARSIK, B. Osídlenie II..., s. 423. K loveckým domom v lesoch panovníka pozri: 
RACKHAM, O. The Last Forest..., s. 172-179, 181-184, 185-186.

81 CDAC XII, č. 369, s. 435-437. CDAC XII, č. 370, s. 438-441. RA, II/2-3, č. 3350, 3351, s. 349.

82 RDSl II, č. 578, s. 266 (1320). MNL DL 57 347. MNL DL 64 054. Pozri aj: MNL DL 64 035 (1349). MNL DL 64 051 
(1358). Keď mali roku 1526 páni zo Šebeša spor s pánmi zo Solivaru, vtedy sa spomínajú kopce Nerlez a Oblík aj ako lesy 
(silvae Nerles et Oblyg). MNL DL 64 622.

83 OkSz, s. 584-585, 698.

84 MNL DL 57 347. MNL DL 64 054.

85 MNL DL 799. RA II/1, č. 2175, s. 143 (1272). CDH V/1, s. 190-192. PDSS III, č. 114, s. 229-230. ŠMILAUER, V. Vodopis..., 
s. 224. ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 137-138. K význame kráľovskej cesty v spojitosti s lesmi panovníka, pozri: SZŰCS, J. 
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s neskoršou zaniknutou dedinou, ktorá bola majetkom drienovskej vetvy Abovcov. Prvýkrát sa 
objavuje začiatkom 14. storočia v maďarskej podobe *Sepfa, Scepfa a nachádzala sa niekde 
v blízkosti Solivaru.86 Pôvodne to pravdepodobne bol kráľovský majetok – les. V tomto prípade 
môže ísť aj o pomenovanie, ktoré vychádza zo spojenia „Szép-fa“ (pekný les).87

Uhorskí králi, podobne ako iní panovníci v západnej Európe, pravidelne prichádzali na 
svoje majetky. Tie boli prepojené kráľovskými cestami (via regia, via regalis, strata regia), 
ktorými sa presúvali z jedného svojho majetku na druhý.88 Spomenutý starý most a kráľovská 
cesta veľmi pravdepodobne spájali kráľovský majetok v Solivare (predium) s kráľovskými 
loviskami v severnej časti Slanských vrchov – Lipovec (predium), kadiaľ chodievali arpádovskí 
králi na lov. Súčasťou tejto kráľovskej cesty bola určite aj známa cesta (magna via), ktorá 
viedla k hradu Salis (1230), teda na kráľovský majetok v Solivare. V roku 1256 bola dokonca 
výstižne označená ako „strata Kyralutha“.89 V roku 1247 sa spomína kráľovská cesta (via 
regalis) popri rieke Sekčov smerujúca ďalej na Bardejov.90 Určite pokračovala až do Poľska, 
pretože ňou išiel do Sandomíra v roku 1241 Daniel Romanovič (knieža Haličska a Volyňska).91 
Ešte aj v roku 1345 sa tá istá cesta spomína pri Maďarských Raslaviciach (ad magnam viam 
qua ducit versus Poloniam).92 Všetky spolu súviseli (via domini regis-magna via-via regalis), 
pretože išlo o hlavnú kráľovskú cestu smerom do Poľska, ktorá spájala aj jednotlivé kráľovské 
majetky v Šariši.93 Okrem toho, všetky tri miestne názvy „Kyralzallasa“, „Bykachleswy“ 
a „Nyrlezhege“, ktoré sa nachádzali v okolitých lesoch poukazujú na existenciu kráľovských 
lovísk a loveckých domov v severozápadnej časti Slanských vrchov.94 Jednotlivé majetky 
a lesy boli preto prepojené kráľovskými cestami. Podobne to bolo aj na kráľovskom majetku 
(predium) v Ugoči, kde sa spomína kráľovská cesta (Kiralautha), pri ktorej bola zem kráľovských 
hájnikov (Ardó) a neďaleko sa nachádzal kráľovský dvorec (Kiralhaza, domus regalis) spolu 
s kaplnkou (capella regis).95

Sárospatak..., s. 15.

86 Roky 1318 a 1320. RDSl II, č. 374, 375, 524, 578, s. 181, 244, 266.

87 Szép>Sep, podobne ako asimilácia Szemse>Semse. Sufi x -fa sa interpretuje vo význame strom alebo drevo, 
a niekedy sa chápe ako les. K tomu pozri: KISS, Lajos. Földrajzi nevek etimológiai szótára I. Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1988, s. 172. OkSz, s. 207.

88 HLAVÁČEK, Ivan. Die Itinerare der böhmischen Herrscher bis zum Jahre 1253 aus verwaltungsgeschichtlicher Sicht. 
In: DUŠKOVÁ, Sáša (Ed.). Folia diplomatica I. Brno : Universita J. E. Purkyňe, 1971, s. 113-115, 119-120, 124-125. BRÜHL, 
Carlrichard. Fodrum, gistum, servitium regis : Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich 
und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts 
I. Köln, Graz : Böhlau-Verlag, 1968, s. 33-36, 64-65, 72, 86, 161-162, 180-183, 262-263, 337-338, 430, 523. GÖLDEL, 
Caroline. Servitium regis und Tafelgüterverzeichnis : Untersuchung zur Wirtschafts-und Verfassungsgeschichte des 
deutschen Königtums im 12. Jahrhundert. Sigmaringen : Jan Thorbecke Verlag, 1997, s. 19-35, 55-65, 78-89, 128-129, 
138-146, 147-154, 184-185.

89 VARSIK, B. Kde ležal..., s. 279. VARSIK, B. Osídlenie I..., s. 96.

90 CDSl II, č. 248, s. 194.

91 HUDÁČEK, Pavol. Bardejov. In: ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický 
ústav SAV, 2010, s. 79, 84.

92 HM Spišská kapitula, Scr. 3, Metales comitatus Sarosiensis, F. 1, nr. 1.

93 SZŰCS, J. Sárospatak..., s. 13-14, 15.

94 Podľa listiny z roku 1299 hraničilo panstvo Lipovec neďaleko kopca Oblík s kráľovskými majetkami, ktoré patrili 
k Šarišu: „(...) venit ad quendam montem Oblik vocatum, ubi continuatur terris regalibus pertinentibus ad Sarus, et ibi 
terminatur.“ MNL DL 1537/1. MNL DL 1537/2. MNL DL 1538. RA IV/2, č. 4258, s. 225-226. CDAC X, č. 213, s. 329-332. 
VARSIK, B. Osídlenie III..., s. 118-122.

95 SZŰCS, J. Sárospatak..., s. 15, 17.
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Neďaleko Lipovca bol kráľovský majetok Solivar (predium nostrum de Souuar),96 z ktorého 
viedla kráľovská cesta (via domini regis)97 do lovísk v Slanských vrchoch. Zrejme sa napájala 
na cestu spomínanú v roku 1299, ktorá smerovala pôvodne z kráľovského majetku Lipovec 
do kráľovských lesov v severnej časti jeho územia. O tom, že solivarský majetok bol súčasťou 
kráľovských lovísk nepriamo nasvedčuje listina kráľoviča Štefana z roku 1261. Vtedy daroval 
„comesovi“ Echymu zem s kostolom zasväteným uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi (ecclesia 
ad honorem beatissimi Ladizlai Regis), ktorá sa nachádzala na území kráľovského majetku 
Solivar (quamdam terram in districtu predii nostri de Souuar existentem).98 Podľa spomenutej 
falošnej listiny z roku 1285 ležala v mieste, kde sa Sekčov vlieval do Torysy. V tomto roku sa 
uvádza ako dedina Arcusa, syna Echyho (circa villam Arcus, fi lii Ech) a nachádzala sa medzi 
Solivarom a Haniskou pri pravom brehu Torysy južne od mesta Prešov.99 Z prvej polovice 
14. storočia pochádzajú zmienky o farárovi z tejto dediny (sacerdos Sancti Ladislai, Adam de 
Sancto Ladislao)100 a neskôr sa spomína už v maďarskej podobe ako *Zenthlazlo.101

Listina z roku 1261 obsahuje dve dôležité informácie. Prvá súvisí s tým, že na spomenutej 
zemi existoval kostol zasvätený dynastickému svätcovi, podobne to bolo aj na majetku Lipovec. 
Druhou dôležitejšou informáciou je, že s „dovolením“ kráľa Bela IV. tam pôvodne býval vtáčkar 
(auceps) Miko.102 To znamená, že zem držal za plnenie stanovených povinností na kráľovskom 
majetku. Úlohy, ktoré vykonával Miko už za Bela IV. sa jednoznačne spájajú so službou pri 
love panovníka v neďalekom kráľovskom lese.103 Jeho povinnosť sa veľmi pravdepodobne 
vzťahovala na výcvik dravých vtákov a lov s nimi (aucupium, aucupatio). Preto mohol byť 
kráľovským jastrabiarom alebo sokoliarom.104 Miko nebol určite jediným služobníkom na 
spomenutej zemi. Iste tam žilo viacero služobníkov s týmto zameraním. Možno išlo o dedinu 
kráľovských jastrabiarov alebo sokoliarov a Miko bol ich hlavným predstaveným (maior).

Na bývalom kráľovskom majetku v Solivare priamo v dedine Šovár/Solivar (Sowar) sa 
v roku 1438 spomínajú dva kostoly. Prvý, veľmi pravdepodobne starší, bol kamenný kostol 
s kamennou vežou zasvätený významnému arpádovskému svätcovi kráľovi Štefanovi (ad 

96 Štátny archív (ďalej ŠA) Prešov, f. Magistrát mesta Prešov (ďalej MMP), sign. 1. CDAC III, č. 3, s. 4-5. CDAC VIII, č. 7, 
s. 11-12. ŠMILAUER, V. Vodopis..., s. 218. ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 369.

97 RA II/2-3, č. 2175, s. 143 (1272). CDH V/1, s. 191. PDSS III, č. 114, s. 229-230. ŠMILAUER, V. Vodopis..., s. 224. SZŰCS, 
J. Sárospatak..., s. 15.

98 ŠA Prešov, f. MMP, sign. 1. CDAC III, č. 3, s. 4-5. CDAC VIII, č. 7, s. 11-12. ŠMILAUER, V. Vodopis..., s. 218.

99 MNL DL 57 218. CDAC, XII, č. 370, s. 438. RA II/2-3, č. 3351, s. 349-350.

100 SEDLÁK Vincent (Ed.). Rationes collectorum pontifi ciorum in annis 1332 – 1337 : Monumenta Vaticana Slovaciae I 
(ďalej MVH I.). Trnavae - Romae : Institutum Historicum Slovacum in Roma, 2008, s. 76, č. 403; s. 122, č. 784.

101 ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 369. ULIČNÝ, Ferdinand. Zánik dedín v Šariši v 13. – 16. storočí. In: Archeologica historica, 
1981, roč. 6, s. 524. MEZŐ, A. A templomcím..., s. 134-139. K názvom dedín odvodených z patrocínií pozri: KRISTÓ, Gy. 
Szempontok..., s. 44-49. TÓTH, V. Patrociny..., s. 176, 177, 203. ŠTĚPÁN, Pavel. Patrociny Settlement Names in the Czech 
Republic and Slovakia. In: TÓTH, Valéria (Ed.). Patrociny Settlement Names in Europe : Onomastica Uralica 8. Debrecen - 
Helsinki : University of Debrecen, 2011, s. 208, 210-211, 212.

102 „(...) super qua quidem auceps Myco nomine de permissione karissimi patris nostri B. ilustris regis Vngarie antea 
residebat (...)“. ŠA Prešov, f. MMP, sign. 1. CDAC III, č. 3, s. 4-5. CDAC VIII, č. 7, s. 11-12.

103 CSŐRE, P. A magyar…, s. 173. Doklady o chytaní vtákov pozri: CDH X/2, č. 111, s. 204 (1394). CDH X/3, č. 163, s. 167. 
MNL DL 9485 (1409). CDH X/8, č. 116, s. 308. CDH X/4, č. 143, s. 748. CDH X/5, č. 130, s. 297. Magyar nemzeti levéltár 
Budapest, Diplomatikai Fényképgyűjtemény (ďalej MNL DF), sign. 285 410 (1414/1419). CDH X/5, č. 239, s. 548. MNL DF 
285 409 (1422). CDH X/3, č. 39, s. 310. MNL DL 14 206 (1448).

104 KUČERA, Matúš. Anmerkungen zur Dienstorganisation in frühmittelalterlischen Ungarn. In: Zborník Filozofi ckej 
Fakulty Univerzity Komenského : Historica, 1970, roč. 21, s. 113-127. GYÖRFFY, György. Az Árpád-kori szolgálónépek 
kérdéséhez. In: Történelmi Szemle, 1972, roč. 15, č. 3-4, s. 290. DĄBROWSKA, Elżbieta. Elementy słowiańskie w organizacji 
służebnej wczesnofeudalnych Węgier. In: KUCZYŃSKI, Stefan K. (Ed.). Cultus et cognitio : Studia z dziejów średniowiecznej 
kultury. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowej, 1976, s. 112-113.
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honorem sancti regis Stephani). Druhý, bez veže, bol zasvätený Panne Márii.105 Ako sme už 
spomenuli, zasväcovanie kostolov dynastickým svätcom vychádzalo z iniciatívy uhorských 
panovníkov pri upevňovaní ich kultu. Podľa UPK a Anonyma vieme, že hrad Salis bol jedným 
z najstarších v tejto časti Šariša. Keďže išlo zároveň aj o kráľovský majetok, nie je vôbec 
prekvapujúce, že tam existoval starý kostol zasvätený jednému z prvých a najvýznamnejších 
arpádovských svätcov. Predpokladá sa, že to bol jednoloďový kostol so štvorcovým 
presbytériom a jeho výstavba sa datuje minimálne do 12. storočia.106 Kanonizácia sv. 
Štefana a jeho syna sv. Imricha sa udiala v roku 1083, čím sa položili základy pre posvätnosť 
arpádovského rodu (beata stirps).107 Pretože bol Solivar kráľovským majetkom, spomínaný 
kostol zrejme vybudovali už v 12. storočí, prípadne aj skôr. Podobne ako v iných kráľovských 
lesoch (Ugoča, Bereg, Piliš, Bakon) mohol byť tento kostol-kaplnka súčasťou hlavného 
kráľovského dvorca na majetku Arpádovcov v tejto časti Šariša.

Už niekedy v 13. storočí existovala na solivarskom majetku, neďaleko potoka Delňa,108 
neskôr zaniknutá dedina *Feneuzad. Jej názov je zrejme odvodený z maďarských slov „fenyő“ 
(jedľa) a „szád“ (vstup, priechod).109 Išlo by teda o dedinu, ktorá sa nachádzala neďaleko 
jedľového lesa. Súdiac podľa jej polohy, bola iste pôvodne súčasťou kráľovských lesov 
v tejto časti Slanských vrchov.110 Pri riešení hraničného sporu medzi šľachticmi z *Feneuzadu 
v roku 1335 sa objavuje zmienka o listinách kráľa Bela IV. a Štefana V. Podľa jej stručného 
záznamu vieme, že sa týkala vyčlenenia tejto dediny z územia kráľovského hradu Solivar (!) 
(a castro Sowar). Ak je táto informácia pravdivá, muselo ísť o hrad Salis, pretože hrad pánov 
zo Solivaru (Sowar, maď. Sóvár) vznikol až po roku 1288.111 Bola to teda stará dedina, ktorá 
možno existovala už pred 13. storočím. Majetok šľachticov z *Feneuzadu susedil na východe 
s panstvom Lipovec, na severe s pánmi zo Solivaru a z južnej strany s potokom Veľká Delňa.112 
Jedným z hraničných bodov bol aj kopec „Lapustawr“ neďaleko potoka Delňa. Tento kopec sa 
spomína už vo falošnej listine z roku 1285 (Lopuchostaura) pri udelení Solivaru, Soli a Delne. 
Aj v tomto falze je lokalizovaný neďaleko Veľkej Delne. Južne od tohto kopca už boli staré 
kráľovské loviská.113 Ako je zrejmé z ďalších dokladov, okolité územie bolo ešte v roku 1333 
súčasťou kráľovského lesa. Vtedy totiž Karol I. daroval šľachticom Jánovi a Ithemu les vedľa 

105 „(...) possessione Sowar (...) ecclesias lapideas parochiales, unam cum turri lapidea, ad ad honorem sancti regis 
Stephani et secundam sine turri, ad laudem beatissime Marie virginis constructas (...)“. MNL DL 57 678. ULIČNÝ, F. Dejiny..., 
s. 291. MEZŐ, A. Patrocíniumok..., s. 196.

106 PDOS III, s. 178.

107 MEZŐ, A. A templomcím..., s. 125-131. KLANICZAY, G. Holy Rulers..., s. 123-147, 150-160. KLANICZAY, G. Conclusion : 
North and East..., s. 294-295, 303.

108 B. Varsik tvrdí, že názov tohto potoka má pôvod v slovanskom slove děl  vo význame hora. VARSIK, Branislav. 
Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v 10. – 12. storočí. Bratislava : VEDA, 1990, s. 134. 
Podobne aj: ŠMILAUER, V. Vodopis..., s. 474.

109 OkSz, s. 239, 872. ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 74. ULIČNÝ, F. Zánik..., s. 523.

110 V prvej polovici 15. storočia sa spomína aj les Delňa (silva Delnafew), o ktorý viedli spor páni zo Solivaru s Jánom 
Kakašom z Delne. MNL DL 57 425 (1412). Pozri aj: MNL DL 57 485 (1419). MNL DL 57 526 (1421).

111 „(...) Feneuzad (...) iuxta privilegium (...) illustrum regum Hungarie videlicet Bele et Stephani extitisse collata ac ut 
a castro Sowar per dictos reges excepta fuisset (...)“. ŠA Prešov, f. MMP, sign. 7/b. FÜGEDI, E. Vár és társadalom…, s. 192

112 „(...) ad Nodgdelnefew, ad montem Lapustawr nuncupatum accedendo et in cacumine eiusdem montis (...) ibidem 
in cacumine dicti montis esse primam metam a parte orientali quem separat a metis magistri Demeterii de Nekchey 
pertinentibus ad castrum Lypolch a parte vero septemtrionali separarent mete nobilium de Sowar, a parte (...) meridionali 
separaret fl uvius magnus Delne (...)“ ŠA Prešov, f. MMP, sign. 7/b. FÜGEDI, E. Vár és társadalom…, s. 192.

113 CDAC XII, č. 369, s. 435-437. CDAC XII, č. 370, s. 438-441. RA, II/2-3, č. 3350, 3351, s. 349.
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hornej časti potoka Delňa, ktorý hraničil s chotárom dediny *Feneuzad.114 Práve po tejto 
donácii vznikol spor, ktorý sa riešil v roku 1335. Pri ohraničení časti z tohto kráľovského lesa 
Spišskou kapitulou sa uvádzajú jeho hranice pri vrchu „Stomorhege“, okolo potokov Malá 
a Veľká Delňa a vrchu „Jawrlapishegh“. Je celkom možné, že vrch „Jawrlapishegh“ je ten istý, 
ktorý sa spomína v inej podobe už v roku 1285 a 1335 (Lopuchostaura/Lapustawr).115 Nakoniec 
aj vrch „Stomorhege“ je možné stotožniť s kopcom v listine z roku 1285, ktorý sa neďaleko 
kráľovských lovísk spomína ako kopec „Sumurhege“.116 Ako sme mohli z naznačených dokladov 
vidieť, okolie Delne, Kokošoviec a Abranoviec bolo veľmi pravdepodobne v najstarších 
obdobiach súčasťou kráľovských lesov. Potvrdiť súvislosť zaniknutej dediny *Feneuzad 
s organizáciou kráľovských lovísk (dedina hájnikov, lovcov, sokoliarov a pod.) v tejto časti 
Slanských vrchov nie je však na základe zachovaných informácií možné.

Nepriamym dokladom o kráľovských loviskách v spomenutej časti Slanských vrchov je 
aj listina kráľa Ladislava IV. z roku 1285, ktorou daruje opustenú zem *Hulloudzalasa (maď. 
Hollódszállása) Budovi, synovi Lotara z Turne nad Bodvou (de Torna). Nachádzala sa priamo 
na území kráľovských lovísk niekde v blízkosti Vyšnej Šebastovej a Podhradníka. Severne od 
nej boli usadení kráľovskí hájnici v Podhoranoch/Hažgute. Jej názov môžeme voľne preložiť 
ako „Havrania chata, Havraní dom“ (maď. holló-havran, szállás-príbytok, chata).117 Keďže 
má rovnaký sufi x ako záznam o kráľovskom loveckom dome – „Keralzalasa“, „Kyralzallasa“ 
(maď. Királyszállás), aj v tomto prípade mohlo pôvodne ísť o miesto, kde sa počas lovu 
na vysokú zver v okolitých lesoch zdržiaval panovník spolu so svojimi lovcami, hájnikmi 
a sokoliarmi. Možno to bola dedina, kde boli usadení kráľovskí služobníci – hájnici, sokoliari 
alebo lovci. Na základe spomínaných údajov môžeme predpokladať, že minimálne v prvej 
polovici 13. storočia ku kráľovskému majetku Solivar (predium Souuar), ktorého centrom bol 
pôvodne hrad Salis, patrilo týchto osem dedín (villae regalis): Solivar, Soľ (Sopotok), Delňa, 
*Zarbouth, *Chedezdeth, *Zenthlazlo (Mikova, neskôr Echyho dedina), *Feneuzad a možno aj 
*Hulloudzalasa. Spomenuté dediny poukazujú na územný rozsah tohto kráľovského majetku 
v Šariši.

V súvislosti s kráľovskými majetkami, ale už na ľavej strane Torysy v Šarišskej vrchovine, 
je veľmi zaujímavá dedina Radatice. Vznikla spojením starších dedín Radačov a Meretice. 
Už v roku 1261 sa spomína cesta, ktorá viedla neďaleko Solivaru do Radačova (ad viam que 
ducit ad villam Radach).118 Zrejme išlo o dôležitú cestu, ktorá spájala kráľovský majetok na 
pravej strane Torysy s kráľovským lesom v Šarišskej vrchovine. Dedina patrila k dynastickým 
majetkom Arpádovcov, pretože až v roku 1273 ju Ladislav IV. daroval magistrovi Jóbovi. 
Donačná listina z 30. augusta je nezvyčajne stručná. Iste slúžila len na oznámenie vykonanej 
donácie, lebo zmieňuje len základnú informáciu o darovaní zeme Radačov (Rodachfolua) 

114 „(...) quandam silvam in vicinitate nobilium de Fenyewzad iuxta rivulum Delnefew a parte septemtrionali adiacentem 
(...)“ HM Spišská kapitula, Scr. 3, Metales comitatus Sarosiensis, F. 1, nr. 5. (1333/1375/1524).

115 Lapis-lopuch-lapus.

116 MNL DL 57 218. CDAC XII, č. 370, s. 438-441. HM Spišská kapitula, Scr. 3, Metales comitatus Sarosiensis, F. 1, nr. 12 
(1298). CDS, č. 19, s. 310-311. MNL DL 50 543 (1291). RA II/4, č. 3804, s. 75. MNL DL 57 319 (1346). MNL DL 57 357 
(1367).

117 „(...) quandam terram nostram vacuam et habitatoribus destitutam Hulloudzalasa vocatam (...)“. MNL DL 102 898. 
RA II/2-3, č. 3366, s. 354. CDP VIII, č. 192, s. 238-239. ŠMILAUER, V. Vodopis..., s. 222. OkSz, s. 879. VARSIK, B. Osídlenie 
III..., s. 247-249, 288. ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 45. Dalo by sa uvažovať aj o osobnom mene Hollouk, Hollus, ktoré sa objavuje 
v Uhorsku v prvej polovici 13. storočia. FEHÉRTÓI Katalin. Árpád-kori személynévtár (1000 – 1301). Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 2004, s. 390.

118 ŠA Prešov, f. MMP, sign. 1. CDAC III, č. 3, s. 4-5. CDAC VIII, č. 7, s. 11-12. ŠMILAUER, V. Vodopis..., s. 218.
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magistrovi Jóbovi a jeho dedičom (neskorší páni z Čičaroviec)119 za preukázané zásluhy.120 

Z neskoršej listiny sa dozvedáme, že Jób, syn Šimona, bol hlavný predstavený kráľovských 
kuchárov (rector cocorum nostrorum), ktorý verne slúžil už Belovi IV. a Štefanovi V. Išlo 
o významného človeka, ktorý pôsobil na kráľovskom dvore. Mal na starosti zásobovanie 
kuchyne potravinami z kráľovských majetkov.121 Radačov dostal nielen za svoju dlhodobú 
vernosť, ale aj za preukázané vojenské služby. Neuvádza sa však žiadne ohraničenie majetku, 
ktoré bolo bežné pri donačných listinách. Túto zem (terram Radachfelde, iuxta fl uvium Zuina 
sitam) dostal v takých hraniciach, ako bola držaná predtým (sub eiusdem metis terminis et 
limitibus quibus antea possessa extitit et detenta).122 Išlo teda o starý kráľovský majetok, 
ktorý nebolo nutné ohraničovať. Oveľa dôležitejšia je zaniknutá dedina Meretice. Spomína 
sa síce až v roku 1332, ale podľa názvu a patrocínia kostola išlo veľmi pravdepodobne 
o oveľa staršiu dedinu. Z tohto roku pochádza zmienka o Jánovi, správcovi – farárovi kostola 
sv. Imricha z dediny Svätý Imrich-Meretice (Johannes rector ecclesie Sancti Enrici (?) de 
villa Scenthemryh).123 Svoje meno získala podľa patrocínia kostola, ktorý bol zasvätený 
jednému z prvých dynastických svätcov Arpádovcov, sv. Imrichovi, synovi sv. Štefana.124 

V desiatkovom súpise z roku 1332 sa Ján uvádza ako farár z Meretíc (Johannes sacerdos Sancti 
Aymerici, Johannes de Sancto Emerico).125 V rokoch 1344 a 1458 sa táto dedina spomína ako 
„Zenthemreh“.126 Dalo by sa predpokladať, že to bola pôvodne kráľovská kaplnka (capella 
regis) nachádzajúca sa v blízkosti loveckého dvorca (curia regis). K tomuto predpokladu nás 
vedú nasledujúce skutočnosti. Išlo o dynastického svätca, ktorého kult sa viaže aj s lovom 
(princ-lovec).127 Neďaleko bola dedina, kde býval Miko kráľovský vtáčkar-jastrabiar/sokoliar. 
V roku 1249 daroval Belo IV. Echymu, za jeho vojenské zásluhy v Šariši, zem vedľa Svinky 
vyčlenenú z kráľovského majetku (ad predium suum Sarus pertinentem), ktorú pôvodne 
obývali predialisti Batha a Ine. Okolo tejto zeme boli dediny kráľovských služobníkov (populi 
regis), napr. v Cemjate a v Kendiciach (populi de Kendy).128 Darovaná zem pri Svinke sa podľa 
metácie mohla nachádzať niekde pri Bzenove alebo Radaticiach,129 a je preto celkom možné, 
že išlo o Meretice s kostolom sv. Imricha. Dediny kráľovských služobníkov prepojených 
s lovom panovníka často dokladajú existenciu kráľovských lovísk. Aj v prípade Kendíc, ktoré 
sa nachádzajú hneď vedľa Meretíc, to tak jednoznačne je. Keď Ondrej III. v roku 1299 daroval 
príbuzným Štefana, syna Powsa, Kendice, spomína sa, že to bola dedina kráľovských psiarov 

119 MVA, s. 254, 217.

120 CDP VI, č. 135, s. 189. ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 195, 256. ŠMILAUER, V. Vodopis..., s. 209.

121 DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana – ZELENKA, Jan. Curia ducis, curia regis : Panovnický dvůr za vlády přemyslovců. Praha : 
Historický ústav AV ČR, 2011, s. 81, 113.

122 MNL DL 31 184. CDP VI, č. 138, s. 194-195. RA II/2-3, č. 2431, s. 64-65.

123 MNL DF 269 866.

124 MEZŐ, A. A templomcím..., s. 90-91. MEZŐ, A. Patrocíniumok..., s. 122. BARNA, Bálint. A középkori Szent Imre-kép. In: 
Studia Caroliensia, 2006, roč. 6, č. 3-4, s. 95, 97. SLIVKA, M. Uctievanie..., s. 120. KLANICZAY, G. Holy Rulers..., s. 123-147, 
158-160. KLANICZAY, G. Conclusion : North and East..., s. 294-295, 303.

125 MVH I., s. 66, č. 322; s. 126, č. 833.

126 MNL DF 265 439. MNL DF 265 454. K tomu pozri: ŠTĚPÁN, P. Patrociny..., s. 212.

127 K obrazu sv. Imricha ako lovca princa pozri: BARNA, B. A középkori..., s. 91-110. K obrazu dokonalého svätca mladíka 
a panica pozri: KLANICZAY, G. Holy Rulers..., s. 123-147, 158-160. KLANICZAY, G. Conclusion : North and East..., s. 294-295, 
303.

128 CDSl II, č. 338, s. 236, (1249). HUDÁČEK, P. Kráľovský majetok..., s. 115-116.

129 ŠMILAUER, V. Vodopis..., s. 209-210.
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(villa seu possessio liciscariorum nostrorum).130 Žili tam chovatelia chrtov (liciscarifer, 
liciscarius), ktoré králi často používali pri love a patrili k veľmi ceneným loveckým psom.131 
Aj keď zmienka o nich pochádza až z konca 13. storočia, môžeme predpokladať, že v tejto časti 
Šariša pôsobili už oveľa skôr. Plnili si lovecké povinnosti v kráľovskom lese, ktorý sa nachádzal 
v Šarišskej vrchovine, možno už začiatkom 13. storočia. Najdôležitejším argumentom, že 
pri Mereticiach išlo naozaj o kráľovskú kaplnku, je prípad dediny Porva, ktorá sa nachádzala 
vo významnom kráľovskom lese Bakon (silva Bokon). V roku 1260 Štefan, syn kráľa Bela IV. 
a vtedajší knieža Sedmohradska, daroval pannonhalmskému opátstvu dynastickú kaplnku 
zasvätenú sv. Imrichovi v Porve. V jej blízkosti bol dokonca cintorín (cymeterium ipsius 
capelle) a mnísi, ktorí tam mali žiť, dostali k dispozícii „pivnicu“ a ornú pôdu. Nebola to teda 
len „opustená“ kaplnka v lese, pretože tam bol cintorín, orná pôda a hospodárske budovy 
(dokladom je pivnica – zásobáreň). Preto sa predpokladá, že táto kaplnka pôvodne patrila ku 
kráľovskému dvorcu v zmienenom lese, čo nakoniec potvrdzuje aj jej zasvätenie dynastickému 
svätcovi.132

Jedným z najdôležitejších dokladov o organizácii kráľovských lesov v Šariši sú dediny 
hájnikov. Severovýchodne od dnešného hradu Kapušany bola jedna z nich. Išlo o kráľovských 
hájnikov (custodes silvarum), ktorí dohliadali na lesy Arpádovcov v tejto časti Šariša.133 

Spomína sa v roku 1283134 a ide o dnešné Podhorany/Hažgut (Asgut, Asguth).135 Nachádzala 
sa ešte pred krajinskými zásekmi a dokonca neďaleko tzv. Bardejovskej brány (porta Bardfa).136 
V ich blízkosti boli aj dediny strážcov hraníc vo Veľkom Slivníku a Finticiach. Všetky boli 
súčasťou kráľovského majetku v Šariši. Listina z roku 1283 bola vydaná presne v tom istom 
čase (21. septembra) ako listina pre hájnikov z dediny Ňaršany (pri Sabinove).137 Ešte aj 
základná formulácia je úplne zhodná a obidve listiny spísal magister Bartolomej, spišský 
prepošt a kráľovský podkancelár. Týkala sa oslobodenia kráľovských hájnikov (custodes 
silvarum) od povinnosti strážiť lesy v Šariši a ich povýšenia medzi šľachtu za vojenské zásluhy 
(exemptio et nobilitatio). Daroval im aj polovicu zeme Hažgut, na ktorej pôvodne bývali. 

130 MNL DL 66 652. RA II/4, č. 4274, s. 232. Spomína sa aj v roku 1284 pri ohraničovaní majetkov pánov z Drienova: „(...) 
vicini et commetanei sui quendi vocati (...)“. MNL DL 1172. RA II/2-3, č. 3321, s. 339. CDAC IX, č. 276, s. 389. Pozri aj: RA 
II/2-3, č. 3614, s. 427. KRISTÓ, Gy. Szempontok…, s. 81.

131 PÍREK, Michal. Psy a ich chov v stredovekej spoločnosti so zvláštnym zameraním na územie Uhorského kráľovstva. 
In: Historické štúdie, 2014, roč. 48, s. 132, 135.

132 „(...) eidem ecclesie quandam capellam in honore Sancti Hemirici vocatam de Porowa in Bokon existentem pro salute 
nostra ac regni nostri stabilitate de regia liberalitate duximus conferendam (...) ita quod in eadem fratres ordinis Beati 
Benedicti Deo famulantes commorentur habentes cellarium et araturam ibidem (...)“ ERDÉLYI, László – SÖRÖS, Pongrác 
(Eds.). A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története, Vol II., 1243 – 1404. Budapest : Pannonhalmi Szend-Benedekt-rend, 
1903, č. 41, s. 311. CDAC II, č. 222, s. 322. RA II/1, č. 1170, s. 6. SZABÓ, P. Woodland..., s. 143.

133 K hájnikom pozri: HUDÁČEK, Pavol. Stredovekí strážcovia lesov : Kráľovskí hájnici v Uhorsku. In: História : Revue 
o dejinách spoločnosti, 2011, roč. 11, č. 3-4, s. 13-18.

134 NAGY, Imre – DEÁK, Farkas – NAGY, Gyula (Eds.). Hazai oklevéltár 1234 – 1536 (ďalej Hazai oklevéltár). Budapest : 
Knoll Károly Akad. Könyvvárus Bizománya, 1879, č. 94, s. 99-100. RA II/2-3, č. 3266, s. 326. MNL DF 273 780 (1300). MNL 
DL 102 891. RA II/4, č. 4317, s. 247.

135 RSDl II, č. 439, s. 208. VARSIK, B. Osídlenie III..., s. 228. ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 243-244.

136 1261/1271: ,,(...) ultra portam Bardfa (...)“. CDH V/1, s. 163. RA II, č. 1778, s. 8. 1283 (1409): ,,(...) de ultra portam 
Barthfa a parte Polonie (...)“. MNL DL 38 972. MNL DL 90 901. RA II/2-3, č. 3224, s. 312.

137 MNL DL 84 785 (1283). CDH V/3, s. 164-165. RA II/2-3, č. 3265, s. 325-326. VARSIK, B. Osídlenie III..., s. 228, 283. 
ULIČNÝ, F. Dejiny..., s. 263-264. Ardov (Ardou) a Ňaršany (Naas). Obidve sa nachádzali ešte pred krajinskými zásekmi 
neďaleko Torysy. CDSl II, č. 290, s. 202-203 (1248). PDSS III, č. 75, s. 164-165. VARSIK, B. Osídlenie I..., s. 107, 120, 133. 
VARSIK, B. Osídlenie III..., s. 228-229. Tieto dediny neboli od seba príliš vzdialené, a zrejme preto sa v prameňoch takmer 
vždy objavujú spoločne (Nyassardo, Nyassyardeo). Neskôr sa zlúčili do jednej. Dnešné Ražňany. ULIČNÝ, F. Dejiny..., 
s. 263-264.
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Tieto výsady sa týkali hájnikov Inuka, Tubula, Eliáša, Bolyu a Petra.138 Títo pravdepodobne 
dohliadali na kráľovské lesy v Ondavskej vrchovine, ale uvažovať môžeme aj o dohľade 
nad kráľovskými lesmi v severnej časti Slanských vrchov. Nevieme však zistiť, či išlo 
o predstaviteľov jednotlivých rodín alebo príbuzných. Všetci však museli byť dospelí muži, 
pretože boli schopní plniť vojenské povinnosti.139 Keď v roku 1300 daroval Ondrej III. druhú 
polovicu zeme Hažgut za početné vojenské zásluhy magistrovi Synkovi, synovi Tomáša, 
prvýkrát sa uvádza názov dediny v maďarskej podobe „Asgutyerdeuow“, „Asgutherdewow“.140 
Ten, podobne ako ostatné dediny v Uhorsku s charakteristickým názvom „Ardó“ (Ardó, 
Ordó, maď. Erdőóvó),141 jasne dokladá prítomnosť kráľovských hájnikov v tejto dedine. Je 
zaujímavé, že zároveň s druhou polovicou zeme Hažgut dostal Synka aj horu (mons) s názvom 
„Nerlez“, ktorá sa spomína už vo falze z roku 1285 pri darovaní Solivaru, Soli a Delne.142 Tá 
bola pôvodne súčasťou územia kráľovských hájnikov a ako sme skôr spomenuli, zrejme tam 
mali Arpádovci pôvodne vybudovaný lovecký dom.143 O túto horu (alebo skôr les), ktorá bola 
v severnej časti Slanských vrchov, sa pred uvedenou donáciou starali kráľovskí hájnici. Práve 
v týchto miestach existovali staré kráľovské loviská.144 V listine sa uvádza, že táto zem bola 
vtedy opustená a patrila k hradu Šariš, ale pôvodne tam boli usadení kráľovskí hájnici.145 
Pomenovanie tejto hory „Brezová postriežka“ (Nerlezhygh, Nyrlezhege, Nyrlyz),146 podobne 
ako názvy „Bichachlesi“, „Bykachleswy“, „Bykachlesy“ (maď. Bükköslés),147 „Keralzalasa“, 
„Kyralzallasa“ (maď. Királyszállás),148 prípadne Hulloudzalasa (maď. Hollódszállása),149 môže 
tiež poukazovať na existenciu loveckého domu. Všetky spomenuté miesta sa totiž nachádzali 
na území kráľovských lovísk v severnej oblasti Slanských vrchov.

V tomto texte sme sa pokúsili bližšie predstaviť územie Šariša v 13. storočí okolo 
dôležitých kráľovských majetkov Solivar a Lipovec, ktoré patrili k dynastickým majetkom 
Arpádovcov. Snažili sme sa približne rekonštruovať ich podobu a priblížiť organizáciu 
kráľovských lesov (silva regis). Tie môžeme v prameňoch identifi kovať hlavne podľa latinského 
termínu „locus venationis“ alebo vďaka špecifi ckým maďarským miestnym názvom, ktoré 
poukazujú na existenciu kráľovských loveckých domov. Na majetkoch Arpádovcov v tejto 

138 Hazai oklevéltár, č. 94, s. 99-100. RA II/2-3, č. 3266, s. 326.

139 Podľa podoby ich osobných mien patrili zrejme k maďarskému, respektíve turkickému etniku (Uzi). Na svojom 
majetku ich usadili uhorskí panovníci s povinnosťou dohliadať na kráľovské lesy v tejto časti Šariša. MAREK, M. Cudzie..., 
s. 45, 47, 188, 323.

140 MNL DF 273 780. MNL DL 102 891. RA II/4, č. 4317, s. 247. KRISTÓ, Gy. Szempontok…, s. 67.

141 KNIESZA, István. Pseudorumänen in Pannonien und in den Nordkarpathen. Budapest : Archivum Europae centro-
orientalis, 1936, s. 127-131. VARSIK, B. Osídlenie II..., s. 306-307, 354. DĄBROWSKA, E. Elementy..., s. 112-113. ULIČNÝ, F. 
Dejiny..., s. 263-264. SZABÓ, P. Woodland..., s. 120.

142 CDAC XII, č. 369, s. 435-437. CDAC XII, č. 370, s. 438-441. RA, II/2-3, č. 3350, 3351, s. 349.

143 MNL DF 273 780. MNL DL 102 891. CDH VI/2, s. 259-260.

144 „(...) ubi locus fuit nostre venacionis et nostrorum predecessorum (...)“. CDAC XII, č. 369, s. 435-437. CDAC XII, č. 370, 
s. 438-441. RA, II/2-3, č. 3350, 3351, s. 349.

145 „(...) quandam nostram terram Asgutyerdeuow (…) in districtu de Sarus sitam, vacuam et habitatoribus desertam, super 
quam quondam custodes silvarum nostrarum residebant, ad Sarus pertinentem, cum monte Nerlez et aliis pertinentiis 
eiusdem in metis antiquis, terminis et limitibus, in quibus antea habita exstitit et possessa (…)“ MNL DF 273 780. MNL DL 
102 891. CDH VI/2, s. 259-260.

146 RSDl II, č. 578, s. 266 (1320). MNL DL 57 347 (1359). MNL DL 64 054 (1359). Pozri aj: MNL DL 64 035 (1349). MNL DL 
64 051 (1358).

147 MNL DL 1537/1. MNL DL 1537/2. MNL DL 1538. RA IV/2, č. 4258, s. 225-226. CDAC X, č. 213, s. 329-332.

148 MNL DL 57 218. CDAC XII, č. 370, s. 438-441. MNL DL 57 319 (1346). MNL DL 57 357 (1367).

149 MNL DL 102 898. RA II/2-3, č. 3366, s. 354. CDP VIII, č. 192, s. 238-239. ŠMILAUER, V. Vodopis..., s. 222. OkSz, s. 879.
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časti Šariša existovali aj kostoly – kaplnky s patrocíniami, ktoré vychádzali z dynastickej 
tradície upevňovania pamäti a budovania kultu svätcov z kráľovskej rodiny. Tieto kostoly 
môžu nasvedčovať tomu, že spomenuté majetky patrili uhorským kráľom už minimálne 
v 12. storočí. Jedinou priamou správou o loveckej tradícii Arpádovcov v Šariši, okrem 
zmienky v UPK, je záznam vo falošnej listine kráľa Ladislava IV. z roku 1285.150 Môžeme sa 
preto len domnievať, či sa pod vyjadrením „ubi locus fuit nostre venacionis et nostrorum 
predecessorum“ myslelo na najbližších predkov Ladislava IV. – jeho otca Štefana V. a deda 
Bela IV. – alebo sa to vzťahovalo aj na predchádzajúcich uhorských kráľov. Ak by to platilo aj 
pre oveľa starších príslušníkov arpádovskej dynastie, bol by to doklad o existencii kráľovských 
lovísk minimálne už v 12. storočí.
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Úvod
Dňa 29. decembra 1918 boli Košice obsadené československým vojskom a stali sa 

súčasťou Československa, čo bolo defi nitívne potvrdené Trianonskou mierovou zmluvou 
4. júna 1920. V rámci novovzniknutého Československa Košice predstavovali druhé najväčšie 
mesto na území Slovenska. Tento neprehliadnuteľný faktor určoval aj vzťah slovenskej, resp. 
československej historiografi e k tomuto mestu. Na Slovensku totiž v tom čase existovali iba 
dve veľké urbánne centrá, navyše excentricky umiestnené: neofi ciálne hlavné mesto Bratislava 
a východoslovenská metropola Košice. Ostatné slovenské mestá nedosahovali v roku 1921 
ani 20 000 obyvateľov.1

Slovenská historiografi a v rokoch 1918 – 1938 bola súčasťou československej historiografi e, 
preto bola metodologicky, tematicky a ideologicky ovplyvňovaná a personálne posilňovaná 
českou historiografi ou.2 Hlavná úloha československej historiografi e spočívala v legitimizovaní 
konštruktu jednotného československého národa vytvorením spoločného národného 
diskurzu. Na dosiahnutie vytýčeného cieľa bolo potrebné vynachádzať a vyzdvihovať tie 
dejinné udalosti, ktoré svedčili o spoločnom dejinnom vývoji slovenskej a českej vetvy 

1 V roku 1921 mali Košice 53 000 a Bratislava 90 000 obyvateľov. Porovnaj: KRIVÝ, Vladimír. Štyridsaťdeväť miest : 
zmena a kontinuita. In: MANNOVÁ, Elena (Ed.). Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900 – 1989. Bratislava : 
Academic Electronic Press, 1998, s. 33 a n.

2 Komplexná analýza slovenskej historiografi e v rokoch 1918 – 1938 doposiaľ chýba. Stručný náčrt vybraných 
problémov ponúkajú: HUDEK, Adam. Najpolitickejšia veda : slovenská historiografi a v rokoch 1948 – 1968. Bratislava : 
Historický ústav SAV, 2010, s. 35-44. KAMENEC, Ivan. Spoločnosť, politika, historiografi a : pokrivené (?) zrkadlo dejín 
slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí. Bratislava : Prodama, 2009, s. 169-176. KOVÁČ, Dušan. O historiografi i 
a spoločnosti. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, 266 s. OTČENÁŠ, Michal. Historická veda a slovenská spoločnosť 
v rokoch 1893 – 1938. In: MARSINA, Richard (Ed.). Studia Historica Tyrnaviensia II. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 
2002, s. 32-41. Výnimočné dielo, analyzujúce interakciu medzi českou a slovenskou historiografi ou na príklade tvorby 
Václava Chaloupeckého v meniacich sa podmienkach politického, spoločenského a kultúrneho vývoja prvej ČSR, napísal: 
DUCHÁČEK, Milan. Václav Chaloupecký : hledání československých dějín. Praha : Univerzita Karlova - Karolinum, 2014, 
516 s.

Obraz Košíc v slovenskej historiografi i v rokoch 1918 – 1938

Ondrej Ficeri

The Image of the town of Košice in Slovak historiography 1918 – 1938 

The aim of the article is to reconstruct the image of the town of Košice produced by members of Slovak 
historiography, and by Czech historians working in Slovakia in the period of existence of the First Czechoslovak 
Republic 1918 – 1938. The article focuses on answering the questions: how was the „magyarized“ image of 
the town „slovakized“ by Czechoslovak historians, how they refl ected on the pre-Trianon Magyarization of 
the town, how they referred to importance of Košice in the Hungarian nation narrative; which processes and 
events in the history of Košice were emphasised, and which were obeyed. The article deals with variety of 
strategies in picturing the town and in reinterpretation of the respective historical events in its history. It also 
attempts to evaluate what role Košice played in the constructed Czechoslovak national discourse. Finally, the 
article aims to explain reasons, why Košice in the inter-war period, despite becoming a strategic metropolitan 
hub of East Slovakia, was left in the peripheral position in the context of the Slovak national narrative.

Key words: History of Košice. History of the First Czechoslovak Republic. Urban history. Slovak historiography. 
Image Production.
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československého národa. Jednalo sa predovšetkým o interpretovanie existencie Veľkej 
Moravy ako prvej spoločnej československej štátnosti, o rozvíjanie husitských tradícií 
a sledovaní ich vplyvov na území Slovenska (jiskrovci, bratríci), o vyzdvihovanie zásluh 
českej pobielohorskej emigrácie na rozvoj protestantizmu na Slovensku, ako aj významu 
česko-slovenskej vzájomnosti a napokon vzniku Československej republiky. Naopak, vláda 
Habsburgovcov bola očierňovaná a evidentnou sa stala snaha potlačiť spoločnú slovensko-
maďarskú minulosť.

Dejinám miest venovala československá historiografia taktiež pozornosť , avšak 
nesystematicky a z uhla pozitivistickej koncepcie dejín, t. j. sledovaním ich úlohy v politickom 
vývoji českých krajín a Slovenska. Na Slovensku sa profesionalizovaný historický výskum 
sústredil do dvoch kultúrnych centier, do Bratislavy (Univerzita Komenského, Učená spoločnosť 
Šafárikova) a Martina (Matica slovenská, Muzeálna slovenská spoločnosť).3 Východné 
Slovensko, rovnako ako pred rokom 1918, zostalo v oblasti organizovania historickej vedy 
aj v tomto období v periférnom postavení, hoci tam podľa Michala Otčenáša existovali na to 
potrebné predpoklady.4

V príspevku si kladiem za cieľ rekonštruovať obraz Košíc produkovaný (česko)slovenskou 
historiografi ou v období rokov 1918 – 1938.5 Snažím sa zodpovedať otázku, ako sa pričlenenie 
Košíc k Československu prejavilo na vzťahu slovenskej historiografi e k tomuto mestu. Pred 
rokom 1918 slovenská historiografi a vykresľovala Košice v ére dualizmu ako pomaďarčené 
mesto, v ktorom sa slovenský národný život už fakticky neodohrával. Košice sa nestali 
jedným z centier slovenského národného hnutia či miestom historickej pamäti Slovákov. 
V konštruovaní slovenského národného diskurzu hrali marginálnu úlohu s negatívnou 
konotáciou. Slúžili ako odstrašujúci príklad úspešne zvládnutej maďarizácie mesta s kedysi 
síce početnou, ale napokon národne odrodilou slovenskou komunitou.6 Situácia sa ale 
diametrálne zmenila po ich začlenení do Československa, kedy československé štatistiky 

3 V odborných časopisoch vydávaných v Martine (Slovenské pohľady, Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Sborník 
Matice slovenskej) bola rovnako ako pred rokom 1918 venovaná pozornosť predovšetkým strednému a severnému 
Slovensku. V časopisoch vydávaných v Bratislave (Sborník Spolku profesorov Slovákov, Sborník Filosofi cké fakulty 
Komenského university, Bratislava) západnému Slovensku a hlavnému mestu Bratislave. Na východnom Slovensku 
nevychádzal nijaký osobitný odborný časopis, ktorý by zastrešoval kultúrno-historický výskum tohto regiónu. Krátku 
dobu vychádzal v Košiciach Sborník Spolku profesorov Slovákov. Tento spolok združoval stredoškolských profesorov 
a orientoval sa predovšetkým na pedagogickú prax. Sborník Spolku profesorov Slovákov vychádzal v Košiciach v rokoch 
1922 – 1928 pod vedením Jozefa Martinku, neskôr v Martine, Bratislave, Žiline a Lučenci.

4 OTČENÁŠ, M. Historická veda..., s. 37.

5 V príspevku sú diskurznej analýze (v užšom zmysle: textovej analýze) podrobené všetky relevantné diela autorov 
uvedených v kompendiách a bibliografi ách slovenskej historiografi e, vrátane diel tých českých historikov, ktorých 
pôsobenie je spojené so slovenským prostredím: KUTNAR, František – MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého 
a slovenského dějepisectví : od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha : Nakladatelství Lidové 
noviny, 1997, 1065 s. OTČENÁŠ, Michal. Slovenská historiografi a v rokoch 1918 – 1945. Prešov : Metodické centrum, 1994, 
63 s. TIBENSKÝ, Ján. Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin : Osveta, 1979, 536 s. JANKOVIČ, Vendelín – ŠKORUPOVÁ, 
Anna. Bibliografi a k dejinám Slovenska : literatúra vydaná do roku 1965. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie 
vied, 1996, 783 s. POTEMRA, Michal. Príspevok k bibliografi i Košíc. In: HALAGA, Ondrej Richard (Ed.). Vlastivedný sborník : 
práce vedeckých ústavov a pracovníkov východného Slovenska. Košice : Archív mesta Košíc, 1955, s. 354-370. Vzhľadom 
na zaradenie diel českých historikov medzi analyzované práce sú v tomto príspevku popri sebe používané pojmy 
slovenská historiografi a, československá historiografi a (historici pôsobiaci v Československu vo všeobecnosti) a (česko)
slovenská historiografi a (slovenská historiografi a a diela českých autorov so záberom na Slovensko). Používanie toho 
ktorého pojmu vyplýva z kontextu viet.

6 Porovnaj: FICERI, Ondrej. Etnický obraz Košíc v slovenskej historiografi i od jej počiatkov do roku 1918. In: Mesto 
a dejiny, 2014, roč. 3, č. 1, s. 94-114.
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vykazovali prevahu Čechov a Slovákov žijúcich v Košiciach.7 Ako reagovala historiografi a na 
tieto zmeny? V tejto súvislosti si kladiem otázky, ako sa snažili (česko)slovenskí historici po 
roku 1918 o „poslovenčenie“ ich obrazu, a teda o dokázanie ich pôvodnej slovacity, či reagovali 
na predprevratovú maďarizáciu mesta vedeckým dokazovaním nespoľahlivosti výsledkov 
uhorských štatistík, či refl ektovali na zástoj Košíc v maďarských národných dejinách alebo 
sa snažili túto skutočnosť obísť. Ďalšou výskumnou otázkou zostáva, akú úlohu hrali Košice 
v konštruovanom československom národnom diskurze. Pre zodpovedanie týchto otázok bolo 
potrebné analyzovať diskurz relevantných textov jednotlivých historikov, všímať si variácie 
stratégií vytvárania obrazu o Košiciach v rôznych dejinných kontextoch, akým témam sa 
v súvislosti s nimi venovali, aké dejinné okamihy vyzdvihovali, a naopak, aké zostávali mimo 
ich pozornosť.8 V tejto súvislosti bude zaujímavé sledovať, akým spôsobom boli jednotlivé 
udalosti košických dejín reinterpretované v súlade s ofi ciálnym československým národným 
diskurzom a do akej miery rôzne skupiny predstaviteľov slovenskej historiografi e (českí 
historici na Slovensku, slovenskí historici a lokálni autori – regionalisti) podliehali tomuto 
trendu. V neposlednom rade sa v príspevku pokúšam vysvetliť príčiny, prečo Košice zostávali aj 
v medzivojnovom období v slovenskej historiografi i na periférii jej záujmu. Zodpovedanie tejto 
otázky podkladám: 1. analýzou celkového obrazu, ktorý o nich produkovala (závisiaceho od 
stavu spracovania ich dejín); 2. komparáciou s historiografi ckou produkciou k iným naliehavým 
otázkam slovenskej historiografi e; a 3. komparáciou s produkciou miestnych maďarských 
historikov v danom období.

Vzhľadom na to, že Košice v prvorepublikovom Československu predstavovali strategické 
urbánne centrum východnej časti republiky a spojovací komunikačný uzol na Podkarpatskú 
Rus, možno predpokladať, že československá historiografi a sa snažila poukázať na pôvodne 
slovenský charakter Košíc a týmto spôsobom legitimizovať ich pripojenie k Československu. 
Taktiež možno predpokladať, že vzhľadom na svoje kľúčové postavenie pri šírení reformácie 
v Hornom Uhorsku a ako centra protihabsburských povstaní v ranom novoveku sa Košice 
zaradili do stredobodu národného diskurzu aspoň v tomto období československých dejín. 
Naopak, vzhľadom na ich multietnický charakter, periférnu polohu a spornú príslušnosť 
teritória východného Slovenska k Veľkej Morave, nebola im pri naliehavých výzvach slovenskej 
historiografi e – vedecky dokázať kontinuitu medzi veľkomoravským a slovenským etnikom – 
venovaná dostatočná pozornosť.

Pre lepšiu orientáciu v texte sú jednotlivé analyzované diela roztriedené tematicky do 
šiestich skupín (Košice v Československu; košickí Maďari a maďarizácia; slovenskosť Košíc; 
vznik mesta – Košice v stredoveku; reformácia – Košice v ranom novoveku; regionalistická 
tvorba). V tejto práci som si kládol za cieľ vyabstrahovať obraz Košíc z každého relevantného 

7 60 % v roku 1921 a 60,4 % v roku 1930. Porovnaj: REGINÁČOVÁ, Nikola. „Obyvateľstvo Košíc v číslach“ (podľa 
štatistických sčítaní a vybraných štatistických dokumentov v priebehu 19. storočia do roku 1938). In: OTČENÁŠOVÁ, 
Slávka – ZAHORÁN, Csaba (Eds.). Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti – dialóg mladej generácie slovenských 
a maďarských historikov / Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz – szlovák és magyar történészek fi atal nemzedékének 
párbeszéde. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, s. 56-63.

8 Obrazy o Košiciach, ktoré vo svojich dielach historici sprostredkovali, zaraďujeme do kategórie mentálnych 
reprezentácií. Tieto subjektívne predstavy neboli úplným odrazom skutočnosti, hoci publikovaním boli prezentované ako 
pravdivé. Pri takomto zohľadnení defi nície obrazu ako kategórie sociálnej reprezentácie nie je mojou úlohou verifi kovať, 
resp. falzifi kovať analyzované tvrdenia jednotlivých slovenských a českých autorov, ale pokúsiť sa vysvetliť príčinu ich 
vzniku, prípadne ich vzájomnú interakciu so slovenským verejným diskurzom. Teoreticko-metodologickým konceptom 
vytvárania obrazu a mentálnych reprezentácií sa zaoberajú tieto diela slovenskej historiografi e: TANCER, Jozef. Obraz 
nie je odraz : reprezentácie mesta ako výskumný problém. In: DUDEKOVÁ, Gabriela (Ed.). Medzi provinciou a metropolou : 
obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012, s. 23-45. TANCER, Jozef. Neviditeľné mesto : 
Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre. Bratislava : Kalligram, 2013, 300 s. VÖRÖS, László. Analytická historiografi a 
verzus národné dejiny : národ ako sociálna reprezentácia. Pisa : Pisa University Press, 2010, s. 98-107.
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diela, ktoré sa vyjadrovalo ku košickým dejinám. Tematická rôznorodosť historiografi ckého 
materiálu môže na viacerých miestach spôsobovať diskontinuity naračnej plynulosti textu, 
avšak výhodou zvoleného prístupu je skutočnosť, že príspevok predstavuje komplexný 
prehľad historiografi ckej produkcie medzivojnového obdobia k dejinám Košíc a môže slúžiť 
budúcim bádateľom ako pomôcka pri ďalšom výskume. 

Košice v Československu
Historici zaoberajúci sa vznikom Československa pochádzali z radov popredných osobností 

politického a spoločenského života zastávajúcich ideológiu čechoslovakizmu (Vavro Šrobár, 
Karol Anton Medvecký, Fedor Houdek). Ich práce mali rozdielnu kvalitu, od aktualizačných 
memoárov (Vavro Šrobár) po kritické analytické spracovanie (Václav Chaloupecký). Košice sa 
v týchto dielach spomínajú frekventovane, nakoľko ich začleňovanie do Československa bolo 
sprevádzané mnohými geopolitickými komplikáciami (vznik promaďarských separatistických 
štátnych útvarov Slovenskej ľudovej republiky 11. decembra 1918 v Košiciach a Slovenskej 
republiky rád vyhlásenej formálne 16. júna 1919 v Prešove, ale sídliacej v Košiciach).9

V roku 1928 vydal Vavro Šrobár dielo „Osvobodené Slovensko“, v ktorom popísal okolnosti 
vzniku Československa a začleňovania slovenského územia do novovzniknutého štátneho 
útvaru. Na základe autopsie vo funkcii prvého ministra s plnou mocou pre správu Slovenska 
vylíčil svoju cestu na východné Slovensko (pracovná návšteva v Košiciach a Prešove v dňoch 
11. – 12. januára 1919). Šrobár v diele sprostredkoval obraz Košíc ako silne pomaďarčeného 
mesta, ktorý vyniká najmä pri autorovej komparácii atmosféry v dvoch najväčších mestách 
východného Slovenska: „Prešov i obyvateľstvo župy privítalo vládu s neobyčajným 
nadšením a tým intrigy maďarskej vlády s takzvanou „Východnou slovenskou republikou“ 
sú úplne zmarené (...).V Košiciach sú pomery ponekud inakšie; mesto je silne pomaďarčené 
a s jeho privtelením k našej republike tamojšie maďarské a maďarónske obyvateľstvo sa 
ešte neuspelo spriateliť, ač situácia každým dňom sa pre nás lepší.“10 Šrobár teda v radoch 
košického obyvateľstva nepriaznivo nakloneného voči Československu rozlišoval medzi 
„pravými“ Maďarmi a pomaďarčenými Slovákmi (Maďarónmi), u ktorých predpokladal 
postupné poslovenčenie. Tým nadviazal na rozvíjanie toposu zmaďarizovaných Košíc (nie 
ale maďarských), ktorý produkovala slovenská historiografi a medzi rokmi 1849 – 1918, 
a doplnil ho o topos postupne slovakizovaných Košíc. Podobne postupovali i ďalší autori.

V roku 1930 vydal Karol Anton Medvecký, niekdajší člen Revolučného národného 
zhromaždenia (v rokoch 1918 – 1920), štvorzväzkové dielo „Slovenský prehľad“, kde 
nájdeme najpodrobnejší dobový popis udalostí začleňovania Slovenska do Československej 
republiky. Košice sú v Medveckého narácii štylizované do pozície symbolického východného 
záchytného bodu slovenského teritória („Od Košíc po Bratislavu...“). Sú tu prezentované ako 
integrálna súčasť slovenského národného života, ako mesto, odkiaľ pochádzali dvaja delegáti 

9 Porovnaj súčasné spracovanie slovenskej historiografi e k začleňovaniu Slovenska do Československa: 
HRONSKÝ, Marián. Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920. Bratislava : Národné literárne centrum – Dom slovenskej 
literatúry, 1998, 327 s. HRONSKÝ, Marián. Trianon : vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 – 
1920). Bratislava : Veda, 2011, 685 s. K okolnostiam vzniku a existencie Slovenskej ľudovej republiky a Slovenskej 
republiky rád porovnaj: TAJTÁK, Ladislav. Národnodemokratická revolúcia na východnom Slovensku v roku 1918. 
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972, 159 s. TAJTÁK, Ladislav. Vznik Československa a východné 
Slovensko. Prešov : Metodické centrum, 1992, 32 s. ĎURIŠIN, Martin. Slovenská republika rád v slovenskej historiografi i. 
In: Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove [online], 2009, roč. 4, č. 1, s. 48-68. [6.6.2015]. Dostupné 
na internete: <http://dejiny.unipo.sk/Blog%20Posts/dejiny-12009.html>.

10 ŠROBÁR, Vavro. Osvobodené Slovensko. Praha : Tiskové a nakladatelské družstvo Československých legionářů, 1928, 
s. 464 a n.
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prítomní v Martine 30. 10. 1918 pri vyhlasovaní Deklarácie slovenského národa.11 Takouto 
historiografi ckou naráciou sa autor snažil legitimizovať príslušnosť Košíc k Československu. 
Ale podobne, ako Šrobár, opisuje Košice na konci roka 1918 ako silne zmaďarizované mesto 
s vlastnou maďarskou národnou radou. Ich pomaďarčené obyvateľstvo vykresľuje v súvislosti 
so vznikom Slovenskej republiky rád ako sfanatizované „robotníckymi a boľševickými živlami“, 
čím rozvíjal topos Košíc ako mesta s nespoľahlivým politickým profi lom, známy už z uhorského 
obdobia slovenskej historiografi e. Medvecký ďalej poznamenal, že Maďari sa nechceli Košíc 
vzdať vzhľadom na nádeje vyvolané dočasnou Hodžovou demarkačnou líniou, ktorá počítala 
s ponechaním Košíc v Maďarsku.12 Autor v diele vyčíta Milanovi Hodžovi, že táto línia zo 6. 
decembra 1918 bola pre Československo nepriaznivá. Medvecký si všimol dôležitosť Košíc 
pre Maďarsko na mierových rokovaniach v Trianone, na ktorých maďarská delegácia žiadala, 
„aby, mu bolo vrátené veľké mesto Košice (...)“.13 V Medveckého naratíve sa tak objavuje 
obraz Košíc ako významného mesta pre maďarský národný život, ktorí sa bude opakovať 
u mnohých ďalších autorov.

Podobne zachycuje situáciu v Košiciach v diele „Vznik hraníc Slovenska“ z roku 1931 Fedor 
Houdek, niekdajší člen československej delegácie na mierovej konferencii v Paríži. Čitateľom 
predstavuje povojnové maďarské návrhy na vytvorenie autonómneho slovenského „Impéria“ 
od maďarského ministra pre národnosti Oszkara Jásziho. Konkretizuje, že „Impérium“ nemalo 
zahrňovať Košice, čiže by ostali súčasťou Maďarska.14

V širších medzinárodných i vnútropolitických súvislostiach spracoval problematiku 
začleňovania slovenského územia do Československa český historik pôsobiaci na Slovensku 
Václav Chaloupecký v diele „Zápas o Slovensko“ z rokov 1928 – 1930.15 V ňom analyzoval 
Hodžove rokovania s maďarskou vládou o dočasnej demarkačnej línii z 6. decembra 1918, 
ktorá vyhovovala Maďarom a poslúžila im ako hranica na vymedzenie slovenského „Impéria“. 
Skutočnosť, že strategické južné oblasti nemali byť súčasťou „Impéria“, komentoval slovami: 
„(...) o Bratislavě, Košicích, Komárně, Levicích ani nemluvě“.16 Vyzdvihol význam dvoch 
veľkých slovenských urbánnych centier pre existenciu Československa, ktoré sa snažili 
Maďari udržať pre seba, pretože „vědeli a cítili, že nebude-li míti Slovensko přirozeného 
a hospodářského střediska, jakým se stala pro západní Slovensko Bratislava a pro východní 
Košice, bude celé slovenské území gravitovati dále k těmto svým přirozeným centrům a spolu 
s nimi k Pešti“. Pripojenie území s vykazovanou maďarskou väčšinou podľa štatistiky z roku 
1910 k Československu, vrátane „hlavních středisk slovenského území Bratislavy a Košic 
a k nim přilehlého hospodářského území“, ospravedlňoval Chaloupecký tvrdením, že išlo 
o zmaďarizované územia a ich pripojením „se vlastně nezabírají maďarské kraje, nýbrž města 
na přirozeně slovenském území až do nedávné doby ponejvíce německá a jenom v poslední 
době zmaďarštělá“.17 Hoci Chaloupecký nepodložil svoje tvrdenia o násilnom pomaďarčení 
Košíc a ich pôvodnej slovacite vedeckými argumentmi, v československom národnom diskurze 

11 MEDVECKÝ, Karol Anton. Slovenský prehľad. Sväzok 1. Bratislava : Komenský – Vydavateľský a literárny spolok, 1930, 
s. 341, 342, 348.

12 MEDVECKÝ, Karol Anton. Slovenský prehľad. Sväzok 2. Bratislava : Komensky – Vydavateľský a literárny spolok, 1930, 
s. 235-278.

13 MEDVECKÝ, K. A. Slovenský prehľad II..., s. 23.

14 HOUDEK, Fedor. Vznik hraníc Slovenska. Bratislava : Slovenská kníhtlačiareň, 1931, s. 214.

15 O osobných pohnútkach Chaloupeckého k napísaniu tohto diela a o politickom pozadí „boja“ o interpretáciu 
prevratu na Slovensku porovnaj: DUCHÁČEK, M. Václav..., s. 125-170.

16 CHALOUPECKÝ, Václav. Zápas o Slovensko 1918. Praha : Čin, 1930, s. 132.

17 CHALOUPECKÝ, V. Zápas..., s. 180.
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sa zaslúžil o rozvíjanie toposu o pôvodne slovenských Košiciach, ktorý však ešte len čakal 
na svoje vedecké dokázanie.

Okrem problematiky začleňovania Košíc do novovzniknutej republiky sa československí 
historici zaoberali ich zmenenou geopolitickou pozíciou v tomto novom štátnom útvare. Na 
základe rozdeľovania slovenského teritória na dve administratívne časti už od stredoveku 
(mincové komory, kapitanáty, dištrikty, kráľovské súdne tabule) rozvíjal geografi cko-historicky 
podmienenú teóriu o dvoch gravitačných jadrách vytvárajúcich sa na území Slovenska už 
spomenutý Václav Chaloupecký v kontroverznom diele Staré Slovensko z roku 1923.18 V ňom 
potvrdil tézy maďarskej historiografi e o neosídlenosti stredného Slovenska pred 13. storočím 
a o dvoch historických jadrách Slovenska, čo nepriamo podporovalo východoslovenský 
separatizmus a rozvíjanie teórie o osobitnom etnickom vývoji obyvateľstva východného 
Slovenska.19 V tomto kontexte videl aj vznik a význam Košíc ako druhého spádového urbánneho 
centra na slovenskom teritóriu.20

Naopak, na nevýhodnosť existencie dvoch gravitačných centier Slovenska, Bratislavy 
a Košíc, poukazoval Fedor Ruppeldt so slovami, že tieto „nikdy neboli v skutočnosti slovenské“.21 

Administratívne delenie Slovenska na dva dištrikty bolo podľa neho „najosudovejšou 
vecou pre budúcnosť slovenského národa“, pretože sa tak vytvorila ešte väčšia priepasť 
„medzi slovenským Západom, národne povedomejším, a slovenským Východom, národne 
neprebudeným“. Dodal, že „pre všetkých Slovákov, ani Prešporok, ani Košice nemôžu byť 
centrum, a že ak sa vytvoria za centrá, to znamená rozdelenie Slovákov na veky“.22 Ruppeldt 
poukázal na to, že odľahlosť východného Slovenska bola pred rokom 1918 zneužitá uhorskou 
vládou a košickým biskupstvom, ktoré inštitucionalizovali na tomto teritóriu používanie 
šarišského nárečia slovenčiny. Rovnaké separatistické ciele sledoval aj Viktor Dvorčák 
v decembri 1918. Ruppeldt v diele varuje pred podobnými „experimentmi“, ktoré neustále 
rozvíjajú rozličné skupiny okolo Košíc.23 Východiskom by podľa neho bolo vybudovanie nového 
hlavného mesta v strede krajiny, v Martine, pretože ku Bratislave, umiestnenej „absurdne na 
periférii (...) východné Slovensko nikdy skutočne gravitovať nemôže, preto sa akosi mimovoľne 
začína koncentrovať okolo Košíc“.24 Tým potvrdil vznik metropolitného postavenia Košíc 
pre celý východoslovenský región. Prognosticky však kritizoval snahu zriadiť expozitúru 

18 O odmietavom stanovisku slovenskej historiografi e k Starému Slovensku píše český historik DUCHÁČEK, M. Václav..., 
s. 203-2017, 421. Naopak, česká historiografi a sa v súčasnosti prostredníctvom uvedeného diela a jeho recenzentov 
pokúša rehabilitovať Chaloupeckého najvýznamnejšie, ale zároveň najkontroverznejšie dielo na základe tézy, že Staré 
Slovensko nie je produktom ideológie čechoslovakizmu, ale výsledkom dobovej vedeckej úvahy.

19 Teória o samostatnom kmeňovom vývoji východného Slovenska viedla v 2. polovici 20. storočia k historiografi ckému 
sporu o koncepciu dejín východného Slovenska ako integrálnej (Imrich Sedlák, Ladislav Tajták) alebo separatistickej 
(Ondrej R. Halaga) časti slovenských národných dejín. Prehľad prác k tomuto historiografi ckému sporu, ktorý sa rozšíril 
i na lingvistiku a literárnu históriu, sa nachádza v zozname literatúry týchto diel: HALAGA, Ondrej Richard. Memorabilia 
z Európy a vlasti. Prešov : Universum, 2008, 504 s. GAJDOŠ, Marián (Ed.). Urbs – Provincia – Orbis : contributiones ad 
historiam contactuum civitatum Carpathicarum in honorem O. R. Halaga editae. Košice : Spoločenskovedný ústav, 1993, 
240 s. SEDLÁK, Imrich. Východné Slovensko v letokruhoch národa : kultúrno-spoločenský, národno-politický a literárny 
integračný proces na východnom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2012, 890 s. TAJTÁK, Ladislav. Poznámky 
k historickým otázkam v diele Ondreja R. Halagu Východoslovenský slovník I. – II. Košice - Prešov : Universum, 2002. 
In: Historický časopis, 2010, roč. 58, č. 1, s. 123-134. TAJTÁK, Ladislav. Východné Slovensko ako regionálny fenomén. In: 
Historický časopis, 2001, roč. 49, č. 2, s. 307-329.

20 CHALOUPECKÝ, Václav. Staré Slovensko. Bratislava : Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského, 1923, s. 12, 14.

21 RUPPELDT, Fedor. Koncentračné snahy slovenské do roku 1918 : príspevky ku kultúrnej histórii Slovákov. Martin : 
Kníhtlačiarenský účastinársky spolok, 1928, s. 57. 

22 RUPPELDT, F. Koncentračné snahy..., s. 69.

23 RUPPELDT, F. Koncentračné snahy..., s. 104.

24 RUPPELDT, F. Koncentračné snahy..., s. 12. 
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Krajinského úradu v Košiciach v roku 1928, čím sa „Slovensko navždy rozdvojí administratívne, 
potom i spoločensky, postupne i kultúrne a rečove“.25

Fedor Ruppeldt sa zapojil aj do diskusie o sídle plánovanej slovenskej technickej 
vysokej školy. Na margo jej umiestnenia do Košíc poznamenal: „A prečo i tú robiť na dostrel 
od maďarských hraníc, v Košiciach?“26 Tým vyjadril postoj mnohých osobností slovenskej 
kultúrnej a politickej scény, ktorí len neradi videli jej sídlo v národne vlažných a periférne 
ležiacich Košiciach.27

Na rozdiel od Fedora Ruppeldta obhajoval pozíciu Bratislavy ako hlavného mesta 
Slovenska český historik Albert Pražák. Vo svojom diele „Češi a Slováci“ rozoberá „národný“ 
charakter jednotlivých slovenských miest a zamýšľa sa nad ich významom pre československý 
„národný život“. Obraz Košíc, podaný v tomto diele z roku 1929, možno podľa môjho názoru 
považovať za najtrefnejšie doposiaľ publikované vystihnutie dejinnej špecifi ckosti tohto 
mesta vôbec: „V takových Košicích kulturně se projevuje na př. vždy jen některé období, 
pravidelně zásluhou duchovních, učitelů a místních tiskařů. Projevy trvají jednu nebo dvě 
generace, a pak nastane přestávka, stagnace, až se zas objeví podnikavější a čilejší duch. 
Podle toho, jak jest orientován, česky či maďarsky, latinsky či německy, jest udán i směr 
kulturního pohybu jeho doby. I to zmnožuje překrývky jednotlivých etap té oné národní 
kulturní skupiny, takže o takové Košice se pak mohou národně příti Maďaři, Čechoslováci 
i Nemci.“28 Albert Pražák nenechal nikoho na pochybách o tom, že Košice sa práve dostali do 
fázy rozvíjania „čechoslovakistického kreatívneho ducha“. Tento síce poetický, ale v zásade 
nestranný a vyvážený komentár je o to vzácnejší, že jeho autor, ortodoxný Čechoslovák, podal 
v tom istom diele o Bratislave tendenčný obraz vynaliezaním a vyzdvihovaním bratislavských 
dejinných stykov so slovenskou a českou kultúrou.29 Na rozdiel od Bratislavy, ktorá sa po roku 
1919 stala neofi ciálnym hlavným mestom Slovenska, nebol Pražák v prípade periférnych 
Košíc pri štylizovaní ich obrazu viazaný žiadnymi ideologickými pohnútkami. Košice plnili 
úlohu síce strategického, ale len sekundárneho urbánneho centra s etnicky pestrofarebným 
zložením obyvateľstva, akých sa nachádzalo v československom pohraničí množstvo, preto 
nepovažoval za naliehavé meniť tradíciu jeho zmaďarizovaného alebo multietnického imidžu 
ani po roku 1918.

Košickí Maďari a maďarizácia
Druhý výrazný tematický okruh, ktorému sa slovenská historiografi a v medzivojnovom 

období v súvislosti s Košicami venovala, bol vzťah k Maďarom, vrátane maďarizácie Slovákov. 
Priekopníkom v tejto oblasti bol Daniel Rapant, ktorý v diele „K počiatkom maďarizácie I.“ 
v širších súvislostiach refl ektoval aj na jazykovú otázku v obrodeneckých Košiciach. Rapant 
poukazuje na pramene, ktoré dokazovali existenciu početnej populácie Slovákov v Košiciach 
v 18. storočí (údaje Jána Mateja Korabinského o košickom slovenskom kostole, ako aj zmienku 

25 RUPPELDT, Fedor. Krajinská správa a koncentrácia. Turčiansky Svätý Martin : Nákladom priateľov myšlienky 
koncentrácie, 1928, s. 30.

26 RUPPELDT, F. Koncentračné snahy..., s. 10.

27 Stručne ku genéze vzniku Vysokej školy technickej dr. M. R. Štefánika porovnaj: TIBENSKÝ, Ján. Dejiny vedy..., s. 409-
414. Podrobne: SULAČEK, Jozef. Zápas o slovenskú techniku. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 1996, 238 s.

28 PRAŽÁK, Albert. Češi a Slováci : literárně dějepisné poznámky k československému pomeru. Praha : Státní nakladatelství 
v Praze, 1929, s. 47.

29 Pre obraz Bratislavy porovnaj strany 48-55, ako aj jeho diela Československé prvky v bratislavských kulturních 
dějinách a Obrozenská Bratislava z roku 1928. Porovnaj aj štúdiu autorky: MANNOVÁ, Elena. Historiografi a Bratislavy : 
diferencovaná prezentácia minulosti multietnického mesta po politických zlomoch 19. a 20. storočia. In: CZOCH, Gábor 
(Ed.). Kapitoly z dejín Bratislavy. Bratislava : Kalligram, 2006, s. 53-54.
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Mateja Bela o slovenskej väčšinovej populácii v Košiciach). Košice radí k mestám s pôvodne 
prevládajúcim nemeckým živlom, avšak ku koncu 18. storočia už pomaďarčeným, „hoc sa 
tam vyskytujú v značnom počte aj Nemci a Slováci“.30 V súvislosti so zavedením nemčiny 
ako úradného jazyka Jozefom II. v roku 1786 spomína košickú aristokraciu, ako si nechávala 
vychovávať deti u nemeckých mešťanov kvôli získaniu znalosti úradného jazyka. Už na tomto 
mieste môžeme sledovať vytváranie obrazu Košíc ako mesta s pôvodne multilingválnym 
obyvateľstvom, ktorého jazyková a tým aj etnická skladba ľahko podliehala vplyvu brachiálnej 
moci. Obraz multilingválnych Košíc sa však nestal v slovenskej historiografi i dominantným, 
nakoľko nekorešpondoval s potrebami národného naratívu. Namiesto neho prevažoval topos 
zmaďarizovaných Košíc, ktoré bolo treba poslovenčiť.

Rapant ďalej v diele sleduje činnosť maďarského literáta Františka Kazinciho (Ferenca 
Kazinczyho) v Košiciach a jeho iniciatívu za obrodu maďarčiny ako reakcie na germanizmus 
Jozefa II. Košice označil za jedno z viacerých stredísk maďarského obrodenia (spolu 
s Debrecínom, Bratislavou a Komárnom). Hoci jednotné literárne centrum Maďari ešte v tom 
čase nemali,31 práve v Košiciach miestni maďarskí obrodenci založili Košický maďarský 
spolok (1787), ktorý vydával prvý literárny časopis v maďarčine „Magyar Museum“ (1788).32 
Daniel Rapant tak objektívne spracoval a so značnou akríbiou popísal citlivú jazykovú otázku 
v „národne“ sa aktivizujúcich Košiciach, aj keď nešlo o „národné prebúdzanie“ slovenské, 
ale maďarské.

Podrobne sa dejinami maďarského literárneho života v Košiciach zaoberali aj autori 
„Československej vlastivedy“ v zväzkoch „Jazyk a Písemnictví“. Košice sú v tejto encyklopédii 
vykreslené ako kultúrne stredisko maďarskej menšiny žijúcej v Československu so živou 
divadelnou scénou a bohatou časopiseckou produkciou. Košice tu fi gurujú aj ako severný 
geografi cký bod rozšírenia maďarčiny vo východných oblastiach republiky.33 Autor kapitoly 
o maďarskom písomníctve, hungarológ Pavel Bujňák, vyzdvihol prínos Kazinciho krúžku z konca 
18. storočia pre maďarskú kultúru: „Košice v této době začínaly býti jedním z důležitých 
středisek maďarské kultury, avšak se zaniknutím časopisu, s odchodem a přesídlením 
vzpomenutých spisovatelů pominul také význam pro literaturu maďarskou.“34 V ďalšom 
období sa však podľa Bujňáka maďarský kultúrny život v Košiciach vzpružil vydávaním 
Felsőmagyarországi Minerva v rokoch 1825 – 1836 a v prvorepublikovom období činnosťou 
Kazinciho spolku a literáta Ferenca Sziklaya – tohto „kulturního referenta československého 
maďarství“.35 Význam Kazinciho spolku v Košiciach ako celorepublikového fóra slovenských 
Maďarov vyzdvihol aj Norbert Duka Zólyomi v časopise „Prúdy“ v roku 1938.36

Z rozboru uvedených diel je zjavné, že československá historiografi a v súlade s tolerantnou 
menšinovou politikou prvej Československej republiky nemala záujem na zamlčiavaní 
faktov o dlhodobej tradícii maďarských kultúrnych aktivít na území, ktoré bolo Trianonskou 
mierovou zmluvou pripojené k Československu a pokračovala v budovaní obrazu Košíc ako 
centra maďarských obrodeneckých snáh, ako to činila už predtým maďarská historiografi a. 

30 RAPANT, Daniel. K počiatkom maďarizácie I : vývoj rečovej otázky v Uhorsku v rokoch 1740 – 1790. Bratislava : 
Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského, 1927, s. 62.

31 RAPANT, D. K počiatkom maďarizácie I..., s. 356 a n., 370 a n.

32 RAPANT, Daniel. K počiatkom maďarizácie II : prvé zákony maďarizačné 1790 – 1792. Bratislava : Československé 
zemedelské muzeum, 1931, 720 s.

33 DĚDINA, Václav (Ed.). Československá vlastivěda 3 : jazyk. Praha : Sfi nx, 1934, s. 599.

34 DĚDINA, Václav (Ed.). Československá vlastivěda 7 : písemnictví. Praha : Sfi nx, 1933, s. 381 a n.

35 DĚDINA, V. Československá vlastivěda 7..., s. 382, 386.

36 DUKA ZÓLYOMI, Norbert. Dejiny kultúrneho vývinu maďarskej menšiny na Slovensku. In: Prúdy, 1938, roč. 22, s. 17.
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Košice boli v tomto kontexte vnímané ako jedno z hlavných kultúrnych a politických stredísk 
maďarskej menšiny v Československu. Už krátko po vzniku republiky (v roku 1920) historik 
Anton Štefánek v publikácii „Masaryk a Slovensko“ poznamenal: „Maďarský ľud na juhu 
počína nám dôverovať, lebo neprevádzame žiadne násilné slovakizovanie ani v Bratislave, 
ani v Košiciach, ani v Komárne a Šahách.“37 Československá odborná verejnosť si bola vedomá 
dôležitých historických väzieb Košíc na Maďarsko. Už v roku 1920 publikoval Štefan Janšák 
v práci „Mierová zmluva s Maďarmi“ odpoveď maďarskej delegácie v Paríži na Trianonskú 
mierovú zmluvu. V tomto diele upozornil na to, že Košice v Uhorsku zastávali post jedného 
z najvýznamnejších maďarských mestských centier, preto sa ich maďarská delegácia nehodlala 
vzdať.38 V 2. polovici 20. rokov 20. storočia bol už diskurz odbornej spisby vzhľadom na 
zmenenú medzinárodnopolitickú situáciu v tejto záležitosti menej zhovievavý. V roku 1929 
Albert Pražák dielom „Maďarská propaganda proti Československu“ reagoval na revizionistické 
aktivity bethlenovského Maďarska. Referoval o propagandistickej mape „Veľkého Maďarska“ 
zahrňujúcej Bratislavu, Nitru a Košice, ktorá slúžila ako podklad k Rothemerovej akcii.39 
Pražák obhajoval príslušnosť týchto miest k Československu na základe štatistických údajov 
československých sčítaní obyvateľstva po roku 1918.40

(Česko)slovenskí historici v súvislosti s Košicami a tamojším maďarsky hovoriacim 
obyvateľstvom refl ektovali aj na citlivú otázku ich pomaďarčenia, pričom viacerí sa zhodli 
na tom, že Košice sa pomaďarčovali už od 16. storočia. Fedor Houdek to dôvodil geografi ckým 
faktorom odľahlosti Košíc od ostatného slovenského územia, ktorá okrem iného spôsobovala, 
že sa tam dalo dopravovať len obchádzkou cez rovinaté maďarské oblasti.41 Sťahovanie 
Maďarov na sever po roku 1526 malo za následok prvú vlnu maďarizácie Košíc na úkor Nemcov: 
„Na Slovensku vyvolané boly tým veľké zmeny, r. 1554 píše sa o nemeckých Košiciach, že 
je tam len jedna pätina Nemcov.“42 Branislav Varsik sa o Košiciach vyjadril ako o meste, 
„(...) ktoré takrečeno zaplavili Maďari v 16. storočí“.43 Maďarskosť košického mestského 
prostredia ilustruje aj Varsikova analýza etnicity jednotlivých profesorov Trnavskej univerzity. 
Pri profesorovi Martinovi Palkovičovi uviedol poznámku, že „maďarsky vedel iba niečo, kdežto 
r. 1660 za pôsobenia v Košiciach už prostredne“.44 Predstaviteľ predprevratovej generácie 
dejepiscov Jozef Škultéty sa v diele „O Slovákoch“ z roku 1938 zamýšľal nad osudom košických 
Nemcov: „Košice boly pokladané za značne nemecké mesto, a to všetko zaniklo!“45 – v prípade 
Košíc nie však v prospech slovenského etnika, ako sa to dialo vo väčšine hornouhorských 
miest, ale v prospech maďarského.

V priebehu medzivojnového obdobia bol obraz Košíc ako zmaďarizovaného mesta 
v meruôsmych rokoch doplnený vydaním editovaných spomienok, denníka a korešpondencie 

37 ŠTEFÁNEK, Anton. Masaryk a Slovensko. Bratislava : Slovenské nakladateľské družstvo Vatra, 1920, s. 26.

38 JANŠÁK, Štefan. Mierová zmluva s Maďarmi : niekoľko poznámok na maďarské požiadavky. Bratislava : Universum 
Kučera, 1920, 56 s.

39 Bližšie k maďarskej medzivojnovej revizionistickej politike porovnaj: IRMANOVÁ, Eva. Maďarsko a versailleský 
mírový systém. Praha : Albis International, 2002, 412 s. ZEIDLER, Miklós. A revíziós gondolat. Budapest : Orisis Kiadó, 
2001, 256 s.

40 PRAŽÁK, Albert. Maďarská propaganda proti Československu. Bratislava : Státní tiskárna v Praze, 1929, s. 5. Košice 
mali podľa sčítania obyvateľstva z roku 1921 59,7 % slovenskú väčšinu.

41 HOUDEK, F. Vznik hraníc..., s. 16.

42 HOUDEK, F. Vznik hraníc..., s. 34.

43 VARSIK, Branislav. Husiti a reformácia na Slovensku do Žilinskej synody. Bratislava : Universum, 1932, s. 195.

44 VARSIK, Branislav. Národnostný problém Trnavskej univerzity. Bratislava : Učená společnost Šafaříkova v Bratislavě, 
1938, s. 198. 

45 ŠKULÉTY, Jozef. O Slovákoch. Martin : Matica slovenská, 1938, s. 344.
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moravského publicistu Mateja Mikšíčka historikom Karolom Goláňom.46 Tie potvrdzovali 
značnú pokročilosť maďarizácie mesta, v neprospech jeho slovenského charakteru. Podľa Ivana 
Markoviča, niekdajšieho československého ministra unifi kácie, maďarizácia slovenských miest 
ako kľúčových ohnísk maďarskej propagandy spôsobila, že v nich „politicky pracujúci Slováci 
boli len ojedinelými zjavmi, o Bratislave a Košiciach už ani nehovoriac“.47 Podľa Emila Stodolu 
počet Maďarov vzrástol v mnohých častiach Slovenska, vrátane Košíc „vďaka nesprávnym 
popisom, úradníctvu, študenstvu a Židovstvu, nie však industrii, kolonisácii ani naturálnej 
propagácii“48 – teda nie kvôli fenoménom, ktoré maďarská historiografi a dodnes považuje 
za relevantné faktory pomaďarčovania nemaďarského obyvateľstva Uhorska (modernizácia, 
industrializácia, prirodzené migračné a akulturačné procesy).49

Z uvedených textov je zrejmé, že v medzivojnovom období sa viacerí protagonisti (česko)
slovenskej historiografi e zamýšľali nad príčinami markantného maďarského charakteru Košíc, 
avšak obmedzili sa iba na strohé konštatovania, resp. hypotézy, bez kritickej analýzy tohto 
dejinného úkazu. Túto skutočnosť si možno vysvetliť tým, že táto otázka jednoducho nepatrila 
medzi výskumné priority. Kľúčovú otázku slovenskej historiografi e, ktorou bol, podľa názoru 
Richarda Marsinu,50 výskum dejín osídlenia slovenského územia a s tým spojené dokazovanie 
kontinuity medzi veľkomoravským a slovenským etnikom, začala personálne i technicky 
poddimenzovaná slovenská historická veda riešiť až v 30. rokoch.51 Pohnútku k dokazovaniu 
slovenského charakteru Košíc dali slovenskej strane až najnovšie výsledky maďarskej 
historickej lingvistiky, ktorá nastolila tézu o maďarskom založení mesta prostredníctvom 
názoru o maďarskom pôvode jeho pomenovania (porovnaj nasledujúcu podkapitolu). Až do 
tohto okamihu vychádzala maďarská aj slovenská historiografi a zo spoločne prijímaného 
predpokladu, že Košice boli založené Nemcami, ktorí tvorili dominantnú etnickú populáciu 
do 16. storočia. Maďarská historiografi a „národný“ charakter mesta obhajovala postupným 
pomaďarčením zvyšných Nemcov a ich splynutím s Maďarmi v priebehu 16. až 20. storočia, 
pričom slovenskému elementu priznávala krajne marginálnu úlohu.52 Slovenská historiografi a 
zase vyzdvihovala dominantné zastúpenie Slovákov v etnickej skladbe mesta v 18. storočí, 

46 GOLÁŇ, Karol (Ed.). Na revolučnom Slovensku 1848 – 1849 : denník, korešpondencia, novinové zvesti, rozpravy 
a drobné dojmy moravského publicistu Matěja Mikšíčka. Myjava : Nakladateľ Daniel Pažický, 1931, 216 s.

47 MARKOVIČ, Ivan. Slovensko pred prevratom. Bratislava : Ján Pocisk, 1924, s. 29.

48 STODOLA, Emil. Slovenské menšiny na rozhraní maďarsko-slovenskom. Praha : Politika, 1919, s. 18.

49 GYÁNI, Gábor. Az asszimiláció fogalma a magyar társadalomtörténetben. In: Valóság, 1993, roč. 36, č. 4, s. 18-27. 
SZARKA, László. A Duna-táji dilemmák : nemzeti kisebbségek – kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában. 
Budapest : Ister Kiadó, 1998, s. 33-73. SZARKA, László. Párhuzamos jelenségek a magyar és szlovák történetírásban, 
köztörténetben. In: Történelmi Szemle, 2012, roč. 54, č. 3, s. 469-490.

50 MARSINA, Richard. Význam výskumu osídlenia v dejinách Slovenska. In: Geographia Slovaca, 1995, roč. 9, s. 7-12.

51 Pionierske dielo pochádzajúce z radov slovenskej inteligencie, ktoré sa kriticky pokúša o vymedzenie Slovákmi 
obývaného územia na základe výsledkov historickej demografi e bolo vydané v roku 1930: GRANATIER, Anton. Etnické 
rozhranie slovensko-maďarské. Bratislava : Slovenská odbočka Národnej rady ČS, 1930, 157 s. Autor však v diele nebral 
zreteľ na dve kľúčové urbánne centrá Slovenska, Bratislavu a Košice. 

52 Magyarország vármegyéi és városai : Abauj-Torna vármegye és Kassa. SZIKLAY, János – BOROVSZKY, Samu (Eds.). 
Budapest : Apollo Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1896, s. 35. BALOGH, Pál. A népfajok Magyarországon. 
Budapest : Kiadja a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Ministerium, 1902, s. 524. CHOLNOKY, Jenő. Az új magyar határ 
bírálata : a párizsi békekonferencia elé terjesztett XXII. válaszjegyzékünk 1. melléklete. Budapest : M. Kir. Tudományiegyetem 
Nyomda, 1921, s. 15. IVÁNYI, Béla. Pro Hungaria Superiore. Felsőmagyarországért. Debreczen : Debreczen Sz. Kir. Város 
és a Tiszántúli Ref. Egyházkerület Könyvkiadó-vállalata, 1919, 92 s. KEMÉNY, Lajos. Száz év Kassa legrégibb történetéből. 
Kassa : Ries Lajos könyvnyomó-intézetéből, 1893, 16 s. KOVÁCS, Alajos. A magyar-tót nyelvhatár változásai az utolsó két 
évszázadban. In: Századok, 1938, s. 574-575. TUTKÓ, József. Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. Kassa : 
Nyomatott Werfer Károlynán, 1861, s. 14.
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pričom tí sa mali neskoršie spolu so zvyšnými Nemcami zväčša pomaďarčiť.53 Ak teda mala 
byť držba Košíc v hraniciach republiky pri naliehavých výzvach československej zahraničnej 
politiky, čeliacej maďarskému revizionizmu, z dlhodobého hľadiska obhájiteľná, nemohla 
sa (česko)slovenská historiografi a otázke slovanského/slovenského založenia mesta a jeho 
slovenského charakteru v minulosti vyhnúť. Bolo iba otázkou času, za akých okolností a akým 
spôsobom k vynaliezaniu „slovenskej tradície“ Košíc dôjde.

Slovenskosť Košíc
Najjednoduchší spôsob, ako historicky legitimizovať československý nárok na 

akékoľvek multietnické pohraničné mesto, bolo dokázať slovanský pôvod jeho založenia. 
Najspoľahlivejším efektom s čo najširším dosahom na laickú verejnosť bolo preukázanie 
slovanského pôvodu jeho názvu, ako to bolo aj v prípade Bratislavy.54 Na pomenovanie Košíc 
doposiaľ existovala plejáda nespoľahlivých názorov romantických dejepiscov a uhorských 
geografov, datovaných až do čias renesancie.55 Vedecký prelom v tejto otázke znamenal rok 
1923, kedy maďarský lingvista János Melich prvýkrát odvodil názov Kassa od mužského 
osobného mena, avšak z maďarského etymologického základu (Kas) s poukazom nato, že 
u Slovanov takého osobné meno neexistovalo.56 Tomuto tvrdeniu v roku 1929 kontroval 
český slovakista Vladimír Šmilauer názorom o pôvode mena Košíc zo slovanského mena Koša, 
pretože „i pro českoslovenštinu musíme toto jméno předpokládati“.57 Následne poukázal 
na tri české lokality, ktorých pomenovania obdobne vzišli z mena Koša (Košice pri Tábore 
a Kutnej Hore a Košín pri Tábore). Takto sa prostredníctvom českých reálií a českého autora 
dopracovali slovenské Košice ku relevantnému výkladu pôvodu vlastného názvu, ktorý je 
dnes všeobecne akceptovaný a nebol dodnes prekonaný.

Tesne pred Šmilauerom publikoval v roku 1928 v „Almanachu literárneho odboru Matice 
slovenskej v Košiciach“ iný názor na pôvod mena Košíc historický geograf a lingvista Jozef 
Martinka.58 Tento pôvodom Prievidžan pôsobil ako stredoškolský profesor na košickom 
reálnom gymnáziu. Podľa neho etymologický základ názvu Košice spočíval v pomenovaní 
močaristej trstiny rastúcej v bahnitých naplaveninách Hornádu v nížinnom údolí na mieste 
neskoršieho mesta, nazývanej „košica“, v pluráli „košice“. Tento názor podložil podrobným 
rozborom prameňov, dokazujúcich trstinový charakter okolia Košíc, ako aj lingvistickou 
komparáciou relevantných toponým nielen okolitých dedín a osád, ale aj ich paralel v iných 
slovanských krajinách (Čechy, Morava, Poľsko, Bulharsko). Martinka sa zamýšľal aj nad 
alternatívou etymologického základu v osobnom archaickom slovanskom mene „Koša“ (ako 
to rok po ňom dokazoval Vladimír Šmilauer), ktorého výskyt doložil príkladmi nachádzajúcimi 
sa v stredovekých listinách, ale napokon sa priklonil ku svojmu geografi ckému „trstinovému“ 
variantu. Ten mal však veľkú trhlinu v tom, že podľa neho nebolo možné vysvetliť existenciu 

53 HOUDEK, F. Vznik hraníc..., s. 34. CHALOUPECKÝ, V. Zápas..., s. 180. RAPANT, D. K počiatkom maďarizácie I..., s. 62. 
ŠKULÉTY, J. O Slovákoch..., s. 344. Pre diela spred roka 1918 porovnaj: FICERI, O. Etnický obraz..., s. 94-114.

54 CHALOUPECKÝ, Václav. K nejstarším dějinám Bratislavy. In: Sborník Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave I. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofi cká fakulta, 1922, s. 218-239. CHALOUPECKÝ, Václav. O jménu 
Bratislavy. In: Bratislava, 1927, roč. 1, s. 320-325. PRAŽÁK, Albert. Původ jména Bratislava - Pressburg. In: Bratislava, 
1927, roč. 1, s. 303-304. ŠKULTÉTY, Jozef. O mene Bratislavy. In: Slovenské pohľady, 1925, roč. 41, s. 697-702.

55 Prehľad názorov porovnaj: HALAGA, Ondrej Richard. Počiatky Košíc a zrod metropoly. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo, 1992, s. 27 a n., 82 a n.

56 MELICH, János. A helynevek egy csoportjáról. In: Magyar Nyelv, 1923, č. 19, s. 137-142.

57 ŠMILAUER, Vladimír. Meno Košíc. In: Bratislava, 1929, roč. 3, č. 1, s. 152-153.

58 MARTINKA, Jozef. Blatá pod Vihorlatom. In: SLÁVIK-NERESTNICKÝ, Juraj (Ed.). Almanach literárneho odboru Matice 
slovenskej v Košiciach. Košice : Slovenská kníhtlačiareň, 1928, s. 177.
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maďarského tvaru Kassa, od Slovanov prevzatého a od tých čias nezmeneného pomenovania. 
Preto redakcia časopisu „Slovenské pohľady“, ktorá sa v roku 1930 taktiež podujala na 
publikovaní tohto názoru, vytlačila pod Martinkov článok poznámku, že sa prikláňa ku 
Šmilauerovmu výkladu.59

Jozef Martinka v závere toho istého príspevku prezentoval úvahu nad charakterom 
košických dejín. Tento minimalistický, ale o to viac poetický a refl exívny pohľad na košické 
dejiny si zaslúži našu pozornosť: „Základy Košíc sú slovanské i najrozsiahlejšia vrstva 
obyvateľov je slovanská. Na túto vrstvu málo významných Košíc sa usadila vrstva Sasov 
z ďalekého porýnskeho kraja, a oni, privilegovaní, dodali chudobným Košiciam bohatstva. 
Na nemeckú vrstvu osadila sa maďarská a dodala Košiciam slávy snemového a kniežacieho 
mesta. Medzi tieto vrstvy usadili sa ešte Židia a spôsobili v meste nový kupecký ruch (...) 
lež základy neprestali byť slovenskými, a keď posledný celo-europejský prevrat náležite 
rozkmásal tie mladšie vrstvy, celkom neľakano vyšla na javo tá základná najširšia vrstva 
slovenská, nádejne sa rozvíja a zapĺňa všetky životné medzery v Košiciach spolu s Čechmi. 
To je prirodzené.“60 Citovaný text predstavuje ukážkový príklad čechoslovakistického 
národného diskurzu implementovaného do košického prostredia. Svojou charakteristikou 
košických dejín až nápadne pripomína už citovanú stať o Košiciach z diela „Češi a Slováci“ 
od Alberta Pražáka z roku 1929. Rovnako ako Pražákova, ani Martinkova narácia nezahmlieva 
bohatú históriu mesta, na ktorej mali účasť aj iné etniká než Slováci, zároveň však zakotvuje 
prvenstvo Slovanov/Slovákov pri jeho zakladaní a poukazuje na vyvrcholenie mestských dejín 
v „československej prítomnosti“. Regionalista Martinka bol tak prvým autorom slovenskej 
historiografi e vôbec, ktorý sa pokúsil vedecky zdôvodniť pôvodne slovenský charakter Košíc.

Okrem dokázania slovanského pôvodu mena Košíc sa v medzivojnovom období objavila 
práca, ktorá svedčila o používaní slovenskej formy mena mesta „Košice“ už od vrcholného 
stredoveku. Václav Chaloupecký v diele „Středověké listy ze Slovenska“ publikoval niekoľko 
listín košickej proveniencie, predovšetkým z obdobia Jiskrovho panstva v Košiciach,61 
v ktorých sú uvedené slovanské ekvivalenty stredovekého názvu mesta Košice („s Kossiczemy, 
Cossiczi, Kossaw“), používané v slovenskom, českom i poľskom prostredí.62 Chaloupecký tým 
výrazne prispel k dokazovaniu slovacity Košíc v období stredoveku, a to bez toho, aby na túto 
skutočnosť nejako zvlášť upozorňoval.

Ku dokazovaniu slovenského charakteru časti obyvateľstva stredovekých Košíc prispel aj 
Branislav Varsik. V diele „Slováci na pražskej univerzite do konca stredoveku“ poukázal na 
slovenský pôvod niektorých z Košíc pochádzajúcich študentov. Kontakty v Prahe odchovaných 
študentov so slovenským prostredím podľa Varsika prispeli väčšou mierou k šíreniu českého 
jazyka v slovenskom prostredí než epizodické vystúpenie husitov a pôsobenie Jána Jiskru na 
Slovensku.63 Na druhej strane Košice a ich univerzita (založená v roku 1657) neboli predmetom 
záujmu Branislava Varsika, ktorý sa venoval len etnickému zloženiu profesorov a študentov 
Trnavskej univerzity. Dokonca sa v tejto súvislosti o Košickej univerzite ani nezmieňuje, 

59 MARTINKA, Jozef. Meno Košíc. In: Slovenské pohľady, 1930, roč. 46, s. 319.

60 MARTINKA, J. Meno Košíc..., s. 319-320.

61 Český vojvodca Ján Jiskra ovládal Košice v rokoch 1441 – 1462, s prestávkou v rokoch 1445 – 1447. Košice boli 
popri Zvolenskom hrade hlavným sídlom jeho kapitanátu, nechal zdokonaliť mestskú fortifi káciu a dostavať severnú 
vežu dnešného Dómu svätej Alžbety.

62 CHALOUPECKÝ, Václav. Středověké listy ze Slovenska. Praha - Bratislava : Československý státní ústav historický 
v Praze - Učená spoločnosť Šafaríkova v Bratislavě, 1937, s. 12, 32, 59, 86.

63 VARSIK, Branislav. Slováci na pražskej universite do konca stredoveku. Bratislava : Filosofi cká fakulta University 
Komenského, 1926, s. 20-30.
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a to napriek frekventovaným personálnym kontaktom medzi týmito dvoma vzdelávacími 
inštitúciami.64

Otázkou laxného národného povedomia obyvateľstva východného Slovenska, na 
ktorú upozorňovali už štúrovci v polovici 19. storočia, sa v medzivojnovom období 
zaoberalo čechoslovakisticky orientované periodikum „Prúdy“. Podľa Prúdov sa národné 
povedomie východniarov nachádzalo len „v plienkach“, pričom Košice sú v tejto súvislosti 
vykreslené ako najpomaďarčenejšie mesto východného Slovenska.65 Na druhej strane Prúdy 
prispeli aj k objasneniu vzťahu východniarov k Matici slovenskej v matičnom období. Ludvík 
Kühn uverejnil v Prúdoch údaj o prispení košického učiteľa Jána Tomáška na chod tejto 
národnej kultúrnej inštitúcie, ako aj zvolenie košického farára E. Škultétyho za jej dôverníka.66 
Aj prostredníctvom týchto skromných zmienok sa slovenskí autori snažili dokázať, že napriek 
značnému pomaďarčeniu Košíc pochádzali pred rokom 1918 z ich radov národne uvedomelí 
jedinci, ktorí sa aktívne zapojili do „slovenského národného života“. 

Odlišný obraz Košíc od predošlých autorov podal Daniel Rapant v prvej časti syntézy 
„Slovenské povstanie roku 1848 – 49“, v ktorom vylíčil protižidovské nepokoje objavujúce 
sa bezprostredne po vypuknutí marcovej revolúcie v rôznych častiach Slovenska, vrátane 
Košíc. Nežidovským Košičanom sa po prijatí marcových zákonov nepáčilo zrovnoprávnenie 
Židov, preto ich napádali a vyhrážali sa im vyhnaním z mesta.67 Daniel Rapant tak 
prostredníctvom tejto epizódy košických dejín podal obraz o Košiciach ako o multietnickom 
meste s početnou židovskou komunitou, voči ktorej miestne nežidovské obyvateľstvo 
prejavovalo antisemitistické postoje (v tomto prípade išlo o ekonomický, sociálny a kultúrny 
antisemitizmus). Na tomto príklade možno demonštrovať profesionalitu historika Daniela 
Rapanta, ktorý systematickým spracovaním všetkých dejinných aspektov dotknutej doby 
nepodliehal trendom historiografi ckého výskumu v duchu „národného záujmu“, ale venoval 
sa aj materiálu, ktorý práve nekorešpondoval so smerovaním národného diskurzu.

Vznik mesta – Košice v stredoveku
Počiatky Košíc – tento neriešiteľný historiografi cký problém (vďaka nedostatku písomných 

prameňov) zamestnával hlavy mnohých miestnych i z cudziny pochádzajúcich bádateľov už od 
čias renesancie. Prvý vedecký výklad vzniku mesta ponúkol do Košíc privandrovaný rakúsky 
profesionálny historik Franz Xaver Krones už v roku 1864.68 Z historikov pochádzajúcich 
z Československa sa prvý k počiatkom Košíc vyjadril Václav Chaloupecký. Ten v diele „Staré 
Slovensko“ z roku 1923 rozvíja tézu o dvoch historických jadrách Slovenska, ktorú dokladá 
faktom, že už od stredoveku bolo administratívne rozdelené na dve správne územia košickej 
a kremnickej komory. V tomto kontexte vidí aj vznik a význam Košíc ako druhého spádového 
urbánneho centra na slovenskom teritóriu, ktoré sa na mesto vyvinulo až v 14. – 15. storočí, 
teda až v čase, „(...) když osídlení kraje do té míry pokročilo, že byla tu potřeba hospodářského 
a obchodního centra (...)“.69 Dovtedy podľa neho išlo iba o osadu.

64 VARSIK, Branislav. Národnostný problém Trnavskej univerzity. Bratislava : Učená společnost Šafaříkova v Bratislavě, 
1938, 264 s.

65 HÚSEK, Ján. Národné povedomie na východnom Slovensku. In: Prúdy, 1924, roč. 8, s. 563.

66 KÜHN, Ludvík. Matiční éra a východní Slovensko. In: Prúdy, 1929, roč. 13, s. 204.

67 RAPANT, Daniel. Slovenské povstanie roku 1848-49. Diel prvý. Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská, 1937, 
s. 195.

68 KRONES, Franz Xaver. Zur ältesten Geschichte oberungarischen Freistadt Kaschau. Wien : Gerold, 1864, 56 s. 

69 CHALOUPECKÝ, V. Staré Slovensko..., s. 133.
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Príčinami prerodu „osady Koša“ na najdôležitejšie mestské stredisko celej oblasti sa 
zaoberal košický historik, exponent košickej odbočky Matice slovenskej Jozef Martinka. Podľa 
neho rozhodujúcim faktorom rozvoja Košovej osady bola existencia blízkeho kráľovského 
hradu na Hradovej, ktorý stotožnil s neďalekým, v skutočnosti však odlišným hradom Sokoľ 
v Šarišskej stolici. Martinkov odborný článok „Hrad Sokoľa nad Košicami“ bol zároveň jediným 
príspevkom k dejinám Košíc uverejneným v martinskom „Sborníku Muzeálnej slovenskej 
spoločnosti“.70

Syntéza „Středověká města na Slovensku“ od českého historika architektúry Václava 
Mencla z roku 1938 podala dovtedy najpodrobnejší pohľad na stredoveké dejiny a stavebný 
vývoj slovenských miest. Autor prevzal Chaloupeckého tézu o dvoch gravitačných centrách 
Horného Uhorska, Bratislave a Košiciach. Problematiku vzniku a vývoja Košíc zhrnul prehľadne 
opierajúc sa o dovtedy staršie diela košických dejepiscov (Jozef Tutkó, Lajos Kemény, Franz 
Xaver Krones), maďarské edície prameňov, ako aj o novšie práce slovenskej i maďarskej 
regionalistickej historiografi e (Jozef Martinka, Béla Wick). Podarilo sa mu skompilovať síce 
stručný, ale pomerne presný a na faktografi u bohatý obraz stredovekých Košíc ako výsadného 
kráľovského, obchodníckeho a strategického mesta „slovenského východu“. V súlade 
s československým národným diskurzom nezabudol dodať, že sa rozvíjalo „zejména za Jiskru 
z Brandýsa“.71 Slovenský čitateľ tak po prvýkrát dostal erudovaný a jazykovo dostupný prehľad 
o komplikovanom vývoji stredovekých Košíc, ktorý s menšími obmenami platí dodnes.72

Košický erb sa stal predmetom analýzy českého heraldika Václava Vojtíška 
v čechoslovakistickom časopise Šafaríkovej učenej spoločnosti „Bratislava“. Vďaka štyrom 
vydaným erbovým listinám (1369, 1423, 1453, 1502) si ho vybral ako modelový erb zo 
slovenského prostredia, na ktorom demonštroval paralely a odchýlky heraldického vývoja 
v českých krajinách a na Slovensku.73

Jediný príspevok z medzivojnového obdobia, dotýkajúci sa košických dejín a publikovaný 
v „Sborníku Matice slovenskej“, je článok „Historický vývoj architektúry Košického dómu“ 
z roku 1928 od Vladimíra Wagnera. Tento český historik umenia, dlhodobo pôsobiaci na 
Slovensku, predstavil československej odbornej verejnosti pestrú plejádu názorov na vznik, 
históriu, a stavebný vývoj košického dómu, „ktorý nielen svojou zriedkavou polohou, ale 
i vzácnou kvalitou stal sa pre Slovensko najzaujímavejším umeleckým objektom“.74 Wagnerovo 
hodnotenie vysokých architektonických kvalít košického dómu je o to vzácnejšie, že autor 
nepochádzal z radov košických lokálpatriotov, pre ktorých boli príliš pozitívne vyznievajúce 
prívlastky symptomatické. Na druhej strane by stálo za úvahu, či by bol takéhoto nestranného 
úsudku schopný hociktorý zo slovenských – z Košíc však nepochádzajúcich – autorov. Wagner 
bol fascinovaný pompéznosťou dómu, a preto ho zaujímali dejinné determinanty jeho stavby 
v tak geografi cky odľahlej oblasti. Porovnáva ho svojou slohovou čistotou so Svätovítskou 
katedrálou v Prahe a konštatuje, že „v gotickej architektúre Slovenska dóm ten zaujíma prvé 

70 MARTINKA, Jozef. Hrad Sokoľa nad Košicami. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1931, roč. 25, s. 105-138. 
Autor svoje názory prezentoval aj v príspevku: MARTINKA, Jozef. Hradová nad Košicami. In: Sborník prírodovedeckého 
klubu v Košiciach, III/1935 – 1937, s. 73-87.

71 MENCL, Václav. Středověká města na Slovensku. Bratislava : Učená společnost Šafaříkova v Bratislavě, 1938, s. 81.

72 Václav Mencl odmietol Chaloupeckého datovanie prerodu osady v mesto až v 14. – 15. storočí, ale na základe 
dostupných prameňov ho posunul na záver 13. storočia, rovnako ako výstavbu mestského opevnenia. 

73 VOJTÍŠEK, Václav. O znaku města Košíc. In: Bratislava, 1929, roč. 3, č. 5, s. 1010-1015. Na tomto mieste treba 
poznamenať, že autor sa v článku vôbec nezmieňuje o prvenstve datovania košického armálesu v Európe. Bolo by 
zaujímavým predmetom bádania vystopovať, odkedy si Košičania privlastňujú toto prvenstvo. 

74 WAGNER, Vladimír. Historický vývoj architektúry Košického dómu. In: Sborník Matice slovenskej, 1928, roč. 6, s. 10. 
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miesto“.75 Prostredníctvom tohto Wagnerovho článku vytlačeného v slovenčine sa Košice 
opäť dostali do pozornosti odbornej verejnosti prostredníctvom stredovekej tematiky. 

Reformácia – Košice v ranom novoveku
Okrem medievalistov stáli Košice aj v pozornosti historikov zaoberajúcich sa reformáciou. 

Podrobné spracovanie problematiky reformácie na Slovensku v medzivojnovom období 
je možné chápať v širších súvislostiach vplyvu českej historiografi e na slovenskú. Česká 
historiografi a v medzivojnovom období intenzívne riešila závažný problém vlastného 
smerovania a metodológie (tzv. Spor o smysl českých dějin), ktorého súčasťou bola polemika 
o teleologickú „národnú dejinnú líniu“ ovládanú myšlienkou humanity (husitstvo → reformácia 
→ národné obrodenie → vznik vlastného štátu). Reformácia mala predstavovať jeden z uzlových 
pokrokových dejinných procesov českého, resp. československého národného programu.76 
V tomto kontexte sa Košice dokonca dostali do stredobodu československého národného 
diskurzu. V diele „Dějiny“ encyklopédie „Československá vlastivěda“ sú vykreslené ako 
centrum reformácie a turbulentných udalostí v Hornom Uhorsku v rokoch 1603 – 1604, kedy 
cisársky generál Belgiojoso „na rozkaz dvora odňal v lednu 1604 nádherný dóm lutheránům“.77 
Rok 1604 znamenal prelom v dejinách reformácie nielen v Uhorsku, nakoľko Habsburgovci 
odňatím košického dómu protestantom zahájili proces protireformácie s ďalekosiahlymi 
dôsledkami, ktoré vyústili do rozpútania celoeurópskeho vojenského konfl iktu – tridsaťročnej 
vojny. Tá sa zase úzko dotýkala českých dejín, preto malo poukazovanie na počiatky 
náboženských nepokojov v slovenskom prostredí pre československý naratív taký význam. 
Za zmienku stojí skutočnosť, že editori encyklopédie do príslušnej kapitoly zaradili najznámejší 
pohľad na Košice, tvz. Hufnagelovu vedutu z roku 1617, čím si i vzdialený český čitateľ mohol 
vytvoriť konkrétny obraz o dobovej civilizačnej vyspelosti tohto mesta. Pre zvýraznenie 
dôležitosti Košíc v tomto uzlovom bode československého národného diskurzu uvádzam, že 
v iných kapitolách encyklopédie „Dějiny“ sa zmienky o Košiciach nevyskytujú vôbec.

Spomedzi slovenských historikov podrobný popis reformačného hnutia v Košiciach podal 
Branislav Varsik v diele „Husiti a reformácia na Slovensku do Žilinskej synody“.78 Košice aj 
v jeho narácii vystupujú ako významné nábožensko-ideologické stredisko. Z evanjelického 
uhla pohľadu spracoval „Dejiny reformácie na Slovensku“ cirkevný historik Ján Kvačala, 
ktorý stavia Košice a jeho meštianstvo do pozície obrancov a šíriteľov reformácie, ako 
aj strediska protihabsburských povstaní a protestantských snemov.79 Črtu vykresľovať Košice 
ako centrum protihabsburského odboja mala teda československá historiografi a spoločnú 
s maďarskou a v tomto bode si nekontradikovali, aj keď československá strana sa viacej 
sústredila na náboženské aspekty boja za stavovské práva, pričom maďarská popri nich 
sledovala predovšetkým aspekty politické.

Obdobiu raného novoveku sa venovala ešte jedna monografia z medzivojnového 
obdobia, ktorú napísal Štefana Janšák. V diele s názvom „Slovensko v dobe uhorského 
feudalizmu : hospodárske pomery od r. 1514 do r. 1848“ sa nesústredil na politické a cirkevné 
udalosti dotknutého obdobia, ale predmetom jeho záujmu sa stali hospodárske pomery 
sedliactva, meštianstva a šľachty na Slovensku, čím sa táto publikácia radí k jedným z mála 

75 WAGNER, V. Historický vývoj architektúry..., s. 27.

76 Bližšie porovnaj komentár a antológiu diel týkajúcich sa sporu o zmysel českých dejín: HAVELKA, Miloš (Ed.). Spor 
o smysl českých dějin 1895 – 1938. Praha : Torst, 1995, 872 s.

77 DĚDINA, Václav (Ed.). Československá vlastivěda 4 : dějiny. Praha : Sfi nx, 1932, s. 413 a n.

78 VARSIK, B. Husiti a reformácia..., s. 101, 172-175, 183.

79 KVAČALA, Ján. Dejiny reformácie na Slovensku. Liptovský Svätý Mikuláš : Tranoscius, 1935, 313 s. 
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štrukturalistických diel slovenskej medzivojnovej historiografi e. Autor v nej zachycuje opis 
hospodárskych pomerov slobodného kráľovského mesta Košice v prvej polovici 18. storočia, 
dedukovaného zo zápisov komisie sčítania obyvateľstva v rokoch 1715 a 1720. Na ich základe 
Janšák podal obraz o Košiciach ako o síce významnom obchodnom meste s početnou vojenskou 
posádkou, ktorej náklady na vydržiavanie však zapríčinili, že mesto upadalo.80 

Regionalistická tvorba
Osobitnú pozornosť si zasluhuje regionálna dejepisecká tvorba publikovaná v almanachoch 

mesta Košice a východného Slovenska, vydaných pri príležitosti 10. výročia osláv založenia 
Československa v roku 1928 (Jubilejný almanach mesta Košíc a východného Slovenska81 
a Jubilejná kniha mesta Košíc82). Tieto publikácie možno považovať za ukážky dobovej 
propagandistickej literatúry vydávanej miestnou verejnou správou. V oboch prípadoch 
v nich boli publikované príspevky legitimizujúce československú štátnu moc na území 
východného Slovenska, poukazujúce na ďalekosiahle pozitívne zmeny dosiahnuté v kultúrnom, 
spoločenskom a hospodárskom živote v tejto časti republiky od jej vzniku. Aj keď ich autori 
nepatrili medzi profesionálnych historikov, zasluhujú si na tomto mieste analýzu, nakoľko 
sa jedná o ojedinelé reprezentácie košických dejín v kontexte československého národného 
diskurzu medzivojnového obdobia, a čo je ešte vzácnejšie, košickej proveniencie.

Stredoškolský profesor Ján Šomvársky v príspevku „Paberky z minulosti mesta Košíc“ 
hneď v úvode načrtol hlavnú ideu napísania článku: „(...) nám ide o to, či prvotní obyvatelia 
boli Slováci alebo nie“.83 Slovanskú prítomnosť v regióne dokazuje prvenstvom slovanských 
toponým, ktoré prebrali aj tu neskôr usadení Nemci a Maďari. Všíma si pôsobenie Jána Jiskru 
v Košiciach a odkazuje na mnohé česky písané listiny pochádzajúce z tohto obdobia. Spomína 
richtára z čias Mateja Korvína Jána Toklára a na základe formy jeho priezviska usudzuje, že 
„zdá sa Slovák“. Protihabsburskí povstalci sú v jeho narácii v súlade s československým 
národným diskurzom vykreslení ako pozitívne osobnosti, šíriace protestantizmus. Menuje 
všetkých vodcov povstaní, ktorí sa tu často zdržiavali, dokonca preberá topos „kuruckého 
mesta“ pestovaný maďarskou historiografi ou: „Košice boli kuruckým mestom („Kuruc város“).“ 
Čitateľa odkazuje na miesta pamäti, kde sa môže presvedčiť o kuruckých časoch Košíc. Či už 
je to hrob Františka II. Rákociho v dóme, alebo uličné názvy mestských okružných tried.84

Druhý príspevok s názvom „Úryvky z histórie mesta Košíc“ od Františka Vorlíčka sú 
hutnejším zhrnutím mestských „pohnutých dejín“ dovedených až do roku 1928. Prvenstvo 
Slovanov v regióne pokladal za samozrejmé, pričom sa odvolával na Plathovu kroniku.85 Názov 
mesta odvodil od slovesa „kosiť“. Pre Vorlíčkovú naráciu je typické vypichovanie spojitostí 

80 JANŠÁK, Štefan. Slovensko v dobe uhorského feudalizmu : hospodárske pomery od r. 1514 do r. 1848. Bratislava : 
Československé zemedelské muzeum v Bratislave, 1932, s. 54.

81 ŠTANCL, J. G. (Ed.). Jubilejný almanach mesta Košíc a východného Slovenska 1918 – 1928. Košice : Výbor pre oslavy 
desiateho výročia Československej republiky v Košiciach, 1928, 202 s.

82 CVEČEK, Ján (Ed.). Jubilejná kniha mesta Košíc. Košice : Rada mesta Košíc, 1928, 95 s.

83 ŠOMVÁRSKY, J. Paberky z minulosti mesta Košíc. In: ŠTANCL, J. G. (Ed.). Jubilejný almanach mesta..., s. 11-29. 
Nasledujúce citácie pochádzajú z rovnakej state.

84 ŠOMVÁRSKY, J. Paberky z minulosti..., s. 11-29. Politika pamäti československej medzivojnovej administratívy 
nesledovala odstraňovanie pamiatok spojených s protihabsburskými povstaniami v Košiciach. K ich odstráneniu došlo 
až v roku 1945, vrátane premenovania spomínaných okružných tried (Rákociho, Betlenova v prospech Kuzmányho 
a Moyzesa).

85 Ján Plath ako prvý košický dejepisec upozornil na tento fakt v roku 1860. Porovnaj: ALBERTOVÁ, Henrieta. Mesto 
Košice vo svetle najstarších historikov a kronikárov. In: ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice a dejiny – dejiny Košíc : Acta Historiae 
Cassoviensis 1/2011. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, s. 42 a n. FICERI, Ondrej. Význam Plathovej kroniky 
pre dejiny mesta Košice. In: Historica Carpatica, 2012, č. 43, s. 35-64.
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košických a českých dejín (účasť delegácie košických mešťanov na kostnickom sneme, kde 
„bol odsúdený na potupnú smrť upálením najväčší Čech, majster Ján Hus“), príbuznosť 
mnohých uhorských kráľov s českými, Jiskrovo pôsobenie v Košiciach ako aj jeho hajtmana 
Jána Talafúsa). Aj v tomto texte sú negatívne vykreslení Habsburgovci a ich košickí vojensko-
administratívni kapitáni, ktorí mali mesto iba vykorisťovať. Na druhej strane povstaleckých 
vodcov nevníma tak jednoznačne pozitívne ako Šomvársky, nezmieňuje sa ani o kuruckej 
tradícii alebo Rákociho ostatkoch v dóme. Vorlíček bol ďaleko viac zaujatý voči všetkému 
maďarskému. Starostlivo popísal maďarizáciu Košíc: „Spisovateľ Jonáš Záborský, ktorý býval 
v Košiciach v rokoch štyridsiatych, opisuje vo svojom životopise, ako sa vtedy už maďarizovalo 
a aké národnostné neblahé pomery tu panovali.“86 Najhoršia fáza maďarizácie podľa neho 
nastala po roku 1867, kedy „Pešti išlo o to, aby z Košíc mohla organizovať akciu maďarizácie po 
celom východnom Slovensku a preto o ne starala sa najviac“.87 Tento výrok môžeme pokladať 
za prvý pokus o vysvetlenie špecifi ckých príčin dôležitosti maďarizácie Košíc v maďarskom 
politickom myslení, vychádzajúcu z kruhov slovenskej inteligencie. V záverečnej časti svojho 
esejistického príspevku sa autor zamýšľa nad tým, či sa v zahraničí vedelo aj o utrpení 
východných Slovákov: „Všade sa hovorilo len o Slovákoch, ktorí žijú po Váhu k Tatrám, ale 
nikto nevedel, že pri Košiciach až k Užhorodu žije slovenská vetev životom (...) biednejším, 
ako jej bratia na západe. Tam bola predsa Matica (...) ale tu na východe nebolo nič (...)“.88 
Vorlíčkov príspevok je dôkazom toho, že časť východoslovenskej inteligencie si uvedomovala 
špecifi ckosť kolektívnej identity východných Slovákov, odlišnej od ostatného slovenského 
obyvateľstva, ktorej formovanie bolo v „duchu“ Chaloupeckého téz historicky determinované 
rozdielnym historickým vývojom. V tomto kontexte Vorlíček vystihol aj postavenie Košíc 
v nových podmienkach československého štátu. Košice sa podľa neho stali moderným mestom, 
kultúrnym, spoločenským a hospodárskym centrom celého východného Slovenska. Na opis 
daného stavu použil epiteton, ktorý (česko)slovenská historiografi a ešte nepoužívala, hoci 
vznikol práve v medzivojnovom období – „východoslovenská metropola“.89

Osobitné postavenie východného Slovenska s výrazným mestským centrom v Košiciach 
vyzdvihol aj J. G. Štancl v príspevku s názvom „Koncentrácia východného Slovenska“. Na 
rozdiel od Fedora Ruppeldta, už spomínaného autora zaoberajúceho sa touto problematikou, 
ktorý varoval pred vytváraním sekundárneho gravitačného jadra na východe, Štancl vníma 
regionalizmus ako pozitívny jav, prospešný pre vývin východného Slovenska.90 Takouto 
stratégiou vnímania Košíc v hraniciach Československa sa košickí regionalisti zhodovali 
s názormi českých historikov pôsobiacich na Slovensku, ktorí podporovali tézu o dvoch 
slovenských gravitačných jadrách (Václav Chaloupecký, Václav Mencl). 

Záver
V závere príspevku si predstavíme historiografi ckú topológiu Košíc, t.j. také opakujúce 

sa obrazy (topos) histórie mesta, ktoré zakladali tradíciu jeho významu v slovenskom 

86 VORLÍČEK, František. Úryvky z historie mesta Košíc. In CVEČEK, Ján (Ed.). Jubilejná kniha mesta Košíc. Košice : Rada 
mesta Košíc, 1928, s. 37. Text publikovaný aj v reprezentatívnej publikácii: BIANCHI, Gustáv (Ed.). Mesto Košice 1932 : 
publikácia pre propagovanie turistického ruchu a turistiky. Banská Bystrica : Slovan, 1932, s. 11-27.

87 VORLÍČEK, F. Úryvky z historie..., s. 37.

88 VORLÍČEK, F. Úryvky z historie..., s. 38.

89 VORLÍČEK, F. Úryvky z historie..., s. 17.

90 ŠTANCL, J. G. Koncentrácia východného Slovenska. In: ŠTANCL, J. G. (Ed.). Jubilejný almanach mesta..., s. 191-197.
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historiografi ckom diskurze. Ten formoval historické vedomie celého národného spoločenstva, 
preto môžeme tento obraz identifi kovať aj ako miesto pamäti.91

„Topos zmaďarizovaných Košíc“ bol najvýraznejším obrazom produkovaným o Košiciach 
v slovenskej historiografi i už od 2. polovice 19. storočia. Po roku 1918 tento topos nadobudol 
novú kvalitu. Košice boli vykresľované ako zmaďarizované mesto, ktoré treba poslovenčiť. 
Topos zmaďarizovaných Košíc (od každého z autorov) tak v konečnom dôsledku prerastal do 
toposu úspešne slovakizovaného mesta, hoci s úzkymi väzbami k maďarskej histórii, ktoré 
boli neprehliadnuteľné (Vavro Šrobár, Václav Chaloupecký, Albert Pražák, Jozef Martinka).

„Topos Košíc ako významného mesta pre maďarský národný život“ sa objavil práve 
v medzivojnovom období v súvislosti s trianonskou traumou Maďarov a ich snahami o územnú 
revíziu a opätovné pripojenie Košíc k Maďarsku ako jedného z najvýznamnejších miest 
národnej pamäti s početnou maďarskou populáciou. Košice v dikcii slovenských historikov 
vystupovali ako mesto, ktorého sa Maďari nebudú chcieť vzdať (Fedor Houdek, Václav 
Chaloupecký, Albert Pražák, Štefan Janšák, Anton Štefánek). V medzivojnovom období boli 
prezentované aj ako kultúrne a politické centrum maďarskej menšiny v Československu. 
V kontexte demokratického zriadenia a tolerantnej menšinovej politiky prvej ČSR sa 
v československej vede neprejavovala tendencia (na rozdiel od vývoja po roku 1945) zamlčiavať 
fakty o význame Košíc v maďarskom národnom obrodení alebo o ich význame ako kultúrneho 
strediska maďarskej menšiny v Československu. Naopak, v danej oblasti došlo k vedeckému 
spracovaniu na solídnej úrovni (Daniel Rapant, Pavel Bujňák v Československej vlastivede).

„Topos Košíc ako mesta s nevhodným politickým profi lom“ úzko súvisel s najvýraznejším 
toposom Košíc ako zmaďarizovaného mesta. Jeho korene takisto siahajú do meruôsmych 
rokov, kedy sa „lámal chlieb národnej spoľahlivosti“ obyvateľstva Košíc. Vtedy štúrovci 
zistili, že toto mesto je pre slovenské národné záujmy nepoužiteľné, čo našlo odraz 
v slovenskom národnom naratíve. Topos mesta s nevhodným politickým profi lom pretrval 
celé prvorepublikové obdobie, kedy sa objavili práce poukazujúce na odrodilstvo a slabé 
národné povedomie Košičanov (Karol Medvecký, Karol Goláň) a prvé varovania pred možnými 
dôsledkami východoslovenského separatizmu (Fedor Ruppeldt).

„Topos metropoly východného Slovenska“ uplatnili v slovenskej historiografi i ako prví 
košickí regionalisti práve v medzivojnovom období, aj keď rozšíreným sa stal až po roku 
1945. Mal byť pendantom staršieho ikonického obrazu Košíc ako hlavného mesta Horného 
Uhorska (v zmysle administratívnej oblasti Uhorska v priebehu 16. a 17. storočia). Obraz Košíc 
ako funkčného spádového strediska východoslovenskej oblasti Československej republiky 
rozširovali predovšetkým českí historici pôsobiaci na Slovensku (Václav Chaloupecký, Albert 
Pražák, Václav Mencl), ktorých podporovali košickí regionalisti (F. Vorlíček, J. G. Štancl). 
V opozícii voči nim stál ojedinelý názor Fedora Ruppeldta o škodlivosti vytvárania dvoch 
periférnych centier Slovenska, ktoré malo napomáhať uplatňovaniu východoslovenských 
separatistických tendencií. Ostatní slovenskí autori sa k pozícii Košíc v Československu 
nevyjadrovali, resp. táto problematika stála mimo postupne sa vyčleňujúci samostatný 
slovenský národný diskurz, ktorého autorom bol Daniel Rapant.92 Typické pre tento diskurz 
bolo vyhýbanie sa celkovému hodnoteniu významu dejín Košíc pre „slovenský národný život“. 
Takéto hodnotenie prišlo iba od skupiny českých historikov pôsobiacich na Slovensku (Václav 
Chaloupecký, Václav Mencl, Albert Pražák, Vladimír Wagner), ktorí sa pokúsili nestranným 
spôsobom zhodnotiť dejinný význam Košíc a ich miesto v československom národnom 

91 TANCER, J. Neviditeľné mesto..., s. 188-193, 254-262.

92 MARSINA, Richard. Tvorca koncepcie slovenských dejín. In: MARSINA, Richard (Ed.). Historik Daniel Rapant : život 
a dielo 1897 – 1988 – 1997. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1998, s. 19-26.
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príbehu. Samostatné hodnotenie košických dejín na slovenskej strane prezentovali iba 
lokálni dejepisci – regionalisti. Ich narácia bola do značnej miery poznačená ideológiou 
čechoslovakizmu a badať v nej vytváranie špecifi cky miestnej, východoslovenskej kolektívnej 
identity, vyhraňujúcej sa od ostatného Slovenska (F. Vorlíček, J. G. Štancl). Túto tendenciu 
neprejavoval jedine Jozef Martinka – v Košiciach síce v tom čase pôsobiaci, ale pôvodom 
rodák z Prievidze. Košickí regionalisti tak vo všeobecnosti vykazovali s českými historikmi 
zhodné naračné prvky na rozdiel od historikov pochádzajúcich zo stredozápadného Slovenska, 
ktorí tendencii interpretovať dejinné udalosti a javy v súlade s československým národným 
diskurzom podliehali v minimálnej miere.

„Topos slovenských Košíc“ bol pôvodne východiskovým obrazom Košíc v slovenskej 
historiografi i od jej počiatkov do revolúcie 1848/49. Slovenskí historici národného obrodenia 
poukazovali na väčšinové slovenské obyvateľstvo Košíc, a preto nepochybovali o jeho 
zaradení medzi slovenské mestá. Po revolúcii 1848/49, v ktorej sa prejavilo laxné národné 
cítenie košických Slovákov, sa tento topos vytratil v prospech toposu zmaďarizovaných 
Košíc a tento stav pretrval aj celé prvorepublikové obdobie až do Viedenskej arbitráže v roku 
1938. Ak hodnotíme práce slovenskej historiografi e medzivojnového obdobia zaoberajúce 
sa Košicami, hlavnou otázkou zostáva, či sa (česko)slovenskí historici snažili „poslovenčiť“ 
obraz zmaďarizovaných Košíc a tým legitimizovať ich prináležitosť k novému štátnemu útvaru. 
Po rozbore všetkých uvedených diel možno konštatovať, že určitá tendencia dokazovania 
slovenskosti Košíc sa v medzivojnovej historiografi i prejavovala, avšak nepatrila medzi 
jej výskumné priority (na rozdiel od Bratislavy). Najvýrečnejšie o tom svedčí dokazovanie 
slovanského etymologického základu mena Košíc, ktoré sa objavilo až desať rokov po 
vzniku Československa (Vladimír Šmilauer) ako oneskorená reakcia na vývoj v danej oblasti 
v maďarskej historickej lingvistike (János Melich) a v košickej regionalistickej spisbe (Jozef 
Martinka). Vzniknutú dualitu názorov na pôvod pomenovania Košíc možno považovať za 
počiatok polemiky medzi (česko)slovenskou a maďarskou historiografi ou o národný charakter 
Košíc, ktorá v plnom rozsahu vypukla až pri odstúpení mesta Maďarsku v roku 1938.93 Medzi 
priority slovenskej historiografi e nepatrilo ani dokazovanie slovanského osídlenia okolia 
Košíc pred príchodom Maďarov. Poukazovanie na slovanské založenie mesta patrilo do 
„výlučnej agendy“ košických regionalistov (Jozef Martinka, Ján Šomvársky, František Vorlíček). 
Renomovaní (česko)slovenskí historici sa touto otázkou v súvislosti s Košicami a ich okolím 
vôbec nezaoberali, nakoľko k tomu ani neexistovala akútna spoločensko-politická požiadavka, 
ktorá sa objavila až v roku 1938 s bezprostrednou hrozbou straty Košíc. Na druhú stranu sa 
v medzivojnovom období objavili práce, ktoré čiastkovo prispeli k dokázaniu slovenskosti 
stredovekých Košíc (Branislav Varsik, Václav Chaloupecký) a ktoré poukázali na niektoré 
aspekty ich síce skromných, ale predsa existujúcich stykov so slovenským národným dianím 
pred rokom 1918 (Daniel Rapant, Karol Anton Medvecký, Ludvík Kühn). Tieto paberky však 
nestačili na pevnejšie ukotvenie slovenskej tradície Košíc, ktorú bolo potrebné naďalej 
erudovane vynachádzať. Nepripravenosť slovenskej historiografi e preukázať maďarizačné 
praktiky uhorskej štátnej administratívy dualistickej éry mala pritom ďalekosiahle dôsledky. 
Okrem iného spôsobila, že slovenská diplomatická delegácia na komárňanských rokovaniach 
v roku 1938 nedokázala pred maďarskou stranou dostatočne obhájiť pôvodne slovenský 

93 FICERI, Ondrej. Obraz Košíc v slovenskej historiografi i v rokoch 1938 – 1945. In: Historica Carpatica, 2014, roč. 45, 
s. 73-87.
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charakter Košíc, čo podľa vyjadrenia Branislava Varsika z roku 1940 mohlo mať podiel na tom, 
že Košice rozhodnutím Viedenskej arbitráže nakoniec pripadli Maďarsku.94

Za výrazný pokrok v spracovaní košických dejín v porovnaní s obdobím pred rokom 1918 
treba považovať skutočnosť, že sa historici v súvislosti s Košicami začali zaoberať aj inými 
aspektmi ich dejín než len etnickými reáliami. V tejto súvislosti však treba poznamenať, 
že k tomu výraznou mierou dopomohli predovšetkým vyškolení odborníci pochádzajúci 
z českých krajín. Medievalisti podali o Košiciach obraz ako o významnom stredovekom 
kráľovskom obchodnom meste, stredisku celého „slovenského východu“ (Václav Mencl), 
s jedinečným erbom (Václav Vojtíšek) a výnimočne kvalitnou gotickou architektúrou (Vladimír 
Wagner). Vznik Košíc a ich premena na prosperujúce stredoveké mesto sa stali predmetom 
záujmu viacerých historikov (Václav Chaloupecký, Jozef Martinka, Václav Mencl). Priamym 
dopadom vplyvu českej historiografi e na slovenskú a ukážkou uplatňovania československého 
národného diskurzu v košických dejinách bolo vyzdvihovanie prínosu pôsobenia Jána 
Jiskru v Košiciach v 15. storočí alebo aspoň zmienky o príslušnosti Košíc do Jiskrovho 
domínia, na ktoré poukazovali všetci autori píšuci o košickom stredoveku. Najdôkladnejší 
v reinterpretovaní košických dejín do schémy spoločného národného diskurzu boli košickí 
regionalisti (Ján Šomvársky, František Vorlíček), čo vyplývalo z nevedeckej a propagandistickej 
povahy publikácií, v ktorých uverejňovali svoje práce. Za hodnú zmienenia považovali každú 
súvislosť, ktorá by aj nepriamo mohla potvrdzovať spojitosť dejín mesta s českými dejinami.

V súlade so smerovaním a potrebami československej historiografi e bolo aj na svoju 
dobu dôkladné spracovanie dejín reformácie na Slovensku. Košiciam sa na tomto poli vďaka 
kľúčovému zástoju pri šírení reformácie a antihabsburských nálad v oblasti Horného Uhorska 
dostalo dostatok pozornosti od slovenských autorov (Branislav Varsik, Ján Kvačala), ako aj na 
celorepublikovej úrovni, kde sa zaradili do stredobodu konštruovaného československého 
národného diskurzu pre obdobie raného novoveku (Československá vlastivěda). Dejinám 
protireformácie, katolíckej cirkvi a košickej jezuitskej univerzity nebola venovaná žiadna 
pozornosť, čo možno považovať za dôsledok antihabsburského diskurzu československého 
národného naratívu.

Formovanie osobitného slovenského kontra-naratívu v 30. rokoch 20. storočia nemalo 
vplyv na vytváranie alternatívneho, špecifi cky slovenského obrazu o Košiciach. Túto 
zdržanlivosť slovenských autorov si možno vysvetliť tým, že boli príliš zaťažení stereotypom 
zmaďarizovaných Košíc (okrem Daniela Rapanta), ktorý zabraňoval objektívne nazrieť na 
špecifi cké kvality košického dejinného vývoja a inkorporovať ich do národného diskurzu 
tak, ako to dokázali českí autori. Slovenský národný diskurz sa už od uhorského obdobia 
vyznačoval apologetickým stereotypom a národným princípom (na úkor teritoriálneho),95 
ktoré vo vzájomnej kombinácii spôsobovali, že Košice zostávali aj v medzivojnovom období 
na okraji záujmu slovenských historikov. Dôsledkom tohto stavu je skutočnosť, že obraz Košíc 
vytváraný českými historikmi v medzivojnovom období bol diferencovanejší, objektívnejší, 
komplexnejší, a teda prínosnejší než obraz, ktorý o nich produkovali slovenskí historici, čo 

94 VARSIK, Branislav. Národnostná hranica slovensko-maďarská v ostatných dvoch storočiach. Bratislava : Slovenská 
účená spoločnosť, 1940, s. 78 a n.

95 Ku charakteru, koncepciám a stereotypom v slovenskej historiografi i porovnaj: KAMENEC, Ivan. Stereotypy 
v slovenských dejinách a v slovenskej historiografi i. In: Hľadanie a blúdenie v dejinách : úvahy, štúdie a polemiky. 
Bratislava : Kalligram, 2000, s. 337-346. KOVÁČ, Dušan. Slovenské historické mýty a slovenská historiografi a. In: O 
historiografi i a spoločnosti. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 159-172. LIPTÁK, Ľubomír. Úloha a postavenie 
historiografi e v našej spoločnosti. In: Storočie dlhšie ako sto rokov : o dejinách a historiografi i. Bratislava : Kalligram, 
1999, s. 43-72.
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v konečnom dôsledku nebolo spôsobené len profesionálnou prevahou a vyzretosťou českej 
historiografi e, ale väčším odstupom a nezaťaženosťou domácimi tradíciami a stereotypmi.

Po rozbore jednotlivých diel slovenskej historiografi e z obdobia medzi rokmi 1918 – 
1938 je možné konštatovať, že Košiciam sa v uvedenom období dostalo pozornosti vo 
väčšom rozsahu, ako tomu bolo pred rokom 1918, kedy sa autori zaoberali takmer výlučne 
etnickými reáliami mesta. Na druhej strane kvantita historiografi ckej produkcie o Košiciach 
nezodpovedala uvedenému významu tohto mesta. V kontexte (česko)slovenskej historiografi e 
Košice boli len jedným z miest na mape Československa, ktorému sa venovala patričná 
pozornosť iba v súvislosti s celonárodnými udalosťami či dejinnými procesmi odohrávajúcimi 
sa na teritóriu novovzniknutej republiky. Košice ako individuálna mestská entita sa nestali 
predmetom samostatného historického výskumu. Dôsledkom tohto stavu je skutočnosť, že 
počas 20-ročnej existencie prvej Československej republiky nevznikla o košických dejinách 
ani jedna špecializovaná publikácia od slovenského autora. Za jednoznačnú príčinu tohto 
stavu treba považovať neexistenciu odborných pracovísk umiestnených v Košiciach, ktoré 
by iniciovali publikovanie minimálne prác regionalistického zamerania. Pritom podmienky 
pre rozvíjanie spoločenskovedných aktivít v Košiciach existovali. Intelektuálna a umelecká 
mikroklíma medzivojnových Košíc vytvárala vhodnú tvorivú pôdu pre pôsobenie mnohých tu 
prisťahovaných českých, západo-, stredo- a výnimočne aj východoslovenských vysokoškolsky 
vzdelaných intelektuálov, združených vo viacerých záujmových spolkoch a kultúrnych 
inštitúciách, či už sa jednalo o miestny odbor Matice slovenskej, Spolku profesorov Slovákov 
s jeho zborníkom pod vedením Jozefa Martinku, Slovenskej ligy s odborným časopisom 
„Slovenská reč“ pod vedením Antona Prídavku alebo o Mestský osvetový zbor či Spolok 
východoslovenských akademikov, ktorý sa zaslúžil o vznik košickej techniky v roku 1937.

Jozef Martinka (historický geograf a lingvista) bol jediný slovenský, vedecky školený 
vzdelanec, ktorý tvoril v Košiciach a bol dostatočne oboznámený s početnou maďarskou 
historiografi ckou produkciou, na ktorú bol schopný reagovať a nadviazať. Absencia odborne 
školených historikov, ktorí by boli pevnejšie zviazaní s košickým prostredím alebo by z neho 
priamo pochádzali a vyznali by sa predovšetkým v hungarikálnych reáliách košických dejín, je 
zároveň druhou príčinou (popri neexistencii vedeckého pracoviska), prečo zostala slovenská 
historiografi cká produkcia týkajúca sa Košíc taká chudobná.

Táto skutočnosť sa zvýrazní najmä v porovnaní s maďarskou historiografi ou. Košice aj 
po začlenení do Československa zostávali jedným z najvýznamnejších miest maďarskej 
historickej pamäti, aj keď ich pozícia dôležitého centra maďarského národného života 
bola otrasená (slovakizácia obyvateľstva, zrušenie Právnickej akadémie). Hoci maďarská 
historiografi cká produkcia k dejinám Košíc po roku 1920 značne poklesla, z maďarských 
historikov v Košiciach naďalej pôsobil profesor cirkevných dejín Béla Wick, pôvodom Slovák 
zo Sabinova. V medzivojnovom období sa systematicky venoval spracovaniu mestských dejín 
prostredníctvom architektonicky významných mestských stavieb a pamätných miest, pričom si 
všímal každodenné aspekty života mešťanov.96 Preto jeho práce treba radiť k historiografi ckým 

96 Do roku 1938 publikoval Béla Wick tieto práce: WICK, Béla. Kassa város katholikus műemlékei. : templomok, kápolnák, 
szobrok, keresztek, harangok. Košice : A Szent Erszébet-Nyomda Részvénytársaság, 1923, 100 s. WICK, Béla. A Kassai szt. 
Flórián-kápolna : 1923. Junius hó 10-én történt felszentelésének emlékére. Kassa : Athenaeum, 1923, 13 s. WICK, Béla. 
Kassai Kálvária története. Košice : Szent Erzsébet-Nyomda Részvénytársaság, 1927, 75 s. WICK, Béla. A háromszáz éves 
kassai szent Orbán-torony : 1628 – 1928. Košice : Nyomta: Kereskedelmi és ipari könyvnyomda, 1928, 18 s. WICK, Béla. 
A kassai Immaculata-szobor története. Košice-Kassa : Nyomatott a „Szent Erzsébet”-nyomda r.-t.-nál, 1928, 45 s. WICK, 
Béla. Kassa régi temetői templomi kriptái és síremlékei. Košice : „Szent Erzsébet” nyomda részvénytársaság, 1928, 278 
s. WICK, Béla. A kétszázéves kassai ispotály-templom : 1730 – 1930. Košice-Kassa : Kereskedelmi- és Ipari Nyomda, 1930, 
19 s. WICK, Béla. A jezsuita rend története Kassán. Bratislava-Pozsony : Concordia Könyvnyomda és kiadóvállalat, 1931, 
39 s. WICK, Béla. Adatok a kassai domonkosok történetéhez. Košice : Kereskedelmi és ipari könyvnyomada, 1932, 47 
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dielam regionalistiky s prvkami kultúrnej histórie a mikrohistórie. Béla Wick sa do Viedenskej 
arbitráže vyhýbal citlivým národnostným témam, a ak sa ich predsa len dotkol, zastával 
neutrálne stanovisko. Hoci niektoré jeho práce vyšli v slovenčine, jeho dielo je súčasťou 
maďarskej historiografi e. Wickove práce zostávajú doposiaľ neprekonanými kľúčovými 
prácami k dejinám druhého najväčšieho slovenského mesta.97
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VĚDA A TECHNIKA V ČESKÝCH ZEMÍCH ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
PRAHA 14. OKTÓBER 2014

Prvá svetová vojna, jej priebeh a dôsledky boli v mnohých ohľadoch zlomovým bodom a kľúčovým 
medzníkom. Nezanedbateľnou oblasťou, ktorú vojna markantne ovplyvnila bola taktiež veda, technika 
a jej rozvoj, čo refl ektovalo už tradičné podujatie organizované Národným technickým múzeom v Prahe. 
Retrospektívny sled, ktorý organizátori oproti pominulým rokom zvolili,1 sledoval jasný cieľ a to pri-
spôsobiť obsah tohtoročnej konferencie práve stému výročiu začiatku prvého globálneho vojenského 
konfl iktu v ľudských dejinách. Na tento prístup osobitne upozornil aj PhDr. Miloš Hořejš, PhD. (NTM 
Praha) pri ofi ciálnom otvorení podujatia.

Tematicky bola konferencia rozdelená do šiestich blokov a v dôsledku pomerne nízkej účasti pred-
nášajúcich sa niesla v komornejšej atmosfére. To však kvalitatívne nenarušilo priebeh, ani obsah 
prednesených referátov. Prvý blok s názvom Železnice za „velké války“ otvoril Mgr. Ludvík Losos, kto-
rý sa z profesijného hľadiska dlhodobo venuje problematike dopravnej histórie. Príspevok s názvom 
Lazaretní vlaky. Vývoj, technické vybavení (vozidla), vnitřní organizace a provoz, sprostredkoval pohľad 
na železnicu ako na nezanedbateľný komponent zdravotnej starostlivosti v bojových podmienkach.2 
Východiskom boli rýchlosť a efektivita ako základné atribúty železnice a využitia vlakových súprav pri 
odvoze ranených. Osobitnými impulzmi pre využívanie lazaretných vlakov v Habsburskej monarchii 
boli bitka pri Solferine a založenie Červeného kríža. Myšlienka nahrádzať neefektívne konské zápra-
hy pri odvoze ranených z miesta bojiska sa však presadzovala veľmi pomaly a problematicky. Jednou 
z čelných postáv tohto procesu bol gróf Jaromír Mundy, ktorý aktívne presadzoval zavedenie laza-
retných vlakov do armádnych štruktúr. Základným predpokladom bola pomerne rozsiahla technická 
prestavba štandardných vagónov, ktorá zahŕňala úpravy osvetlenia, odpruženia, vytápania, vetrania, 
alebo úpravy rozmerov dverí. To však nebolo v súlade s predstavou rakúsko-uhorského ministerstva 
obchodu (prevádzkovateľa železníc), ktoré pripúšťalo len minimálne úpravy štandardných nákladných 
vagónov. Po zdĺhavých rokovaniach bola Mundiho koncepcia, rozpracovaná v príručke O prestavbe ná-
kladných vlakov na sanitné, čiastočne prijatá. Prvé lazaretné vlaky v Rakúsko-Uhorsku prevádzko-
val C. k. erár a Rád maltézskych rytierov. Úhrnom sa rátalo so zostavením 26-tich vlakov tohto typu. 
Organizačne boli rozdelené na tzv. Krankenzűge (odvoz ranených z bezprostredného miesta bojiska) 
a Spitalzűge (odvoz do zázemia). Do konca vojny prevádzkoval Rád maltézskych rytierov 12 vlakov a c. 
k. armáda 26 vlakov tohto typu, ktorých počet podľa autora narástol. 

Druhým prednášajúcim, ktorý zároveň uzatváral železničný blok, bol Michal Plavec (NTM Praha) 
s príspevkom Ing. Jan Kašpar jako projektant polních drážek. Meno a osobnosť Ing. Jana Kašpara sa 
spája predovšetkým s priekopníckym obdobím aviatiky v Čechách. Jan Kašpar bol po narukovaní, a to 
aj napriek jeho skúsenostiam s lietaním a leteckými konštrukciami, pridelený k železničnému vojsku. 
Počas pôsobenia v meste Latsch (súčasné talianske mesto Laces), sa ako technický inžinier podieľal na 
projektovaní poľnej železnice. Na sklonku vojny bol povýšený do hodnosti poručíka. Podľa autora sa pre 
povojnové obdobie však nepodarilo dohľadať konkrétne zmienky o pôsobení Jana Kašpara v železnič-
nom priemysle. Príspevok Michala Plavce tak priniesol pohľad na neznámu a dosiaľ dôsledne neosvet-
lenú kapitolu života a pôsobenia českého priekopníckeho aviatika.

Druhý blok s názvom K.u.k. Kriegsmarine obsahoval len jeden príspevok autora Mgr. Jaromíra 
Patočku (NTM), s názvom Bitevní loď S.M.S. Szent István a její zkáza v roce 1918. Vnútorný technic-
ký vývoj rakúsko-uhorského námorníctva z prelomu 19. a 20. storočia autor zasadil do kontextu ten-
dencií západných mocností konštruovať ťažké bojové plavidlá s maximálnou výzbrojou. Ako vzor slú-
žil anglický pancierový krížnik HMS Dreadnought, skonštruovaný v roku 1906. Dané plavidlo sa stalo 
symbolom technického pokroku vo vývoji veľkých vojenských plavidiel začiatku 20. storočia. Prvé ťaž-
ké plavidlá typu Dreadnought v monarchii boli vyrobené v súlade s vyššie popísaným vývojovým tren-
dom. Jedným z týchto plavidiel bol aj pancierový krížnik S.M.S. Szent István vyrobený uhorskými lo-
denicami DANUBIUS & Co. v rokoch 1914 – 1915. Vyplával bezprostredne po vyrobení, avšak velenie 

1 Věda a technika v českých zemích za druhé světové války (2008), mezi lety 1945 – 1960 (2009), v šedesátých letech 20. 
století (2010) a v období normalizace po transformaci (2011) a Věda a technika v českých zemích za 1. Republiky (2013).

2 K problematike významu železnice v podmienkach vojnových konfl iktov pozri tiež monografi u: WOLMAR, Kristian. 
Vlaky a války. Praha : BB art, 2012, 392 s.
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rakúsko-uhorského námorníctva sa počas celého priebehu vojny snažilo tieto ťažké plavidlá „uchrániť“ 
a nenasadzovalo ich do priamych bojových akcií. Lode kotvili v prístave Pula. Do priameho boja boli 
nasadené až v lete 1918. Krížnik S.M.S. Szent István bol potopený paradoxne pri svojom prvom bojo-
vom nasadení dňa 10. 6. 1918. Potopil ho taliansky torpédový čln, ktorý ho podľa autora zasiahol úpl-
ne náhodou. Slabinami lode boli podľa autora príliš objemné vodotesné komory, ktoré sa po zásahu tor-
pédom naplnili veľkým množstvom vody, ktoré presiahlo konštrukčný limit plavidla. Druhou slabinou 
boli úzke protitorpédové prepážky v trupe lode. Odhliadnuc od tohto faktu, možno rozvoj námorníctva 
a jeho technický vývoj vnímať ako osobitný impulz pre vývoj priemyslu v Rakúsko-Uhorsku. 

Po odznení príspevkov v rámci prvých dvoch blokov bola otvorená diskusia a po nej nasledovala 
krátka prestávka na občerstvenie. O jedenástej hodine bol otvorený tretí blok venovaný priemyselným 
odvetviam a ich výrobe v období vojny. Na tomto mieste si organizátori vyhradili miernu zmenu a po-
sun v programe. Svoju neúčasť ospravedlnili Mgr. Miroslav Sabol, PhD. a PhDr. Ľudovít Hallon, PhD. 
(Historický ústav SAV Bratislava). Príspevok s názvom Priemysel a infraštruktúra Uhorska v podmien-
kach prvej svetovej vojny dodali v písomnej podobe. Za prednáškový pult sa vrátil opäť Michal Plavec 
(NTM Praha) s príspevkom Al-Ma. První české závody na létadla, spol. s. r. o. Príspevok mapoval prie-
kopnícku fázu českého letectva. Autor osobitne vyzdvihol fakt, že až do obdobia prvej svetovej vojny ne-
existovala na českom území stabilná továreň na výrobu lietadiel. Samotná fi rma Al-Ma (skratka pre 
„Albatros-Martius“) bola do obchodného registra zapísaná až v decembri 1918. Neofi ciálne však pôsobi-
la od začiatku roka a špecializovala sa na opravy lietadiel. Al-Ma vznikla z iniciatívy Ulricha Martiusa, 
ktorý pred narukovaním v roku 1914 bol jeden z priekopníckych českých automobilistov. V priebehu 
roka 1917 bol stiahnutý do tyla a začal sa venovať podnikaniu v spojitosti s aviatikou. Archívny ma-
teriál, ktorý by obsahoval detaily o výrobe sa však nezachoval. Doložený je však vyhliadkový let nad 
Prahou zorganizovaný práve fi rmou Al-Ma z novembra 1918. Doložený je typ lietadla ako aj totož-
nosť pilota a navigátora. V tomto období bolo Martiusom založené aj provizórne letisko v časti Praha-
Prosek. Po prvej svetovej vojne mal Ulrich Martius víziu založiť pravidelnú leteckú dopravu, no tento 
zámer mu nevyšiel. Bezprostredne po vzniku ČSR bola jeho fi rma skonfi škovaná a v roku 1920 splynu-
la s novozaloženou leteckou fi rmou Aero, ktorá podľa doloženého fotografi ckého materiálu využívala aj 
bývalé priestory fi rmy Al-Ma v pražských Holešoviciach. Ďalší osud Ulricha Martiusa je až na niekoľ-
ko zmienok o jeho podnikateľskej činnosti v priebehu 20-tych rokov neznámy. Po prednesení príspevku 
nasledovala krátka diskusia a prestávka na obed.

Prvý popoludňajší blok s názvom Rok všeobecné mobilizace otvoril PhDr. Miloš Hořejš, PhD. (NTM 
Praha) s príspevkom Válečný rok 1914 ve vzpomínkách Josefa Collredo-Mannsfelda, příslušníka K.K. 
Freiwilliges Automobilistenkorps. Autor cez všeobecne známe nadšenie Mannsfelda pre automobiliz-
mus3 a jeho pôsobenie v automobilovej rote c. k. armády, plasticky vykreslil funkciu a význam zavádza-
nia automobilov do vojenských štruktúr. Zároveň osvetlil štruktúru, funkcie a význam dobrovoľných 
automobilových zborov, ktoré v Rakúsko-Uhorsku začali vznikať už od roku 1904. Prostredníctvom 
Mannsfeldových spomienok na pôsobenie v Automobilistenkorps však autor odkryl aj značnú nepri-
pravenosť armády na používanie automobilov. Nadľahčene možno povedať, že automobil bola technic-
ká novinka, ktorá nebola všeobecne rozšírená a nikto nevedel, čo od nej môže očakávať. Na tomto zák-
lade vystupujú do popredia napr. značné zanedbávanie ich údržby a servisu zo strany armády. Zároveň 
tu do popredia vystupuje aj refl ektovanie prvej svetovej vojny v automobilovej praxi. Dôstojníci a prís-
lušníci Automobilistenkorps zvyčajne používali vlastné súkromné automobily. Po skúsenostiach v bojo-
vých podmienkach písali fi rmám rôzne referencie a posudky na dané automobily, čo fi rma buď marke-
tingovo využila vo svoj prospech, alebo v prípade negatívnych posudkov umlčala. Vo všeobecnosti však 
možno povedať, že prvá svetová vojna bola pre všeobecný rozvoj automobilizmu kľúčovým momentom. 
Na jednej strane zbrzdila sľubne sa rozvíjajúci automobilizmus v prvých rokoch 20. storočia, ale záro-
veň umožnila aplikáciu množstva technických zdokonalení, ktoré boli jedným z určujúcich faktorov pre 
expanziu automobilizmu v povojnovom období. 

Na poli dopravnej histórie zotrval aj príspevok Petra Hoffmana (NTM Praha) s názvom Mobilizace 
1914 a konec autobusové dopravy. Jedným z kľúčových faktorov rozvoja motorizácie začiatkom 

3 K problematike vzťahu automobilizmu a šľachty na území českých krajín pozri kolektívnu monografi u: HOŘEJŠ, 
Miloš – KŘÍŽEK, Jiří a kol. Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894 – 1945. Praha : Národní technické muzeum, 
2012, 310 s. Anotácia monografi e od: JANČURA, Mikuláš. In: Mesto a dejiny, 2014, roč. 3, č. 1, s. 145-146.
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20. storočia bol vznik hromadnej cestnej dopravy, zabezpečovanej autobusmi.4 Už v období pred rokom 
1914 sa autobusová doprava vnútorne delila na štátnu, linkovú, súkromnú a mestskú. Vznikali tak 
prvé stabilné a pravidelné autobusové linky. Po vypuknutí prvej svetovej vojny bola však práve hro-
madná doprava jedným z prvých odvetví, ktoré postihla stagnácia. Železničná doprava bola do značnej 
miery obmedzená a autobusová doprava bola v dôsledku povinnej mobilizácie autobusov úplne zasta-
vená. Autobusy rekvirované armádou boli buď prestavané na sanitné vozidlá, nákladné vozidlá, alebo 
pojazdné štábne kancelárie. Fatálny dopad na hromadnú cestnú dopravu malo navyše aj rekvirovanie 
koní. V povojnovom období sa podľa autora nepodarilo nájsť náležité zmienky o návrate autobusov pô-
vodným majiteľom. Na tomto základe možno podľa autora identifi kovať problematické obnovenie auto-
busovej hromadnej dopravy v prvých rokoch po vzniku ČSR.

Bezprostredne nasledoval piaty blok konferencie venovaný významným osobnostiam vedy a techni-
ky v sledovanom období. Otvoril ho Mgr. Vít Šmerha (Archív ČVUT Praha) s príspevkom Osobnosti čes-
ké elektrotechniky a jejich přednášky na české technice mezi lety 1914 – 1918. Autor poskytol čiastočný 
náhľad do konštituovania elektrotechniky ako študijného odboru a prostredníctvom súboru niekoľkých 
„medailónov“ poskytol náhľad do pôsobenia vybraných vedecko-pedagogických osobností pôsobiacich 
na Českej technike. Venoval sa osobnostiam Karla Václava Zengeho, Karla Domalíka, Ludvíka Šimeka, 
Josefa Sasku, Jana Zvoníčka a Karla Nováka. V obdobnom duchu sa niesol aj príspevok autorskej 
dvojice Mgr. Mariany Stnišovej a Mgr. Petra Kašinga (VŠB-Technická univerzita Ostrava) s názvom 
Činnost Vysoké školy báňské v Příbrami v letech první světové války. Príspevok načrtol vybrané aspek-
ty výučby vo vojnových rokoch, ako aj prehľad čelných predstaviteľov výučby na danom ústave. Autori 
osobitne zdôraznili, že prvé roky vojny nemali osobitný vplyv na priebeh výučby. Nepriamy vplyv bol 
zaznamenaný v súvislosti so zavedením vojenských predmetov do výučby. Zlomovým bol však rok 1917, 
kedy boli povolaní početní študenti a vedeckí pracovníci. Zároveň bol v danom roku volený aj nový rek-
tor, čo predstavovalo spor medzi českou a pro-nemeckou skupinou, ktorá presadzovala buď preloženie 
školy do nemecky osídlených častí krajiny, alebo v miernejšom prípade rozdelenie školy na českú a ne-
meckú časť. Koniec vojny a vznik ČSR však zamedzili nastolený vývoj situácie. Z čelných osobností sa 
autori podrobnejšie venovali Prof. Dr. Ing. Františkovi Köhlerovi, Prof. Dr. Františkovi Rybovi a Prof. 
Ing. Rudolfovi Vamberovi. 

Ďalším prenášajúcim bol Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., F. Eng., Dr. h. c. (ČVUT-Fakulta jader-
ná a fyzikálně inženýrská), ktorý vystúpil s príspevkom Jak byla česká fyzika poznamenána 1. světo-
vou válkou. Príspevok mapoval pôsobenie českej fyzikálnej obce vo vojnových rokoch a pomerne kritic-
ky hodnotil skutočnosť, že až do decembra 1915 fyzikálna obec absolútne nereagovala na vypuknutie 
vojny. Prvou reakciou bola štúdia Prof. Kučeru v časopise Jednoty pro pěstování matematiky a fyziky 
s názvom Vědecké základy moderného válečníctví práve z vyššie uvedeného roku 1915. Autor príspev-
ku tiež osobitne vyzdvihol paradox pozitívneho vplyvu vojny na formovanie vedeckých kariér vybra-
ných osobností českej fyziky. Vybranými osobnosťami boli František Fischer, ktorý po narukovaní (ná-
hodou) nadviazal kontakt so skupinou astronómov a začal sa vážne v danom odbore etablovať, a fyzik 
Viktor Trkal, ktorý bol v boji ranený, zajatý a internovaný v ruskom zajateckom tábore. Okolnosti, za 
akých opustil tábor sú neznáme, avšak je doložené jeho pôsobenie na univerzite v Perme, kde sa za-
mestnal ako odborný asistent a podarilo sa mu tam habilitovať. Po habilitácii v roku 1919 sa vrátil do 
Prahy a pokračoval v domácej kariére. 

Blok venovaný osobnostiam uzatvorila PhDr. Adriana Šmejkalová (NTM Praha) s príspevkom 
Válka v obrazech – futurizmus a Bohumil Kubišta. Prostredníctvom analýzy Kubištových obrazov 
„Vlak v horách“ (1912), „Vojak“ (1912) a „Pobrežné delá v boji s loďstvom“ (1913), vykreslila charakte-
ristiku futurizmu ako „boja“ modernity prezentovanej dynamikou a pohybom so statickou tradíciou. 
Autorka vyzdvihla tiež ústredné motívy pretavené do Kubištového umeleckého prejavu, ktorými boli 
technika, stroje, dynamika a pohyb. Nastolila tak paralely medzi vojnou a umením na rovine boja mo-
derných hodnôt s tradičnými, ako boli prezentované predstaviteľmi futurizmu. Napriek faktu, že ana-
lyzované obrazy pochádzajú z predvojnového obdobia, korelovali s futuristickým a voluntaristickým 

4 HOFFMAN, Petr. Poštovní autobusy 1908-1914. Dějiny státní autobusové dopravy v českých zemích a na Slovensku 
1. Díl. Litoměřice : Vydavatelství dopravní literatury, 2010, 256 s. [cit. 22.1.2015]. Dostupné na internete: <http://
autobusyhoff man.cz/postovni-autobusy-1908-1914.htm>
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svetonázorom Bohumila Kubištu, ktorý v rokoch vojny pôsobil ako delostrelecký dôstojník. Nasledovala 
diskusia k predneseným referátom a krátka prestávka na občerstvenie.

V rámci šiesteho bloku s názvom Chemie ve službách „Velké války“ nastal opäť posun z dôvodu 
ospravedlnenej neprítomnosti RNDr. Ivany Lorencovej (NTM Praha), ktorá svoj príspevok Situace che-
mického průmyslu v českých zemích ve válečné době dodala v písomnej podobe. Blok otváral príspevok 
Plk. Prof. Ing. Jiřího Cabala CSc. (Fakulta vojenského zdravotnictví) a Prof. PhDr. Marcely Efmertovej 
CSc. (ČVUT v Prahe) s názvom Fosgen – cesta jedné bojové otravné látky z laboratoří na bojiště 1. svě-
tové války a snad i zpět. Príspevok predniesol Prof. Cabal, nakoľko Prof. Efmertová ospravedlnila svoju 
neúčasť. Autor príspevku sa venoval charakteristike látky z chemického hľadiska a jej vlastnému vý-
voju. Jadro príspevku tvorila aplikácia Fosgénu v bojových podmienkach. Osobitne vyzdvihol fakt, že 
použitie Fosgénu (ako aj iných otravných plynov v období 1. svetovej vojny) bolo limitované predovšet-
kým poveternostnými podmienkami. Bola potrebná relatívne nízka teplota vzduchu a inverzia, ktorá 
umožnila postupné uvoľňovanie otravnej látky v teréne. Ďalej sa autor venoval najvhodnejším nosným 
médiám pre Fosgén, a to plynometom, mínometom a artilérii. Kľúčovú úlohu tu podľa autora zohrá-
val hmotnostný pomer medzi balistickou strelou a samotným Fosgé nom. Načrtol základné problémy 
ako uskladnenie a koróziu plášťov striel, ich hermetickosť, alebo unifi káciu balistických striel. V záve-
re príspevku načrtol aj mierové použitie Fosgénu ako zložky vo výrobe plastov, pesticídov, priemysel-
ných farbív, či farmaceutík. Blok ukončil RNDr. Jiří Jindra, CSC. (ÚSD AV ČR) s príspevkom Česká 
chemie 1914 – 1918. Príspevok dokumentoval stav vysokoškolského štúdia chémie v Čechách v rokoch 
prvej svetovej vojny. Načrtol vplyv vojnových udalostí na stav obsadenia vysokých škôl z hľadiska poč-
tov vyučujúcich i študentov. Osobitným bodom bolo zmapovanie obhájených dizertácií ako osobitného 
ukazovateľa pre činnosť daných ústavov v sledovanom období.

Konferencia Věda a technika v českých zemích za první světové války naplnila aj napriek pomerne 
nízkemu počtu účastníkov kvalitatívne požiadavky a predpoklady organizátorov. Organizátori konfe-
rencie plánujú v priebehu roka 2015 publikovať výstup v podobe recenzovaného konferenčného zborní-
ka, resp. kolektívnej monografi e.

Mgr. Mikuláš Jančura, PhD.
FF UPJŠ v Košiciach

MEMORY AND MEMORIALIZATION OF WWI IN EAST CENTRAL EUROPE : PAST AND PRESENT : CONFERENCE 
AT THE INSTITUTE OF POLITICAL HISTORY
BUDAPEST 11. DECEMBER 2014

Problematika zápasu o kolektívnu pamäť – prejavujúceho sa v historiografi i, v edukačnom procese, 
pri kultúrnych pamiatkach a spomienkových slávnostiach na verejných priestranstvách – sa postupne 
stáva jednou z dôležitých tém súčasnej historiografi e. Historici venujú čoraz viac pozornosti výskumom 
zameraným na odhaľovanie spôsobov a mechanizmov, akými politické elity ale i obyčajní ľudia kon-
štruujú svoju minulosť, aby z nej profi tovali v prítomnosti. Politicky motivované historické interpretá-
cie a pripomínanie si významného historického medzníka – prvej svetovej vojny – boli kedysi dôležitou 
súčasťou spoločenského vedomia, no postupne sa z aktívnej komunikatívnej pamäte vytratili a v súčas-
nosti ich nahrádzajú politicky zaťaženejšie témy, ako sú holokaust, komunizmus či obdobie spoločen-
skej transformácie, ktoré nastalo po zmene režimov vo východnej časti Európy na konci osemdesiatych 
a na začiatku deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia.

Sté výročie vypuknutia prvej svetovej vojny podnietilo novú vlnu spomienkových úsilí – sleduje-
me ich v historiografi i, v umení, v tradičných médiách, no i v množstve občianskych aktivít propago-
vaných prostredníctvom nových médií. Tieto nové spomienkové aktivity týkajúce sa prvej svetovej voj-
ny do určitej miery kopírujú všeobecný trend v historiografi i, t. j. odklon od politických a vojenských 
dejín a zvýšenú pozornosť venovanú spoločenským problémom počas vojny a sociálnej transformácii, 
ktorú veľká vojna zapríčinila. Daný jav otvára priestor na širšiu spoločenskú diskusiu o vývoji histo-
riografi e a metamorfózach sociálnych praktík, vrátane  politickej agendy a populárnej kultúry týkajú-
cej sa interpretácie a pripomínania si prvej svetovej vojny v minulosti a v súčasnosti, v meniacich sa 
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spoločensko-politických kontextoch. Na aktuálnu otázku reagovali aj výskumníci v budapeštianskom 
Inštitúte politickej histórie a ako súčasť väčšieho projektu v rámci programu Európskej únie Europe 
for citizens programme usporiadali 11. decembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu Memory 
and Memorialization of WWI in East Central Europe : Past and Present.

Zúčastnení prednášajúci z Rakúska, Čiech, Maďarska, Slovenska, Poľska, Slovinska, Chorvátska 
a Srbska vo svojich príspevkoch predstavili vývoj politík pamäte týkajúcej sa prvej svetovej vojny 
v krajinách, z ktorých pochádzajú a v spoločnej diskusii následne zosumarizovali regionálnu skúse-
nosť v štátoch stredo-východnej Európy. Konferencia prebiehala v štyroch v blokoch. Účastníkov v úvo-
de privítal riaditeľ Inštitútu politickej histórie György Földes. Prvý blok (1914 – 2014) otvorila Petra 
Svoljšak prednáškou o pripomínaní si (resp. zabúdaní či popieraní) prvej svetovej vojny v Slovinsku. 
Aleksandar Miletić zo Srbska priblížil súčasné praktiky pripomínania si veľkej vojny v Srbsku. Zoltán 
Oszkár Szőts rozprával o glorifi kácii, popieraní i renesancii pamätníkov I. svetovej vojny v Budapešti. 
V druhom bloku (1914 a historiografi a) vystúpili Erwin Schmidl s príspevkom Posledná vojna Rakúsko-
Uhorska: meniace sa spomienky v meniacich sa časoch, András Joó nadviazal so svojou prednáškou na 
tému Pôvod a dedičstvo I. svetovej vojny (rakúsko-uhorská perspektíva) a Ivan Hrstić priblížil chorvát-
sku historiografi u týkajúcu sa prvej svetovej vojny vo svojom príspevku Ako vyhrať vojnu, ktorú sme 
prehrali. V treťom bloku prednášok (1914 – 1939) odzneli príspevky Tomasza Pudłockého Rod, ná-
rod a pamäť – prípad pamäte poľských žien o prvej svetovej vojne na poľsko-ukrajinskom území, 1918 – 
1939 a Magdy Arsenicz Bitka pri Ľvove v novembri 1918 ako miesto pamäte Poliakov a Ukrajincov. 
Konferenciu uzavrel štvrtý blok prednášok venovaný reprezentáciám prvej svetovej vojny v učebni-
ciach dejepisu. Slávka Otčenášová sa venovala naratívom o prvej svetovej vojne v československých 
a slovenských učebniciach dejepisu publikovaných v meniacich sa politických režimoch od roku 1918 
po súčasnosť. Barnabáš Vajda sa vo svojom príspevku tiež venoval pamäti Veľkej vojny na Slovensku 
a načrtol problematiku možnosti transformácií politík pamäti od úzkoprofi lovej orientácie na národný 
naratív ku všeobecnejším záverom. Péter Bihari priblížil obraz prvej svetovej vojny v súčasných učeb-
niciach dejepisu používaných v Maďarsku. Výsledky konferencie v závere zhrnul jeden z jej organizá-
torov Gábor Egry.

Celé podujatie bolo organizované ako súčasť väčšieho projektu Inštitútu politickej histórie 
v Budapešti v rámci programu Európskej únie Europe for citizens, cieľom ktorého je podporovať aktív-
ne občianske zapojenie do problematiky sociálnej pamäte týkajúcej sa prvej svetovej vojny prostredníc-
tvom série iniciatív zameraných na propagovanie problematiky verejnej memorializácie tejto historic-
kej udalosti. Účastníkom konferencie sa podarilo porovnať situáciu v krajinách, z ktorých pochádzajú 
a v závere konferencie boli zreteľné isté spoločné črty týkajúce sa politík pripomínania si prvej sveto-
vej vojny v krajinách stredovýchodnej Európy súvisiace so zdieľanou historickou skúsenosťou v tom-
to regióne, ako aj rozdiely vyplývajúce z rozdielnej aktuálnej politickej situácie v konkrétnych štátoch. 
Príspevky budú publikované v zborníku vydanom v anglickom jazyku.

PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD.
FF UPJŠ v Košiciach

NA KOLECH DO SVĚTA (PO SILNICÍCH NEJEN ČESKÉHO RÁJE A POJIZEŘÍ)
MLADÁ BOLESLAV 17. – 18. APRÍL 2015

Vedecká konferencia s názvom „Na kolech do světa“ bola usporiadaná pri troch príležitostiach, kto-
ré možno vo vzťahu k dejinám dopravy, motorizmu a automobilovej výroby v Československu považovať 
za jedny z kľúčových. Išlo o 150. výročie narodenia Václava Laurina, 120. výročie vzniku fi rmy Laurin 
& Klement a 90. výročie ich spojenia s Plzeňským priemyselným gigantom Škoda. Hlavnými organizá-
tormi podujatia boli Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, Škoda múzeum Mladá Boleslav, kto-
ré zároveň konferencii poskytlo atraktívne priestory a vyplnilo aj časť postranného programu, Národné 
technické múzeum Praha a Múzeum Mladoboleslavska. Na organizácii participovali taktiež Česká ar-
chívna spoločnosť, Múzeum Českého ráje v Turnově, Severočeské múzeum v Liberci, Štátny oblastný 
archív v Litoměřicích, Štátny okresný archív Semily, Štátny oblastný archív v Prahe a Štátny okresný 
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archív Mladá Boleslav. Podujatie sa odohralo pod formálnou záštitou senátora Jaromíra Jermáře a haj-
tmana Stredočeského kraja Miloša Petery.

Je nutné uviesť, že pôsobenie osobností Václava Laurina, Václava Klementa, fi rmy Laurin & 
Klement, či iných automobiliek neovplyvnilo výlučne len automobilovú a motocyklovú výrobu, či mo-
torizmus. Nástup tohto moderného fenoménu značne poznamenal tiež hospodárstvo, ekonomiku, pod-
nikanie, infraštruktúru, šport, kultúru, turizmus či komunikáciu na celoštátnej a regionálnej úrovni. 
Všetky uvedené odtiene, či rozmery problematiky sa vzhľadom k zostavenému programu snažili postih-
núť aj organizátori konferencie. Programová skladba zároveň nebola limitovaná výlučne 20. storočím 
a venovala pozornosť aj príspevkom z chronologicky starších období. Program avizoval celkovo 33 ak-
tívnych účastníkov, z čoho svoje príspevky reálne prednieslo 30. Príspevky boli rozdelené na dve ka-
tegórie a to referát v dĺžke trvania približne 20 minút a diskusný príspevok v dĺžke trvania 10 minút.

Prvý konferenčný deň začal prezentáciou účastníkov o 9:00. Podujatie bolo o 10:00 ofi ciálne otvo-
rené zástupcami organizátorských inštitúcií vrátane zástupcu primátora mesta Mladá Boleslav. Po 
otvorení nasledovala exkurzia do výrobných priestorov automobilky Škoda auto a. s. a obedňajšia 
prestávka.

Popoludňajšiu časť programu zahŕňalo celkovo 14 príspevkov rozdelených do dvoch tematických 
blokov. O 13:00 ju otvoril prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. z Historického ústavu AV ČR s úvodnou 
prednáškou Doprava, mobilita, turismus – zamyšlení nad pojmy a jejich rolí ve společnosti. Hlavačka 
zdôraznil, že od polovice 19. storočia zohráva doprava v hospodárskom i kultúrnom živote spoločnosti 
kľúčovú úlohu. Markantnou mierou na to vplývala jej mechanizácia a ukotvenie v politike a vo fi nanč-
ných štruktúrach. Ťažiskom prednášky bolo však sociologické, kulturologické a fi lozofi cké hľadisko, 
v rámci ktorého sa Hlavačka zameral na motivácie a potreby človeka „dynamizovať svoju súčasnosť“. 
V kontexte „rozštiepenia času“ na pracovný a voľný ako aj v kontexte rozvoja modernej dopravy, kto-
rú vystihuje železnica a nástup motorizmu to vyústilo do uvoľnenia potrieb priestorových a sociálnych 
zmien v podobe cestovania a osobitne turizmu. Turizmus Hlavačka interpretuje ako prechod od nut-
nosti k dobrovoľným, individuálnym presunom. Na tomto základe zvýraznil tiež rozpor medzi podsta-
tou železnice a motorizmu. Kým železnica bola organizovaná a pevne viazaná na koľaje a dodržiavanie 
cestovného poriadku, automobily a motocykle boli predmetom individuality a slobody, a tým aj pohybu 
v podobe cestovania a turizmu vtláčali rovnakú pečať. Osobitne však Hlavačka upozornil na zvláštny 
paradox, ktorý sprevádza vznik turizmu ako fenoménu 20. storočia. Turizmus ako sociálny jav nemá 
oproti minulým epochám „vyšší účel“. V kontexte spomenutého „rozštiepenia času“ a potreby vyplnenia 
voľného času je aj samotná „cesta cieľom“, čo je paradoxne nezmyselným.

Po približne hodinovej úvodnej prednáške prof. Hlavačku nasledovala krátka diskusia a prestávka 
na kávu. O 14:15 nasledoval prvý blok príspevkov pod názvom Firma Laurin & Klement v kontextu vý-
roby automobilů v českých zemích.

Otvoril ho Mgr. Lukáš Nachtmann z archívu Škoda múzea Mladá Boleslav s referátom Václav 
Laurin a jeho učební cesta do Německa. Referát sa zameriaval na študijné pôsobenie Václava Laurina 
v Drážďanoch. Na základe práce s jeho osobnou korešpondenciou sledoval Nachtmann okrem študijné-
ho pôsobenia mladého Václava Laurina aj jeho rôzne pracovné pôsobiská. Napriek húževnatosti, ktorá 
vystihovala osobnosť Václava Laurina boli však jeho pokusy pracovne zotrvať v Nemecku neúspešné. 
Jeho návrat do Čiech však znamenal nadviazanie kontaktu s Václavom Klementom a následný počia-
tok ich spoločnej práce. Nachtmann však osobitne zvýraznil aj introvertnú povahu Václava Laurina, 
ktorá do popredia vystupovala aj vo vzťahu ku Klementovi a činnosti vo fi rme Laurin & Klement. 
V tomto rámci tvoril Laurin viac „technické pozadie“ ako „prezentáciu“ navonok. V rámci prvého blo-
ku nasledoval diskusný príspevok Mgr. Jana Bíleka, PhD. z Masarykovho ústavu a Archívu AV ČR 
s názvom „Jelikož záleží nám velice na tom, aby vůz naší známky koupil...“, aneb případ prodeje L&K 
v roce 1911. Príspevok predstavoval sondu do počiatkov utvárania predajného manažmentu fi rmy. Na 
príklade pôsobenia čelnej osobnosti predajného manažmentu L&K Josefa Maštálka odhalil pozoruhod-
né pozadie „bojov o objednávky a klienta“ ako aj „individuálnej starostlivosti“ o elitných klientov. Josef 
Maštálek zastával zároveň aj iné dôležité funkcie v regionálnej politike, čo mu umožňovalo priamy „lo-
bing“ u miestnych elít. Odvrátenou stranou, ktorú vo svojom príspevku Bílek načrtol bolo tiež rieše-
nie prípadných reklamačných udalostí, v kontexte ktorých fi rma začala utvárať aj záručný servis. Pole 
obchodného zázemia fi rmy L&K čiastočne neopustil ani príspevok PhDr. Miloša Hořejša z Národného 
technického múzea v Prahe. Referát s názvom Šlechta mezi akcionáři i zákazníky Laurin & Klement 
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poskytol viacero pohľadov. Príspevok v prvom rade relativizoval tradičný stereotyp o konzervativizme 
a zdržanlivom postoji šľachty voči výdobytkom modernej techniky zo začiatku 20. storočia. Rovnako 
do istej miery vyvrátil mýtus o automobiloch ako „rozptýlení“ a luxusných hračkách spoločenských 
elít. Vo všeobecnosti však ponúkol sondu do problematiky účasti šľachty na fungovaní fi rmy L&K. 
Išlo hlavne o motiváciu investovať do automobilizmu ako moderného fenoménu s „vratkými základ-
mi“, ale s o to vyšším ekonomickým a spoločenským potenciálom. Priblížil tiež účasť vybraných šľach-
ticov v správnej rade fi rmy, ich zákaznícky podiel, ale aj úlohu, ktorú šľachta zohrala pri propagácii 
automobilov L&K. Tú zastupovala hlavne aktívna pretekárska činnosť vybraných príslušníkov šľach-
ty, ale aj rôzne propagačné materiály, ktoré uvádzali konkrétne menné zoznamy šľachtických majite-
ľov ako „záruku kvality“ výrobkov danej značky. Hořejš sa vo svojom príspevku zameral hlavne na ak-
tivity rodov ako napr. Thurn Taxisovci, Thurn Hohensteinovci, alebo Waldštejnovci. Nacionalistický 
rozmer počiatkov motorizmu, či automobilového a motocyklového predaja načrtol diskusný príspevok 
Mgr. Jana Němca zo Štátneho oblastného krajského archívu v Děčíne, s názvom Čeští Němci nejezdí 
Laurinkami – nakupují práci německých rukou. Diskusný príspevok priniesol pohľad na fenomén hos-
podárskeho nacionalizmu na pozadí výroby a propagácie automobilov a motocyklov. Propagačnú čin-
nosť fi rmy L&K ako aj iných výrobcov konfrontoval, resp. prepojil s pozadím regionálnej politiky ra-
kúsko-uhorskej monarchie, kde do popredia vystupovalo pomerne intenzívne česko – nemecké napätie. 
Predposledným príspevkom bol biografi cký referát Mgr. Lenky Procházkovej z Historického ústavu AV 
ČR s názvom K osobnosti Metoděje Vlacha. Metoděj Vlach sa v rámci dejín vedy a techniky spája naj-
častejšie s automobilovou výrobou. Po vystriedaní rôznych pôsobísk (fi rma NW Kopřivnice – neskoršia 
Tatra, alebo Puch v Steyersku) nastúpil v roku 1908 do fi rmy Laurin & Klement v Mladej Boleslave. 
Tam sa špecializoval hlavne na konštruovanie motorov a ich rôznych úprav pre športové účely. Referát 
Lenky Procházkovej však mapoval aj menej známu kapitolu jeho pracovného pôsobenia v oblasti avia-
tiky. Počas pôsobenia v L&K nadviazal kontakt s jedným z najznámejších českých priekopníkov avia-
tiky Janom Kašparom a mal ambíciu preniknúť do tejto sféry prostredníctvom úprav automobilových 
motorov a ich aplikáciu v lietadlách. Tejto činnosti sa venoval do roku 1914. Po prvej svetovej vojne sa 
snažil podnikať v oblasti poľnohospodárskych strojov, avšak neúspešne. Jeho profesionálna kariéra 
skončila napokon vo fi rme T. Baťu v Zlíne, kde projektoval početné priemyselné stroje. Prvý blok uza-
tvoril napokon Mgr. Patrik Wirkner s referátom Rodinné fi rmy v českém motorismu, v rámci ktorého sa 
paradoxne zameral na pôsobenie konkurenčnej fi rmy Walter a jej čelných predstaviteľov.

Nasledovala diskusia a prestávka na občerstvenie. O 16:50 bol otvorený druhý blok príspevkov pod 
názvom Obchodní stezky a komunikace od středověku do poloviny 20. století. V jeho rámci odznelo šesť 
príspevkov mapujúcich oblasť komunikácie, infraštruktúry a čiastočne tiež architektúry a urbanizmu.

Blok otvoril referát Mgr. Jiřího Sajbrta z Múzea Českého ráje v Turnově s názvom Síť středověkých 
cest v Pojizeří. Referát mapoval historicko-geografi ckým prístupom sieť najvýznamnejších obchodných 
ciest v Stredočeskom regióne v období stredoveku s osobitným zreteľom na ich používanie, údržbu 
a hospodársky význam. Nasledoval archivársky ladený diskusný príspevok s názvom Knihy poštovních 
tras : pramen pro dějiny poštovnictví v habsburské monarchii 19. století, prednesený autorskou dvoji-
cou Mgr. Jan Kahuda a PhDr. Tomáš Kalina z Národného archívu v Prahe. Príspevok vytyčoval časo-
vý rámec rokov 1829 – 1918. Ťažisko príspevku bola analýza poštových jazdných kníh v kontexte de-
jín dopravy a poštových služieb v Rakúsko-Uhorsku. Autori sa zamerali na fondy Rakúskeho štátneho 
archívu vo Viedni, Všeobecného správneho archívu rakúskeho Ministerstva obchodu a Ministerstva 
verejných prác, z ktorých samostatnú časť predstavujú tzv. Poštové fondy. Na tomto základe vytvori-
li autori typológiu jednotlivých poštových tratí v sledovanom rámci. Keďže išlo o doteraz nespracova-
né fondy, priniesli tak autori hodnotné poznatky pre ďalších bádateľov so záujmom o oblasť komuni-
kácie, pošty, či logistiky na danom území. Pole muzeológie vyplnil diskusný príspevok PhDr. Luděka 
Beneša z Múzea Mladoboleslavska a Asociácie múzeí a galérií s názvom Obrazové a písemné prame-
ny k silniční síti v muzeích Mladoboleslavska. Príspevok ponúkol sumarizáciu archívneho a muzeálne-
ho materiálu rôznej proveniencie vo vzťahu k výstavbe, údržbe a významu ciest a dopravy v regióne. 
Problematike ciest sa venoval aj referát Mgr. Pavla Jakubeca zo Štátneho oblastného krajského archí-
vu Semily, Ještědskej pobočky ČAS. Referát s názvom Zpřetrhané plány. Nedokončené, nerealizované 
nebo zaniklé silnice Českého ráje sa zaoberal neexistujúcou cestnou štruktúrou. Jakubec na úvod oso-
bitne zdôraznil problematickú povahu „viatológie“, resp. výskumu cestnej infraštruktúry v porovnaní 
napr. s výskumom železničných tratí, ktoré aj po svojom zaniknutí zanechajú na krajine rozoznateľné 
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stopy. V tomto kontexte disponujú bádatelia z oblasti železničnej histórie jasnou výhodou. Ťažisko re-
ferátu spočívalo v dokumentovaní neexistujúcich ciest na úrovni regiónu Českého raja s prepojením 
na kontext ich fi nancovania, údržby a správy v časovom rozmedzí od 19. storočia po obdobie normali-
zácie v 70-tych rokoch 20. storočia. Do oblasti dejín architektúry a staviteľskej techniky zapadal dis-
kusný príspevok Mgr. Petra Freiwilliga z Národného pamiatkového ústavu územného odborného pra-
coviska v Liberci s názvom Silniční mosty u Spálova jako ukázka meziválečného mostního stavitelství. 
Príspevok vo všeobecnosti uviedol mosty ako samostatné architektonické artefakty a na konkrétnom 
príklade mostu cez rieku Kamenica Freiwillig demonštroval početné originálne a moderné technic-
ko-architektonické riešenia medzivojnového obdobia. Predpokladáme, že v tlačenej verzii príspevku sa 
autor zameria aj na širší kontext fi nancovania ako aj technickej údržby danej stavby. Tá existuje do sú-
časnosti. Ako však uviedol sám autor, most je v zanedbanom stave, čo je osobitným podnetom pre dis-
kusiu a zároveň hľadania ciest k jeho vyhláseniu za technickú kultúrnu pamiatku. Druhý blok uzatvo-
ril Mgr. Jaroslav Zeman z Národného pamiatkového ústavu územného odborného pracoviska v Liberci 
s urbanisticky ladeným príspevkom Kam ho dát? Hromadné a individuálne garáže v meziválečném 
Jablonci nad Nisou. Výber konkrétneho mesta nebol náhodný. Vďaka rozvinutému sklárskemu prie-
myslu a šperkárskemu remeslu, ktoré prinášalo vysoký zisk, išlo o mesto s jednou z najvyšších koncen-
trácií motorových vozidiel v medzivojnovej ČSR. Motorizmus zároveň predstavoval aj nepochybný zá-
sah do charakteru miest a hlboko ovplyvnil ich charakter, či už na úrovni úprav cestnej infraštruktúry, 
ale aj na úrovni iných urbanistických a architektonických riešení (mosty, prejazdy, križovatky, servis-
né pracoviská, čerpacie stanice a pod.). Jedným z kľúčových problémov, s ktorými sa mestá zaoberajú 
hlavne v súčasnosti bolo aj parkovanie. Hromadné garáže boli moderným urbanistickým prvkom a zá-
roveň aj zásahom do celkového charakteru dovtedajšej mestskej výstavby. Na konkrétnych príkladoch, 
či už realizovaných stavieb, alebo len plánov, vytvoril Zeman typológiu najčastejšie používaných hro-
madných garáží. Išlo o radové, halové, viacpodlažné a podzemné. Za príklady použil konkrétne stavby 
v rámci mesta Jablonec nad Nisou.

Na záver druhého bloku nasledovala diskusia k jednotlivým príspevkom. Po ofi ciálnom uzatvorení 
prvého konferenčného dňa nasledoval doplnkový program v podobe exkurzie do novootvoreného letec-
kého múzea v Mladej Boleslave, kam boli účastníci o 19:30 prepravení špeciálnym autobusom. Po pre-
hliadke leteckého múzea nasledovala projekcia fi lmov z archívu Škoda a spoločenský večer v podobe re-
cepcie, ktorý sa uskutočnil taktiež v priestoroch leteckého múzea.

Druhý konferenčný deň sa začal o 08:03 tretím blokom príspevkov pod názvom Cyklistika a mo-
torismus jako společenský fenomén. V rámci daného bloku sa predstavilo celkovo 14 prednášajúcich.

Otvorila ho prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. z Ústavu historických vied Filosofi cké faklty 
Univerzity Pardubice s referátom Bicykl a ženská emancipace. Na príklade rozvíjajúcej sa modernej 
cyklistiky5 na území českých krajín s prepojením na pozadie rodových vzťahov, interpretovala autorka 
šport ako moderný spoločenský a kultúrny fenomén, ktorý čoraz viac naberal na popularite. Zároveň 
však v kontexte rodových vzťahov a ženskej emancipácie išlo o platformu, kde sa postupne lámali ba-
riéry medzi striktne oddeleným mužským a ženským svetom. Nasledoval referát Mgr. Iva Łaborewicz 
a Mgr. Etyty Łaborewicz z Archiwu państwowe we Wrocławiu s názvom Dědictví Boleslava Osipika – 
Jelenohorského cyklisty. Cestopisný referát mapoval individuálne cyklistické túry Boleslava Osipika 
po území strednej Európy v časovom rozmedzí 80-tych a 90-tych rokov 20. storočia. Ako východiskový 
prameň použili autori jeho denník, kde si cyklista zaznamenával presné údaje o trase a osobné postre-
hy, ktorý bol doplnený rôznymi záznamami z dennej tlače. Zaujímavosťou je, že dané výlety absolvoval 
Osipik už v pokročilejšom veku na staršom, po domácky upravenom bicykli. Cyklistikou ako športovým 
fenoménom sa zaoberal aj referát Jana Králíka z Národného technického múzea v Prahe s názvom 
Dráhy a velodromy v Čechách. Referát prezentoval sondu do utvárania moderného organizovaného 
a zároveň profesionalizovaného cyklistického športu na území českých krajín. Dokumentoval niekoľ-
ko vybraných cyklistických športových dráh v mestách ako napr. Praha, Brno, Pardubice, Kroměříš, 
alebo Plzeň, pričom sa zameriaval na ich výstavbu, fi nancovanie, význam ako aj na samotnú prete-
kársku činnosť a podujatia. Tento náhľad zároveň prepojil s aktivitami rôznych regionálnych ako aj 

5 Pod pojmom „moderná cyklistika“ možno v kontraste k tzv. „vysokým bicyklom“, rozumieť nástup tzv. „bezpečných“ 
bicyklov“ (safety bicycle) s kolesami rovnakej veľkosti, reťazovým pohonom a protišľapnou brzdou (kontrou), uvedenými 
anglickou fi rmou Rover, resp. konštruktérom Johnom Starleym v roku 1885 (pozn. autora správy).
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celoštátne pôsobiacich cyklistických klubov, pričom za jeden z najaktívnejších označil Klub českých ve-
locipedistů. Na danú problematiku voľne nadväzoval aj diskusný príspevok Mgr. Lucie Swierczekovej 
z Národného múzea v Prahe s názvom Z cyklistických fondů a sbírek Archivu tělesné výchovy a spor-
tu. Dokumentačne ladený muzeologický príspevok približoval archiválie a artefakty rôznej provenien-
cie vo vzťahu k dejinám cyklistiky na území českých krajín, čím ponúkol hodnotnú informačnú bázu 
nie len pre bádateľov so záujmom o dejiny cyklistiky, ale aj športu a života cyklistických a športových 
spolkov na danom území. Časť bloku venovanú motorizmu a počiatkom motorovej dopravy na hromad-
nej a individuálnej úrovni otvoril referát PhDr. Vlastimila Svěráka zo Štátneho oblastného krajské-
ho archívu Jihlava s názvom Začátky motocyklové, automobilové a autobusové dopravy na Jihlavsku. 
Referát archivárskeho charakteru približoval primárne vývoj štatistického nárastu, či poklesu evido-
vaných motorových vozidiel rôznych druhov v regióne v časovom rámci od začiatku 20. storočia po rok 
1938. Okrem štatistických počtov získaných z fondov regionálnych četníckych útvarov a iného archív-
neho materiálu priblížil referát aj pomerne hodnotnú bádateľskú pomôcku v podobe zoznamov presnej 
policajnej evidencie konkrétnych motorových vozidiel aj s údajmi o ich továrenských značkách, sério-
vých a evidenčných číslach, majiteľoch, ale aj o podnikoch, či fi rmách, kde boli dané vozidlá používané. 
Po referáte PhDr. Vlastimila Svěráka nasledovala diskusia a prestávka na obed.

Na poli hromadnej motorovej dopravy zotrval aj prvý popoludňajší referát Petra Hoffmana s ná-
zvom Autobusová doprava Československé pošty v Českém ráji (1919 – 1932). Východiskom bol náčrt 
neuspokojivého stavu hromadnej autobusovej dopravy v prvých rokoch existencie ČSR, ktorý autor 
kladie do súvisu s dopadmi 1. svetovej vojny. Išlo predovšetkým o rekvirovanie autobusov pre vojen-
ský c. k. erár a ich nanajvýš problematické navrátenie po ukončení vojny.6 Rozvoj domácej hromad-
nej autobusovej dopravy vo vybraných regiónoch ČSR tak prebiehal pozvoľna a v úzkom previaza-
ní na infraštrukturálne a ekonomické možnosti regiónov, legislatívu ako aj čiastočne na možnosti 
domácej produkcie.7 Nasledujúca časť príspevkov bola venovaná individuálnej automobilovej dopra-
ve. Otvoril ju Mgr. Mikuláš Jančura, PhD. z Katedry histórie Filozofi ckej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach s referátom pod názvom „S veselou mysľou do diaľky“. Náčrt možnos-
tí a limitov motoristickej turistiky a športu na Slovensku v medzivojnovom období. Referát poskytol 
náhľad na pestovanie motoristickej turistiky a športu na prevažne organizovanej úrovni pod taktov-
kou rôznych združení organizovaného motorizmu s pôsobením na Slovensku. Možnosti a zároveň ob-
medzenia pestovania tejto modernej, atraktívnej a zároveň okrajovej a fi nančne náročnej voľnočaso-
vej aktivity boli v plnej miere závislé hlavne na hospodárskych a legislatívnych faktoroch. Referát 
bol rozdelený na tri základné periodické fázy, a to od priekopníckej, cez krízovú po tzv. „konsolidač-
nú“, ktorá však paradoxne znamenala destabilizáciu pomerov v súvislosti s protikrízovými riešenia-
mi otázok motorizmu a taktiež komplikujúcej sa vnútropolitickej situácie v Československu v druhej 
polovici 30-tych rokov. Problematiku automobilovej, resp. motoristickej turistiky približoval aj referát 
Mgr. et. Mgr. Jaroslava Kříža z Ústavu etnologie Filosofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Prahe s ná-
zvom Automobilové cestovatelství – historie a současnost. Referát približoval vybrané a zároveň naj-
známejšie individuálne automobilové cestovateľské výpravy do exotických krajín s primárnym zame-
raním na medzivojnové obdobie a obdobie komunistického režimu v Československu. Pri porovnaní 
so súčasným stavom motoristického cestovania a cestovateľských výprav však autor vyvodil záver, že 
sa v súčasnosti jedná viac o formu „dobrodružstva“ ako o marketingovú propagáciu automobilov kon-
krétnej značky, či cestopisné, alebo prírodovedecké poznávanie cudzokrajných oblastí. Nacionalistický 
rozmer motorizmu načrtol Mgr. Milan Rudik z Katedry historie Filosofi cké fakulty Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v referáte s názvom Německojazyčné automobilové spolky v le-
tech 1918 – 1938. Referát bol primárne zameraný na sféru organizovaného motorizmu v ČSR a pri-
bližoval vzťah nemeckých, resp. nemecky hovoriacich spolkov k československým združeniam pôso-
biacich na regionálnej a celoštátnej úrovni ako aj k domácej motoristickej legislatíve. Zároveň išlo 

6 Pre doplnenie informácií pozri: HOFFMAN, Petr. Poštovní autobusy 1908 – 1914 : Dějiny státní autobusové dopravy 
v českých zemích a na Slovensku. 1. díl. Litoměřice : Vydavatelství dopravní literatury, 2010, 256 s. Ukážka dostupná 
online: <http://autobusyhoff man.cz/postovni-autobusy-1908-1914.htm>.

7 HOFFMAN, Petr. Poštovní autobusy 1919 – 1932 : Dějiny státní autobusové dopravy v Československu. 2. díl. 
Litoměřice : Vydavatelství dopravní literatury, 2013, 256 s. Ukážka dostupná online: <http://autobusyhoff man.cz/
postovni-autobusy-1919-1932.htm>.
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o komparáciu ich organizačnej a inštitucionálnej bázy a jednotlivých činností. Netradičný pohľad 
na osobnosť Karla Viškovského vnímaného prevažne cez politickú optiku 1. ČSR poskytol referát 
Mgr. Lukáša Kopeckého z Katedry historie Filosofi cké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. Referát s názvom Karel Viškovský a cesta do Paříže v roce 1924 priblížil na zákla-
de publikovaných spomienok cestovanie Viškovského, ktoré sa vďaka uprednostneniu osobnej Tatry 
12 pred vlakom, zmenilo zo strohej pracovnej cesty na pútavý cestopis. Referát tak odhalil aj osob-
nú stránku verejne činného politika, ktorý sa v danom svetle prejavil ako zdatný vodič a oduševne-
ný automobilista. Okrem toho referát zachytil aj jeho osobné vnímanie kvality dopravnej legislatívy 
ako aj cestných komunikácií v ČSR a v Európe. Prepojenie dejín motorizmu s umením zachytil na-
sledujúci diskusný príspevok PhDr. Kateřiny Nory Novákovej, PhD. zo Severočeského múzea Liberec 
s názvom Motoristické medaile a plakety v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 20. stole-
tí. Referát priblížil prehľad medailérskej tvorby v kontexte s rozvojom motorizmu a motoristického 
športu v Československu. V prípade predneseného príspevku išlo však viac o predstavenie autorkinej 
čerstvej monografi e s názvom Klenoty z kapoty, československé motoristické plakety v první polovině 
20. století.8 Diskusný príspevok archivárskej proveniencie s názvom Život (nejen) v jednom kole, aneb 
motorové opojení. Motocykly a automobily v každodenním a společenském životě obyvatel Novopacka 
a Rořicka predniesol Bc. Jan Čečetka zo Štátneho oblastného krajského archívu Jičín. Aj v tomto 
prípade išlo o priblíženie a sumarizáciu pramennej bázy a archiválií k počiatkom motorizmu v da-
nom regióne. Blok uzatvárali dva referáty týkajúce sa výlučne rýchlostného motoristického športu. 
Mgr. Jiří Křížek zo Severočeského muzea v Liberci predniesol referát s názvom Z historie motoristic-
kých závodů – O štít Českého ráje v Turnově. Referát dokumentoval významné regionálne motoristic-
ké podujatie, pričom bol doplnený pracovníkmi múzea čerstvo zreštaurovaným fi lmovým materiálom. 
Nakoľko sa v konferenčnej miestnosti nachádzalo aj niekoľko pamätníkov týchto pretekov, nadobudlo 
vystúpenie Jiřího Křížka silné emocionálne podfarbenie. Tretí blok uzatváral Ing. Michal Velebný zo 
Škoda muzea Mladá Boleslav s referátom Z historie motoristických závodů – Mladoboleslavský okruh 
městem. Opäť išlo o zaujímavú sondu do regionálneho motoristického športu, pričom okrem atraktivi-
ty, ktorou mestské preteky nepochybne disponujú, išlo v prípade daného mestského okruhu aj o pro-
fesionálnu prestíž fi rmy Škoda.

Po uzatvorení posledného konferenčného bloku nasledovala pomerne čulá diskusia. Konferencia bola 
príhovormi zástupcov organizátorských inštitúcií ofi ciálne uzatvorená o 15:00. Vedľajší program však 
pokračoval vlastivednou exkurziou po Mladej Boleslave a poznávacím výletom po Mladoboleslavskom 
regióne naplánovanom na nedeľu 19. apríla.

Konferencia s názvom „Na kolech do světa (Po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří)“ splnila svo-
jou organizačnou úrovňou, bohatým programom a erudovanou obsahovou stránkou všetky očakávania. 
Výstup v podobe recenzovaného zborníka, resp. kolektívnej monografi e je organizátormi podujatia plá-
novaný na prvú polovicu roka 2016.

Mgr. Mikuláš Jančura, PhD.
FF UPJŠ v Košiciach

HOSŤOVSKÉ PREDNÁŠKY NA KATEDRE HISTÓRIE FF UPJŠ
KOŠICE 26. MAREC – 23. APRÍL 2015

V letnom semestri akademického roka 2014/2015 Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach opätovne 
ponúkla svojim študentom možnosť vypočuť si odborné prednášky zamerané na vybrané aspekty prob-
lematiky z domácich a svetových dejín. Študenti tak získali priestor nielen na obohatenie svojich vedo-
mostí, ale zároveň sa im naskytla príležitosť stretnúť sa a diskutovať s fundovanými odborníkmi z rôz-
nych univerzít a pracovísk.

8 NOVÁKOVÁ, Kateřina Nora – KŘÍŽEK, Jiří. Klenoty z kapoty : Československé motoristické plakety v první polovině 
20. století. Turnov : Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově, 2014, 127 s. 
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Ako prvý, dňa 26. marca 2015, prezentoval príspevok z obdobia 19. storočia Mgr. Přemysl Vinš, kto-
rý pôsobí na Katedre jihoslovanských a balkanistických studií Filozofi ckej fakulty Univerzity Karlovej 
v Prahe. V prednáške Budovanie národnej identity v kraji drsných horalov: Albánci v 19. storočí priblí-
žil poslucháčom zložité pomery jedného z etník žijúcich na Balkáne a ich snahu o vytvorenie vlastnej 
národnej identity.

O necelý mesiac, 23. apríla 2015, sa študentom prihovoril doc. PhDr. Ladislav Hladký, Ph.D. Pôsobí 
na Katedre histórie Filozofi ckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a na pôde Katedry histórie FF 
UPJŠ predniesol hneď dve prednášky. V prvej priblížil jednu z „pálčivých“ otázok medzinárodných de-
jín 19. storočia – Bosnianska otázka v 19. a 20. storočí. V druhom príspevku sa zameral na osobnosť 
známu a blízku aj slovenskému prostrediu – T. G. Masaryka. Predstavil však študentom jeho menej 
známu oblasť pôsobenia, a to kontakty s južnými Slovanmi – T. G. Masaryk a južní Slovania, nové po-
znatky z výskumu.

Študenti mali vždy po prednáške možnosť otvoriť diskusiu a pýtať sa prednášajúceho na skúmanú 
problematiku. Každá z uvedených prednášok okrem získania nových poznatkov a rozšírenia obzorov 
zároveň dopĺňala ich študijný plán, pretože bola primárne určená pre študentov konkrétneho ročníka.

Mgr. Nikoleta Dzurikaninová
FF UPJŠ v Košiciach

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ MIEST A NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN PRE KOŠICE
KOŠICE 29. MÁJ 2015

Košice patria nesporne k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim metropolám stredoeurópskeho regiónu. 
Paradoxom tohto stavu je, že zmeny a investície, ktoré sa tu realizujú, nie sú odbornou ani laickou ve-
rejnosťou vnímané vždy priaznivo. Práve naopak, pravidelne vyvolávajú diskusie, či dokonca až vášne.

V ostatnom čase sa predmetom vášní stala aj otázka územného plánu mesta. V nadväznosti na 
celospoločenskú diskusiu sa košický magistrát rozhodol zorganizovať v spolupráci s Francúzskym in-
štitútom na Slovensku a ďalšími partnermi, medzi ktorými nechýbala ani Filozofi cká fakulta UPJŠ, 
medzinárodnú konferenciu. Koncepciu konferencie vypracovala architektka a historička Alena Kubova-
Gauché. Za hlavný cieľ podujatia stanovila vytvoriť priestor pre diskusiu o skúsenostiach so stratégia-
mi tvorby územných plánov v rôznych regiónoch Európy. Organizátori pozvali renomovaných zahranič-
ných urbanistov a architektov, ktorí svoje poznatky a skúsenosti konfrontovali s domácimi odborníkmi.

Konferenciu v priestoroch Kulturparku otvorili primátor Košíc Richard Raši, zástupca francúzske-
ho veľvyslanectva, hlavná architektka mesta Košice Petronela Királyová a autorka koncepcie konfe-
rencie A. Kubova-Gauché.

Vedecká časť konferencie bola prestávkami rozdelená na tri bloky. V prvom sa predstavili domáci 
odborníci s historizujúcimi príspevkami (Ladislav Kočiš, Martin Jerguš) a autori víťazného návrhu zá-
sad rozvoja mesta Alexander Bél a Viktor Malinovský.

V druhom bloku odzneli zaujímavé komparatívne príspevky dvoch francúzskych hostí – Cristiany 
Mazzoni a Yannisa Tsiomisa, ktorí hovorili o svojich skúsenostiach s tvorbou územných plánov a pre-
zentovali nielen niektoré teoretické zásady tvorby projektov, ale aj konkrétne realizované projekty.

Teoreticky a s orientáciou na vysvetlenie niektorých zásad prípravy urbanistických projektov bolo 
zamerané vystúpenie Maxa Welch Guerru z nemeckého Weimaru. V diskusii prítomných zaujala naj-
mä jeho myšlienka o tom, že každý urbanistický projekt, resp. územný plán slúži komunite, preto má 
byť výsledkom čo najširšieho konsenzu dosiahnutého v polemike.

Záverečným príspevkom bola mimoriadne zaujímavá analýza momentálnej dopravnej situácie 
v Košiciach, doplnená o základné prognózy ďalšieho vývoja. Prezentoval ju český dopravný analytik 
Jan Kašík. Konferencia o udržateľnom rozvoji miest a územnom pláne pre Košice mala vysokú odbor-
nú úroveň a prilákala veľa záujemcov z radov odbornej verejnosti, študentov, ale aj občianskych akti-
vistov. Práve tí sa najviac zapojili do záverečnej diskusie, v ktorej objektívne ocenili úroveň jednotlivých 
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príspevok, no súčasne kriticky pripomenuli, že podujatie tohto typu sa mohlo uskutočniť skôr, nie 
v čase po uzavretí súťaže o základných zásadách územného plánu Košíc. 

Najmä odborná verejnosť netrpezlivo očakáva organizátormi avizované publikovanie prednesených 
príspevkov.

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
FF UPJŠ v Košiciach





Recenzie
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ZUBKO, PETER. KULT SVÄTEJ KRVI V KOŠICIACH : 
ROZPRÁVANIE O STRATENÝCH STREDOVEKÝCH 
RELIKVIÁCH. KOŠICE : VILIAM ŠČAVNICKÝ, 2012, 
127 S. ISBN 978-80-9710611-9.

Stredoveký pútnický význam košického far-
ského Kostola sv. Alžbety bol síce známy už star-
šej historiografi i, avšak až donedávna sa tomuto 
fenoménu venovala len okrajová, nesúvislá pozor-
nosť. Zmienky o relikviách, a najmä o jednej pre 
Košice najvýznamnejšej, sa v doterajších histo-
rických dielach „strácali“ v rade iných informá-
cií. Situáciu nedávno zmenili publikačné výstupy 
dvoch autorov, keď v priebehu pár rokov vyšli ich 
dve monografi e (aktuálne dokonca tretia) kladúce 
do popredia práve pútnictvo ako faktor výrazne 
spätý s neskorostredovekými až ranonovoveký-
mi Košicami, ktorý zásadne ovplyvnil aj stavbu 
novšieho farského chrámu.

Pre úplnosť uvedieme, že prvým takým-
to dielom je kniha: JUCKES, Tim. The Parish 
and Pilgrimage Church of St Elizabeth in 
Košice : Town, Court, and Architecture in Late 
Medieval Hungary. Turnhout : Brepols, 2011, 
292 s. Tim Juckes v diele prezentoval zo staveb-
no-historického hľadiska v niektorých ohľadoch 
novú interpretáciu priebehu výstavby druhé-
ho svätoalžbetínskeho kostola, ku ktorej došlo 
od konca 14. storočia na mieste staršieho chrá-
mu s rovnakým patrocíniom. Podľa uvedené-
ho autora boli začiatkom 15. storočia zmenené 
pôvodné stavebné zámery a to z dôvodu, aby vý-
sledná dispozícia zohľadňovala úlohu kostola aj 
ako pútnického miesta, v ktorom bola uchovávaná 
a vystavovaná špecifi cky košická relikvia Svätej 
krvi. Najvýpovednejšiu dobovú písomnú správu 
o pútnictve v Košiciach predstavuje v tomto ohľa-
de odpustková bula pápeža Bonifáca IX. z marca 
1402. Danú listinu dobre poznali už predchádza-
júci historici zaoberajúci sa Košicami, no neprisu-
dzovali jej až taký význam, ako je tomu v mono-
grafi i Tima Juckesa (a v nasledujúcich prácach). 
Spomínaný pápež vtedy udelil Košiciam odpust-
ky majúce napomôcť budovaniu nového kosto-
la (po vyhorení toho staršieho), keď v bule sa po-
pri tom spomína relikvia, ktorá zázračne vznikla 
v pôvodnom košickom chráme. Tá vraj priťahova-
la početných veriacich ale aj neveriacich pútni-
kov, medzi nimi výslovne spomínaných Rumunov 
(Vlachov) a Rusínov (teda pravoslávnych), kto-
rí z úcty k nej prestupovali na katolícku vieru. 
Výklad Tima Juckesa o zásadnom vplyve košic-
kého kultu na architektonické riešenie novšie-
ho kostola si získal pozornosť medzi odborníkmi, 

nateraz nám ale nie je známe dôkladné zhodnote-
nie tejto interpretácie iným (slovenským) staveb-
ným historikom.

Na mienku Tima Juckesa nadviazal, resp. 
zrejme paralelne na danej téme už aj pracoval, 
Peter Zubko v nami momentálne predstavova-
nej monografi i. Popri architektúre sa podrobnej-
šie zameral tiež na preskúmanie písomných pra-
meňov týkajúcich sa košickej relikvie. Jeho kniha 
Kult Svätej krvi v Košiciach je preto prvou suma-
rizáciou takýchto známych dobových údajov, ak-
tuálnych poznatkov i niektorých autorových in-
terpretácií. Prínosom Petra Zubka, zameraním 
cirkevného historika, je vnímanie a priblíženie 
skúmanej problematiky tiež z náboženského hľa-
diska. Kniha je určená popri odbornej verejnos-
ti (využívaný poznámkový aparát) aj tej širšej, 
čomu azda zodpovedajú vcelku krátke kapitoly. 
Celkovo je ich popri úvode a záveru až 22.

V prvej kapitole „Košice – pútnické m(i)esto 
stredovekého Uhorska“ Peter Zubko stručne vy-
menúva uhorské pútnické lokality. Konštatuje, 
že košický kult Svätej krvi možno považovať za 
reálny, pričom v uhorskom kontexte bol vcelku 
výnimočný (totiž kristocentrický). Tu by sa pred-
sa len žiadalo podrobnejšie predstavenie pútnic-
kých pomerov v stredovekom Uhorskom kráľov-
stve, keďže v ďalšom texte chýba zaradenie Košíc 
a ich relikvie práve do širších dobových súvislos-
tí. Autor nesiahol ani po maďarskej literatúre.

Nasledujúca kapitola „V predvečer zázra-
ku“ obsahuje krátky prehľad košických dejín do 
14. storočia.

Tretia kapitola („Košický eucharistický zá-
zrak“), jedna z najrozsiahlejších v rámci danej 
publikácie, je už zameraná na predstavenie teo-
logických okolností zázraku. Oproti starším ne-
určitým predpokladom a domnienkam tu autor 
prichádza s konkrétnou a vcelku presvedčivou 
predstavou o výzore košickej relikvie. Mal ňou 
byť korporál používaný kňazom počas prípra-
vy Eucharistie, na ktorom sa náhodne rozlia-
lo posvätené víno vytvoriac obraz Kristovej tvá-
re (s. 24-25, 28). Peter Zubko ďalej konštatuje, že 
košickí mešťania „sa rozhodli oddeliť pastoráciu 
farníkov a pútnikov“. V dôsledku toho vraj bola 
postavená Kaplnka sv. Michala pre trvalú úscho-
vu košickej relikvie Svätej krvi, teda pôvodne nie 
ako cintorínska kaplnka (karner) (s. 25, 27-28).

Uvedený účel svätomichalskej kaplnky je 
vôbec najoriginálnejším výkladom Petra Zubka 
k tejto téme. Bližšie sa mu venuje v nasledu-
júcej kapitole „Košická Sainte Chapelle na re-
likvie Svätej krvi“. V krátkosti vyslovuje, že 
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staršie názory o pôvodnom zámere výstavby da-
nej kaplnky ako karnera a osária „nie sú uspoko-
jivé“, keď jedinú zhodu medzi odborníkmi pred-
stavuje mienka, že kaplnka je „architektonický 
unikát od samého vystavania“ (s. 30). Bližšie sa 
týmto predchádzajúcim názorom ale nevenuje. 
Podrobnejšie predstavenie problematiky, teda 
rôznorodosti výkladov a najmä stavebno-histo-
rickej komparácie karnerov, sa však zdá byť pre 
zodpovedanie pôvodu Kaplnky sv. Michala kľúčo-
vým. Takto mienka Petra Zubka ostáva nateraz 
bez snahy o vyrovnanie sa so staršími názormi.

Ako ideový vzor pre výstavbu košickej sväto-
michalskej kaplnky Peter Zubko prezentuje pa-
rížsku Saint Chapelle postavenú pred polovi-
cou 13. storočia Ľudovítom IX., v ktorej uvedený 
francúzsky kráľ uschoval relikvie privezené z krí-
žovej výpravy vo Svätej zemi (s. 31). Vhodnosť ta-
kéhoto porovnania je však podľa našej mienky 
neistá bez preukázania ďalších paralel. Hlavný 
rozdiel medzi Košicami a Parížom spočíva totiž vo 
fakte, že Saint Chapelle vystavali pre pôvodom 
cudzie relikvie, ktoré nemali vzťah k žiadnemu 
parížskemu kostolu. Naproti tomu košická relik-
via Svätej krvi vznikla podľa zmienky v pápež-
skej bule z roku 1402 priamo vo farskom kostole. 
Prečo teda mali Košičania premiestniť relikviu 
z chrámu, s ktorým bola úzko spätá? Obvyklejšou 
bývala úschova relikvií v takýchto, odvtedy pút-
nických kostoloch, prípadne v kaplnkách priamo 
k nim pristavaných.

Nevyhnutnosť čo najkomplexnejšieho výsku-
mu sa podobne týka mandylionu (vyobrazenia 
Kristovej tváre) vo svorníku košickej Kaplnky sv. 
Michala, ktorý má byť podľa Petra Zubka dôka-
zom o prítomnosti relikvie v tomto chráme (s. 32). 
Len v poznámke pod čiarou pritom autor spomí-
na iný umenovedný názor, podľa ktorého tento 
stavebný prvok pochádza až z 19. storočia (pozn. 
č. 90), čo ale v krátkosti rieši tým, že vyobrazenie 
mohlo vychádzať z pôvodnej predlohy. Na tej istej 
strane sa inak Peter Zubko zmieňuje aj o mandy-
lione vo svorníku kostola v Spišskej Sobote (pozn. 
č. 90), ktorý však podľa neho mohol byť už pre-
javom vplyvu košického kultu. Daná interpretá-
cia sa v nasledujúcich kapitolách stáva štandard-
nou, keď všetky takéto stavebno-umelecké prvky 
(vyobrazenie Kristovej tváre formou mandylionu 
či príbuzným spôsobom, Veronikinou šatkou) na-
chádzajúce sa v Košiciach ako aj v iných výcho-
doslovenských kostoloch sú automaticky kladené 
do súvisu s košickou relikviou Svätej krvi. Azda 
ďalší širší a všestrannejší výskum ešte overí tieto 
naznačované súvislosti.

Piata kapitola s názvom „Prví anjouovskí 
králi a Košice“ v krátkosti uvádza výsady ude-
lené týmito panovníkmi mestu i ďalšie význam-
nejšie udalosti 14. storočia, ktoré napovedajú 
o priazni uhorských Anjouovcov ku Košiciam. Na 
túto tému nadväzuje nasledujúca kapitola „Úcta 
kráľa Ľudovíta I. k mandylionu“. Peter Zubko 
spomína pasáž z kroniky Jána zo Šarišských 
Sokoloviec, v ktorých sa zmieňuje pobyt Ľudovíta 
I. v Ríme. Uhorský kráľ vtedy viackrát vzhlia-
dol Veronikinu šatku uchovávanú v Kostole sv. 
Petra. Uvedená zmienka je podľa Petra Zubka 
svedectvom o osobnej úcte Ľudovíta I. k man-
dylionu (Veronikinej šatke), čo by nepriamo sú-
viselo s jeho pozitívnym postojom ku Košiciam 
a ich kultu Svätej krvi, kde by možno tiež fun-
doval výstavbu Kaplnky sv. Michala (s. 38, už aj 
s. 32-33). Ide o otázny výklad. Takou je aj úvaha, 
podľa ktorej sa Ľudovít I. v roku 1352 pri návrate 
spoza Karpát išiel pokloniť k hrobu sv. Ladislava 
do Veľkého Varadína zrejme preto, lebo relik-
via v Košiciach ešte neexistovala (s. 39). Známa 
veľká úcta anjouovských panovníkov k spomí-
nanému uhorskému svätcovi ale snáď dosta-
točne objasňuje zastavenie sa kráľa vo Veľkom 
Varadíne. Peter Zubko spomína ďalej viaceré 
cesty Ľudovíta I. cez Košice ako prejavy panov-
níkovej priazne voči mestu, spojenej s košickým 
náboženským kultom. Ťažko však v tomto ohľade 
zovšeobecňovať. Zotrvanie (nielen anjouovských) 
kráľov v Košiciach po niekoľko dní umožnili hlav-
ne priaznivé podmienky v meste, na uhorské po-
mery bohatom, a tiež existencia kráľovskej kúrie 
(domu), kde v košickom prípade sídlila aj komora 
(mincovňa). V účelom podobnej kráľovskej kúrii 
v Trnave Ľudovít I. skonal v roku 1382.

Cieľom Petra Zubka je ale predovšetkým da-
tovanie košického zázraku. Napriek spomínanej 
úvahe naznačujúcej skôr obdobie po roku 1352 
nevylučuje ani termín okolo roku 1350 (s. 38, 
105). Oporou mu je v tom predovšetkým výstavba 
Kaplnky sv. Michala, ktorú stavební historici da-
tujú zväčša práve krátko po polovici 14. storočia. 
Podľa Petra Zubka totiž Košičania pristúpili k vy-
budovaniu kaplnky pre úschovu relikvie „veľmi 
rýchlo po zázraku“ (s. 38). Vlastná interpretácia 
vzniku kaplnky sa teda pre autora stala najpád-
nejším argumentom aj v datovaní zázraku.

V siedmej kapitole „Prenesenie relikvií Svätej 
krvi“ Peter Zubko uvádza, že niekedy pred rokom 
1402 malo dôjsť k preneseniu relikvie z Kaplnky 
sv. Michala do rozostavaného Kostola sv. Alžbety 
(s. 41-42). Dôvod takejto úvahy je nevyhnutný 
pri autorovej interpretácii. Pápežská odpustková 
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bula z roku 1402 totiž výslovne uvádza, že pútni-
ci navštevovali práve v tom čase rekonštruovaný 
svätoalžbetínsky chrám. Nový farský kostol bol 
inak stále vo výstavbe, takže autor napokon ne-
vylučuje ani účelovú dikciu pápežskej buly a sku-
točné prenesenie relikvie v neskoršom období. 
Ide tu celkovo o komplikovanejší výklad. Ten by 
bol presvedčivejším v takom dokázateľnom prí-
pade, že by Košičania rozhodli o stavbe Kaplnky 
sv. Michala kvôli naplánovanej rekonštrukcii 
a teda dočasnom obmedzení funkčnosti Kostola 
sv. Alžbety. Peter Zubko sa však plne stotožňu-
je s výsledkami doterajších výskumov, podľa kto-
rých svätomichalskú kaplnku vystavali mešťania 
v druhej polovici (resp. v tretej štvrtine) 14. sto-
ročia, pričom k prestavbe farského chrámu došlo 
až po náhodnej udalosti, požiari, koncom daného 
storočia, teda nezávisle od vybudovania kaplnky.

V ôsmej kapitole „Odpustková bula pápeža 
Bonifáca IX.“ autor uvádza neúplný prepis pá-
pežskej listiny (a jej slovenský preklad) z marca 
1402, ktorá je najvýpovednejším stredovekým pí-
somným prameňom zmieňujúcim košický kult. 
Ešte viac riešenou tu ale mohla byť otázka, prečo 
po decéniách existencie kultu Košičania požiada-
li o odpustky až počas rekonštrukcie kostola (čo 
bolo vtedy inak motívom vydania mnohých iných 
odpustkových listín) a zároveň v dobe pontifi kátu 
Bonifáca IX., známeho benevolenciou pri ich ude-
ľovaní. Peter Zubko v závere kapitoly pripúšťa, 
že košické odpustky sa dokonca reálne uplatnili 
zrejme len jediný raz, keďže už v máji 1402 nový 
pápež zrušil platnosť všetkých odpustkových lis-
tín svojho predchodcu, až prištedro vydávaných 
počas jeho pontifi kátu (s. 46). Tiež táto okolnosť 
a jej dôsledky tu mohli byť preskúmané podrob-
nejšie. Úzko sa pritom týkajú spomínanej inter-
pretácie Tima Juckesa o zmene stavebných plá-
nov farského kostola práve v tom čase. Napokon 
v predstavovanej kapitole vôbec chýba detailnej-
šia analýza samotných (krátkodobých) košických 
odpustkov. Čitateľ sa totiž síce dozvedá o ich ude-
lení, no nič viac napríklad o tom, nakoľko vý-
znamné vlastne v danej dobe boli.

Deviata kapitola „Kult Svätej krvi a kult svä-
tej Alžbety“ je venovaná ikonografi i farského kos-
tola súvisiacej s jeho nebeskou patrónkou. V ka-
pitole „Putovanie do Košíc“ spomína autor ako 
priame písomné doklady o pútnictve do Košíc 
už uvedenú pápežskú bulu z roku 1402 a jeden 
verš Andreja Horváta zo Skároša (obec neďale-
ko Košíc) pochádzajúci spred polovice 16. storo-
čia, čo sú nepochybné správy známe aj staršej 
historiografi i. Andrej Horvát sa totiž vo svojom 

texte zmienil o štyroch uhorských pútnických 
lokalitách: Bátu (Maďarsko), Košice, Veľký 
Varadín (Oradea, Rumunsko) a Darnov (Darnó, 
Maďarsko). Peter Zubko sa v ďalších dvoch ka-
pitolách („Ortodoxní pútnici“ a „Relikty východ-
ného kresťanstva v Košiciach“) bližšie venuje 
zmienke o početných Vlachoch a Rusínoch v bule 
z roku 1402, ktorí mali navštevovať mesto kvô-
li relikvii. Nevyslovuje ale konkrétnejší predpo-
klad o miere významu či vývoji takéhoto pútnic-
tva pravoslávnych veriacich. Poukazuje aspoň na 
jednu liturgickú textíliu, dosiaľ uchovávanú v ko-
šickom dómskom poklade, ktorá je podľa svojho 
vyhotovenia charakteristická skôr pre byzantský 
kultúrny okruh (s. 59-60).

V trinástej kapitole, vôbec najrozsiahlejšej 
v celej práci, s názvom „Relikvie Svätej Krvi a vý-
stavba Dómu sv. Alžbety“, Peter Zubko vymenú-
va umelecko-stavebné prvky Kostola sv. Alžbety, 
ktoré majú mať priamy či nepriamy súvis s tu 
uchovávanou relikviou. Oporou sú mu predovšet-
kým vyobrazenia mandylionu a Veronikinej šat-
ky. Miesto úschovy relikvie Svätej krvi lokalizu-
je do výklenku (niky) v Južnej veži Dómu, kde 
je dodnes vyobrazený mandylion. Niektoré pí-
somné zmienky, v krátkosti vymenované pre ilu-
stráciu dobových okolností, však bolo potrebné aj 
skutočne preskúmať. Peter Zubko napríklad spo-
mína „množstvo zázrakov“, ktoré sa mali udiať 
v Košiciach koncom 15. storočia, a na ktoré sa 
vraj odvoláva odpustková bula pápeža Alexandra 
VI. z roku 1494 (s. 71). Pápež touto listinou ude-
lil Košiciam odpustky na sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie, ktoré by napomohli oprave farské-
ho kostola, poškodeného pri nedávnom obliehaní 
Košíc poľským vojskom. Tento prameň síce Peter 
Zubko spomína, no podrobnejšie neanalyzuje, ani 
neuvádza jeho uloženie či edíciu. Nevšíma si pre-
to ani fakt, že listina z roku 1494 spomína nie-
kdajšiu bulu Bonifáca IX. z roku 1402, takže 
informácie o zázrakoch sa zrejme nemuseli tý-
kať konca 15. storočia, ale boli asi čerpané prá-
ve z tejto staršej pápežskej buly (nemali sme text 
listiny z roku 1494 k dispozícii, vychádzame tu 
len z údajov Vojtecha Wicka, na ktorého sa odvo-
láva samotný Peter Zubko).

Ďalšie kapitoly monografi e Petra Zubka sú 
zamerané na vysvetlenie ikonografi e, konkrét-
ne na priblíženie pôvodu a významu tzv. mandy-
lionu a Veronikinej šatky: „Primárna ikonogra-
fi a relikvií Svätej krvi“, „Mandylion v dejinách 
cirkvi“ a „Vera effi gies na území stredovekého 
Slovenska“. Peter Zubko konštatuje, že spôsob 
vyobrazenia mandylionu nachádzajúceho sa na 
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svorníku košickej Kaplnky sv. Michala má para-
lely skôr v byzantskej tradícii, než v tej rímskej, 
katolíckej (s. 74). Následne vymenúva chrámy na 
území Slovenska, v ktorých sa nachádzajú man-
dyliony (s. 80-81). Podľa autora výzor najstar-
ších z nich „zodpovedá byzantským ikonopisec-
kým kánonom“ (s. 80). Z takejto informácie môže 
teda čitateľ usúdiť, že košický mandylion vo svä-
tomichalskej kaplnke nebol v čase svojho vzniku 
(ak išlo o 14. storočie a nie až 19. storočie) výni-
močným, čomu sa však Peter Zubko bližšie ne-
venuje. V tejto časti knihy sa u čitateľa vôbec 
vynára otázka, do akej miery možno mandylio-
ny považovať za prejav košického vplyvu či skôr 
všeobecnej popularity. Na to mala byť zameraná 
sedemnásta kapitola „Vplyv a rozšírenie košické-
ho kultu Svätej krvi“, kde však Peter Zubko ne-
uvádza početnejšie paralely týkajúce sa úcty ku 
košickej relikvii, ale doterajšie poznatky staveb-
ných historikov o vplyve košickej stavebnej huty 
v širšom okolí (s. 86). Čo sa týka košickej relik-
vie, autor len opatrne spomína možné vplyvy 
v Lelesi (s. 85) a ďalej mandylion nad južným 
portálom kostola v Rožňave (s. 86). Nezabudol 
ani na písomnú zmienku o Košickej Belej (nazva-
nej k roku 1553 ako Szentuerkepe), ktorá je sku-
točne výpovednou (s. 87).

V kapitole „Zánik kultu Svätej krvi 
v Košiciach“ Peter Zubko predpokladá, že daný 
kult v 16. storočí pretrvával, až kým nedošlo 
k jeho zániku v dôsledku vyhranenia tunajších 
prejavov reformácie od 40. rokoch 17. storočia pod 
vplyvom kalvinizmu a protihabsburských povsta-
ní. Prínosným je poukázanie na súpis chrámo-
vých relikvií vyhotovený v januári 1604. Vtedajší 
register zaznamenal 11 takýchto cenností nachá-
dzajúcich sa v košickom farskom kostole. Podľa 
Petra Zubka relikviu Svätej krvi zapísali ako de-
siatu v poradí pod formuláciou Obraz Pánovej 
večere, na ktorom bola konsekrovaná Sviatosť 
(caena Domini, in qua Sacramentum est con-
secratum) (s. 92-93). Takéto stotožnenie by snáď 
ešte mohlo byť predmetom výskumu. Je inak po-
zoruhodné, prečo mali najvýznamnejšiu košickú 
relikviu zapísať pod špecifi ckejším pomenovaním 
ako takmer poslednú.

V nasledujúcich dvoch kapitolách („Barokové 
memento“ a „Stredoveká modlitba k relikviám 
Svätej krvi z Košíc“) sa autor venuje košickému 
barokovému obrazu s vyobrazením eucharistické-
ho zázraku, pod ktorým je zaznamenaná modlit-
ba k Svätej krvi. Tento dlho nepovšimnutý obraz 
našiel roku 1999 práve Peter Zubko na mest-
skej fare. Maľbu síce dáva do súvisu so zázrakom 

Svätej krvi v nemeckom meste Walldürn (podob-
ným pomerom v Košiciach), text modlitby však 
podľa neho môže byť autenticky košický.

Peter Zubko ďalej v krátkosti charakterizu-
je vývoj kostola a farnosti v 18. a 19. storočí (ka-
pitola „Novoveké dejiny Dómu“), kedy vznikli aj 
isté umelecké pamiatky vo farskom chráme, kto-
ré podľa autorovej mienky mali súvis so stredo-
vekou tradíciou (veraikon na oltári sv. Anny). 
Namieste je tu otázka, rovnaká ako pre iné po-
dobné interpretácie v skúmanej monografi i, či 
spomínané stavebno-umelecké prvky možno au-
tomaticky odvodzovať len od miestneho kultu. 
V poslednej kapitole „Chronológia kultu Svätej 
krvi v Košiciach“ Peter Zubko napokon stručne 
sumarizuje hlavné dáta a udalosti priamo i (v 
úplnej väčšine) nepriamo spojené so skúmanou 
problematikou.

Kniha Kult Svätej krvi v Košiciach z pera 
Petra Zubka je teda inovujúcim výkladom košic-
kého pútnického fenoménu. Vzhľadom na mono-
grafi cké spracovanie však vybrané témy i jednot-
livé pramene mohli byť preskúmané dôkladnejšie. 
Prevažuje dojem, že cieľom autora bola viac sa-
motná heuristika priamych písomných zmienok 
(vlastne dvoch-troch) a najmä nepriamych indí-
cií (s rôznou až otáznou výpovednou hodnotou) 
o téme atraktívnej pre odbornú i laickú verej-
nosť, než ich následná podrobná analýza. Tiež 
poukazovanie na stavebno-umelecké prejavy má 
bez komplexného záberu svoje úskalia, keďže ri-
zikom môže byť účelovosť takéhoto výberu. V tex-
te pritom absentuje zhodnotenie pútnického vý-
znamu Košíc. Košický kult je vykreslený vcelku 
staticky, akoby nemenný od zázraku v uvažova-
nej polovici 14. storočia až do polovice 17. storo-
čia, kedy malo dôjsť k úplnému zániku tohto (ka-
tolíckeho) javu. Podľa našej mienky ale absencia 
početnejších písomných správ môže pobádať tiež 
k takej interpretácii, že rámec pútnického význa-
mu Košíc predstavovalo vlastné Uhorské kráľov-
stvo, najkoncentrovanejšie bližší región, keď je aj 
možné, že „potenciál“ košického kultu klesal už 
v neskorom stredoveku. Petrom Zubkom spomí-
nané stavebno-umelecké prvky z konca stredove-
ku i baroková modlitba sú primárne svedectvom 
o zbožnosti Košičanov, nie o neutíchajúcom prú-
de pútnikov prichádzajúcich zo vzdialenejších 
končín. Ďalší komplexnejší výskum je žiaduci aj 
preto, že vyššie uvedené informácie a názory sú 
už prezentované širšej košickej verejnosti, naprí-
klad odbornou, ale najmä popularizujúcou pub-
likáciou, v ktorej má Peter Zubko väčšinový au-
torský podiel: ZUBKO, Peter – JUCKES, R. I. 
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Timothy – NÁDASKÁ, Katarína. Pútnický Kostol 
svätej Alžbety v Košiciach. Poprad : Popradská 
tlačiareň, 2014, 80 s.

Peter Zubko v závere svojej monografi e kon-
štatuje, že zámerne vyslovil veľa úvah až špe-
kulácií, čím sa aj vynoril rad ďalších otázok 
(s. 108). Jeho kniha Kult Svätej krvi v Košiciach 
mohla v danom ohľade priniesť viacej odpovedí. 
Nemožno ale autorovi uprieť originalitu pri vý-
bere témy, nepovšimnutej doterajšími historikmi, 
a prvenstvo pri jej všestrannejšom skúmaní. Po 
publikovaní diel Petra Zubka a Tima Juckesa sa 
spätosť pútnictva s neskorostredovekými až čias-
točne ranonovovekými Košicami už jednoducho 
nedá opomínať.

M gr. Drahoslav Magdoško, PhD.
FF UPJŠ v Košiciach

CORANIČ, JAROSLAV. Z DEJÍN GRÉCKOKATOLÍCKEJ 
CIRKVI NA SLOVENSKU. ČESKÉ BUDĚJOVICE : 
SDRUŽENÍ SV. JANA NEPOMUCKÉHO PŘI BISKUP-
STVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉM, 2014, 526 S. ISBN 
978-80-86074-30-6.

V roku 2014 bola v Českých Budějoviciach 
publikovaná práca slovenského histori-
ka Jaroslava Coraniča s názvom: Z dejín 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Aj keď 
má práca relatívne skromný názov, je to vlast-
ne rozsiahla monografi a, ktorá sa sčasti zoberá 
históriou Mukačevského gréckokatolíckeho bis-
kupstva a podrobnou históriou Prešovského gréc-
kokatolíckeho biskupstva. Za skromným názvom 
titulu sa skrýva rozsiahly vedecký výskum, kto-
rý bol prezentovaný na viac ako pol tisícke strán. 
Ale to nie je jediný prínos tejto skutočne podrob-
nej a odbornej publikácie. 

V posledných rokoch pracovníci Grécko-
katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univer-
zity v Prešove produkujú dostatok vysoko kva-
litných prác o dejinách Gréckokatolíckej cirkvi. 
Veľký počet konferencií o histórii tejto cirkvi a jej 
osobností umožnilo o. i. aj sprístupnenie archív-
nych materiálov Archívu Prešovského gréckoka-
tolíckeho arcibiskupstva.

Publikácia Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku je pomerne rozsiahla – má 526 
strán. Práca sa skladá z 10 kapitol. Jaroslav 
Coranič svoju monografi u začína prvou kapito-
lou, ktorá sa venuje obdobiu Veľkej Moravy až 
po obdobie zriadenia Mukačevského biskupstva. 

Samostatná kapitola je venovaná vzniku a roz-
voju Mukačevského biskupstva, čo je vcelku lo-
gické, keďže z tohto biskupstva sa vyčlenilo 
Prešovské gréckokatolícke biskupstvo. História 
Mukačevskej eparchie pokrýva menšiu časť vý-
skumu (s. 32-78), no je jasné, že pokrytie tejto 
témy nebolo účelom výskumu Jaroslava Coraniča, 
ale kvôli predstaveniu hlavnej problematiky to 
autor urobil. Základnou platformou pre spracova-
nie dejín Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie 
sú väčšinou práce autorov 19. a prvej polovice 
20. storočia – Jána Baziloviča, Michala Lučkaja, 
Jána Duliškoviča, Antona Hodinku, Ireneja 
Kondratoviča, Atanáza Pekára a ďalších. Bolo by 
dobré doplniť túto kapitolu archívnym materiá-
lom z fondu Mukačevskej gréckokatolíckej epar-
chie (č. 151), ktorý sa nachádza v Štátnom ar-
chíve Zakarpatskej oblasti Ukrajiny (DAZO) so 
sídlom v Užhorode.

Úplne iná situácia je prezentovaná v nasle-
dujúcich ôsmych kapitolách, kde je hlavný obsah 
zameraný na Prešovské gréckokatolícke biskup-
stvo. Seriózny historik by mal pri svojom výsku-
me vychádzať predovšetkým z archívnych ma-
teriálov (s výnimkou niektorých prípadov), aby 
jeho výsledky spĺňali vedecké kritériá. V tom-
to prípade autor študoval históriu cirkvi predo-
všetkým v cirkevných archívoch, ktoré najlep-
šie odhaľujú históriu Prešovského biskupstva. 
Hlavná časť práce vychádza zo štúdia a výsku-
mu v Archíve gréckokatolíckeho biskupstva 
v Prešove, Archívu Centra spirituality Východ – 
Západ Michala Lacka, Slovenského národného 
archívu v Bratislave, Štátneho archívu v Prešove, 
Štátneho archívu v Košiciach, Štátneho archí-
vu v Bratislave, Archívu Trnavskej arcidiecé-
zy, Archívu Gréckokatolíckej teologickej fakul-
ty Prešovskej univerzity v Prešove či Štátneho 
ústredného archívu v Prahe. Výskum v tých-
to archívoch nie je náhodný, keďže práve tie-
to archívy poskytujú najhodnovernejšie infor-
mácie o histórii Prešovského gréckokatolíckeho 
biskupstva. Autor tejto publikácie tak používa 
najlepšie možné nástroje na predstavenie svo-
jich cieľov. Väčšina informácií sa prirodzene na-
chádza v Archíve gréckokatolíckeho biskupstva 
v Prešove.

Pokiaľ ide o priame analýzy prezentácie tohto 
archívneho materiálu, je potrebné poznamenať, 
že Jaroslav Coranič si zvolil historickú a chrono-
logickú metódu výskumu, čo umožnilo pomerne 
presne vykresliť históriu Prešovského gréckoka-
tolíckeho biskupstva od jeho vzniku až do súčas-
nosti. História Prešovského gréckokatolíckeho 
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biskupstva v Uhorsku je rozdelená na základe 
období episkopátov jednotlivých prešovských bis-
kupov – Gregora Tarkoviča (1816 – 1841), Jozefa 
Gaganca (1843 – 1875), Mikuláša Tótha (1876 – 
1882), Jána Vályiho (1882 – 1911) a Štefana 
Nováka (1913 – 1920). História 20. storočia je 
rozdelená na medzivojnové obdobie (1918 – 1939), 
obdobie druhej svetovej vojny (1939 – 1945), po-
vojnové obdobie likvidácie cirkvi (1945 – 1950), 
obdobie socialistického zákazu pôsobenia cirkvi 
(1950 – 1968), obdobie jej legalizácie až po zvrh-
nutie socialistických režimov v strednej a vý-
chodnej Európe (1968 – 1989), a súčasné obdobie 
episkopátov biskupov Jána Hirku (1989 – 2002) 
a Jána Babjaka (2002 – 2014).

Celkovo monografi a zanecháva veľmi dobrý 
dojem, je ľahko čitateľná, písaná zreteľným „ja-
zykom vedy“. V podstate je pri recenzovaní mono-
grafi e ťažké nájsť väčšie nedostatky, keďže pred-
stavuje veľmi pevný a kompletný výskum danej 
problematiky. Aj keď je potrebné povedať, že vždy 
sa nájdu limity „dokonalosti“, a to najmä v oblas-
ti vedy. V prípade druhého vydania publikácie 
v budúcnosti by bolo možné otvoriť otázku člene-
nia dejín dvadsiateho storočia. Dvadsiate storo-
čie určuje chronológia moderných dejín, čo iste 
ovplyvnilo aj vývoj cirkvi. Bolo by však potrebné 
pokúsiť sa vypracovať vlastnú chronológiu, ktorá 

by sa neobmedzovala iba na modernistickú chro-
nológiu. Príkladom môže byť členenie podľa ob-
dobí episkopátov biskupov Prešovskej eparchie 
v 19. storočí, ktoré je prezentované v prvých čas-
tiach monografi e (jedinečnosť každého biskupa je 
nezameniteľná a originálna, napriek zmene rôz-
nych epoch).

Taktiež je potrebné zdôrazniť to, že táto mo-
nografi a obsahuje mnohé tabuľky, ktoré celistvo 
dokresľujú vývoj v cirkvi, zoznam skratiek a sym-
bolov, ako aj dôležitý menný register, ktorý výraz-
ne uľahčí prácu ďalším bádateľom.

V súhrne a bez preháňania je potrebné zdô-
razniť, že recenzovaná monografi a Jaroslava 
Coraniča Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku je v posledných rokoch prvá práca, 
ktorá sa snaží hodnoverne prezentovať celistvú 
históriu gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
Jej kvalitu podčiarkuje aj ten fakt, že sa pokúša 
o predstavenie mnohých nových dôležitých infor-
mácií, ktoré sú zaujímavé predovšetkým pre vý-
skumných pracovníkov, ale môžu byť zaujímavé 
aj pre širšiu odbornú verejnosť.

Viktor Kičera, CSc. PhD.
Katedra dejín Ukrajiny, Užhorodská 

národná univerzita v Užhorode
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FEDERMAYER, FREDERIK (ED.). WOCH : ROČENKA 
PRE GENEALÓGIU A REGIONÁLNE DEJINY 
BRATISLAVY. BRATISLAVA : BRATISLAVSKÝ 
OKRÁŠĽOVACÍ SPOLOK, 2013, 109 S. ISBN 978-
80-971577-0-8.

Dlhodobým zámerom docenta Federmayera, 
známeho slovenského genealóga pôsobiaceho na 
Katedre archívnictva a pomocných vied historic-
kých Univerzity Komenského v Bratislave, bolo 
priniesť do rúk odbornej i laickej verejnosti peri-
odikum, ktoré by svojím obsahom dokázalo „oprá-
šiť“ dávno zabudnuté, no významné bratislavské 
osobnosti a rody. Tento zámer začal naberať reál-
nejšie kontúry po tom, čo v roku 2009 obnovil svo-
ju činnosť Bratislavský okrášľovací spolok, čím 
nadviazal na tradície svojho predchodcu, ktorého 
vznik siaha k roku 1868. Popri skrášľovaní mes-
ta ako takého kládol pôvodný spolok dôraz i na 
odkrývanie histórie mesta. Na túto činnosť obno-
vený spolok nielen úspešne nadviazal, ale v sú-
časnej dobe sa ju snaží prehlbovať organizovaním 
rozličných konferencií, prednášok či workshopov 
o dejinách mesta. Niet pochýb, že Bratislava ako 
bývalé hlavné a korunovačné mesto Uhorska si 
iste zaslúži, aby sa poznatky o jej vývoji a ľuďoch, 
ktorí ju formovali, u súčasníkov len prehlbovali. 
Staršie i nedávno vydané štúdie i reprezentatív-
ne monografi e k dejinám tohto jedinečného mes-
ta nás len utvrdzujú v názore, že z hľadiska od-
krývania histórie a najmä zaľudnenia dejín, nám 
„Prešporok“ má ešte čo ponúknuť. Veď Bratislava 
bola nielen centrom obchodu a remesiel, ale i síd-
lom významných cirkevných a svetských inšti-
túcií. Svoju kúriu tu mal napríklad ostrihomský 
arcibiskup, sídlila tu kapitula so zborom kano-
nikov, zo svetských ustanovizní spomenieme na-
príklad Uhorskú komoru. Podrobné genealogické 
a archontologické spracovanie tamojšieho obyva-
teľstva však až do relatívne nedávnych čias stá-
lo akosi bokom a to i napriek skutočnosti, že tu 
pôsobilo, prípadne z tohto prostredia vzišlo mno-
ho významných osobností. Medzeru v „historickej 
pamäti Bratislavy“ sa preto snaží vyplniť nová 
ročenka nesúca meno prvého známeho obyvateľa 
Bratislavy, ktorým bol istý Woch, písomne dolo-
žený už v štyridsiatych rokoch 13. storočia.

Jemu i ďalším neznámym najstarším 
Bratislavčanom je venovaná prvá štúdia v pred-
metnej ročenke z pera docenta Šedivého. Po his-
torickom exkurze, v ktorom uvádza mená osôb 
spätých s Bratislavou od najstarších čias, plynu-
le v texte prechádza k identifi kácii najstarších 

písomne doložených „cives Posonienses“. Na ich 
príklade ilustruje proces zrodu najstaršej mest-
skej elity uhorských miest z obdobia polovice 
13. storočia, čo sa dialo v procese transformá-
cie hradných jobagiónov na šľachticov. Ako dôle-
žité činitele tu uvádza vojenský pôvod, majetko-
vú základňu v samotnom meste alebo jeho okolí 
a kontakty s dvorom.

O uhorskom parlamentarizme, alebo inak 
povedané o dejinách konania uhorských sne-
mových rokovaní v Prešporku a Šoproni počas 
16. a 17. storočia pojednáva druhý príspevok Dr. 
Gézu Pálffyho z Maďarskej akadémie vied. Autor 
si už v úvode kladie viacero otázok v súvislosti 
s konaniami krajinských snemov, na ktoré sa ďa-
lej v texte pokúsil nájsť odpoveď. Pre súčasníkov 
je zaujímavá najmä identifi kácia konania pred-
metných snemov, ktoré sa v prípade Bratislavy 
konali napríklad vo františkánskom kláštore, 
v arcibiskupskom paláci na Obilnom trhu, v tzv. 
Zelenom dome na Hlavnom námestí, či v tzv. 
krajinskom dome na Dlhej ulici. Tieto informá-
cie spolu s chronologickými údajmi konania sne-
mových zasadnutí sú sumarizované v prehľad-
nej tabuľke. V texte autor ďalej vcelku podrobne 
objasňuje i dôvody, pre ktoré dochádzalo k zme-
nám v mieste rokovaní hornej a dolnej tabule, ale 
i snemov ako takých. Predmetná štúdia tak čita-
teľovi podáva celkom nový pohľad na Bratislavu 
a Šoproň ako na miesta, kde sa stavy schádza-
li, aby rokovali a hlasovali o zásadných otázkach 
Uhorska.

Sonda do humanistických kruhov z radov 
vzdelancov a mestskej elity na príklade preš-
porského lekárnika Andreja Heindla (†1610) je 
obsahom v poradí tretieho príspevku. Docent 
Federmayer tu pomerne detailne vykresľu-
je pôvod, rodinné väzby i profesionálnu kariéru 
Andreja Heindla a to nielen ako lekárnika s kon-
taktmi na intelektuálne elity, ale tiež ako po-
predného bratislavského patricija zastávajúceho 
v meste významné posty v mestskej správe. Popri 
majetkových otázkach sú veľmi zaujímavé najmä 
vzájomné príbuzenské prepojenia tamojšej elity, 
čo autor názorne preukázal aj v troch prehľad-
ných genealogických tabuľkách. 

O tom, že mestská elita nebola len sku-
pina osôb doživotne zastávajúcich popred-
né mestské úrady nás presvedčí štúdia o stot-
níkovi Jánovi Weidenhöferovi, organizátorovi 
plesov jednoročných dobrovoľníkov. Tento pri-
sťahovaný „Prešporák“ žil v Bratislave na sklon-
ku 19. storočia a aktívne sa podieľal na spolo-
čenskom živote tamojšej „smotánky“. Plesov, 
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ktoré organizoval pre „dormusákov“ sa zúčastňo-
vali významné osobnosti ako napríklad Fridrich 
Habsburský, členovia mestskej honorácie, dôstoj-
níci, ale i vyššia spoločnosť z neďalekej Viedne. 
Príspevok ďalej stručne, no výstižne popisuje 
najbližšie Wiedenhöferovo príbuzenstvo a to tak 
v texte ako i v prehľadnej genealogickej tabuľke. 
Štúdia zároveň poodhaľuje genealogické súvislos-
ti Hermanna Wiedenhöfera, jedného z členov pô-
vodného Bratislavského okrášľovacieho spolku, 
čo by sme do budúcnosti mohli považovať za na-
sledovaniahodný cieľ poodhaľujúci čriepky z his-
tórie jeho členskej základne.

Magistra Zuzana Francová vo svojom prí-
spevku kriticky hodnotí rozmach remesiel a ce-
chov v Bratislave za vlády Márie Terézie. Urobila 
tak nielen na základe poznatkov doterajšej lite-
ratúry, ale ako odborná pracovníčka Múzea mes-
ta Bratislavy mala možnosť zhodnotiť aj umelec-
kú úroveň výrobkov tamojších cechov, ktoré sú 
doposiaľ zachované v zbierkovom fonde tejto kul-
túrnej ustanovizne. Svoj príspevok autorka čle-
ní na viacero častí, kde čitateľ nájde informácie 
o cechových štatútoch, príčinách úpadku i ob-
dobí rozkvetu niektorých remeselných odvetví. 
Nosnú časť príspevku predstavujú jednotlivé ce-
chy popísané v širšej cechovej štruktúre a výpočet 
zbierkových predmetov s ich odborným popisom 
pochádzajúcich z činnosti prešporských remesel-
níkov v tereziánskom období.

Obsahom pestrý príspevok v podaní dok-
toranda Petra Sedláčka sa týka bratislavského 
mestského posla Andreja Zobela. Napriek sku-
točnosti, že dejiny každodennosti sa v období 
stredoveku potýkajú zväčša s nedostatkom rele-
vantných prameňov, autorovi sa v menšej miere 
podarilo nazhromaždiť údaje o jeho súkromnom 
i rodinnom živote, no oveľa viac informácií podá-
va príspevok o jeho zamestnaní a úlohách, ktorý-
mi ho poverovala mestská rada. Význam štúdie 
spočíva najmä v podaní obrazu o živote bežného 
mestského zamestnanca v 15. storočí.

Posledný príspevok v prvom čísle ročenky 
Woch sa svojim obsahom týka témy z oblasti he-
raldiky. Jeho autor docent Federmayer na zákla-
de svojich heraldických a sfragistických výsku-
mov zhodnotil zrod a vývoj tzv. „Veľkého“ erbu 
rodu Palugyay. Predmetný erb bol zo staršej li-
teratúry síce známy, no nik sa v minulosti neza-
oberal jeho heraldickou identifi káciou, čoho dô-
sledkom bol zrod rozličných teórií o tomto erbe 
a spoločenskom postavení katolíckej vetvy rodu. 
Jeho vznik autor pripisuje Gabrielovi Palugyayovi 
ml., inak komorskému radcovi, ktorého ambíciou 

bolo na prelome 17. a 18. storočia získať uhorský 
baronát. Podľa autorových zistení je zostavený 
na základe erbov Gabrielovych predkov a príbuz-
ných. V priebehu 18. storočia si jeho obsah para-
doxne osvojili i ďalší príbuzní, nakoľko sa im zdal 
vhodnejším reprezentačným heraldickým zname-
ním ako ich pôvodný rodový erb.

Záver ročenky Woch patrí informáciám o ko-
naných odborných podujatiach najmä z cyklu 
Prešporské večery organizovaných Bratislavským 
okrášľovacím spolkom.

Mgr. Peter Brindza, PhD.
Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín

HIMIČ, PETER. DIVADELNÝ ŽIVOT PREŠOVA : 
OD POČIATKOV DO POLOVICE 20. STOROČIA. 
BRATISLAVA : DIVADELNÝ ÚSTAV, 2014, 282 S. 
ISBN 978-80-89369-77-5.

V ostatnom čase vyšla zaujímavá monografi a 
riaditeľa Štátneho divadla Košice Petra Himiča 
s názvom Divadelný život Prešova : Od počiat-
kov do polovice 20. storočia, ktorá ako nazna-
čuje samotný názov mapuje vývoj divadelníctva 
v Prešove a zachytáva najpodstatnejšie aktivity 
divadelného života od jeho počiatkov až po vznik 
prvého profesionálneho divadla v polovici 20. sto-
ročia. Ako sám autor v úvode svojej práce vysvet-
ľuje, jeho zámerom bolo ozrejmiť charakter divad-
la v Prešove a podať svedectvo o dobe a podobe 
prešovského divadelného umenia v rokoch 1918 – 
1950 a prispieť tak ku kontinuálnemu a podrob-
nému výskumu divadelných dejín Prešova. 

Monografi a je obsahovo členená do piatich 
kapitol, pričom prvé štyri kapitoly sú radené 
chronologicky a súčasne do prirodzených tema-
tických celkov. V jednotlivých kapitolách tak au-
tor zachytáva vývin prešovského divadla v jeho 
dejinných etapách, čo poskytuje čitateľovi výbor-
ný prehľad. V prvej kapitole Pred prevratom (po-
čiatky - 1918) autor stručne charakterizuje ob-
dobie od počiatkov divadla po rok 1918 a venuje 
sa najdôležitejším udalostiam. Divadelný ži-
vot v medzivojnovom období medzi rokmi 1918 – 
1938 je predmetom druhej kapitoly nazvanej Od 
národno-buditeľskej funkcie k umeleckému vý-
razu (1918 – 1938). Vstupnou časťou do kapito-
ly je opis všeobecnej politickej situácie vo vyme-
dzenom období, čím sa autorovi podarilo zasadiť 
otázku divadelníctva do širšieho historického 
i kultúrno-spoločenského kontextu a zároveň 
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zoznámiť čitateľa s dobovou politickou situáciou. 
Následne autor približuje problematiku ochot-
níckeho divadla, ktoré po vzniku Československa 
zaznamenalo na Slovensku nebývalý rozmach. 
Pozornosť taktiež venuje školskému divadlu 
či otázke hosťovania profesionálnych divadiel 
v Prešove. Tretia kapitola Od ochotníctva k profe-
sionalizácii, zameraná na roky 1939 – 1944, kto-
rá rovnako ako predchádzajúca kapitola zachytá-
va i spoločensko-politickú situáciu v sledovanom 
období, zoznamuje čitateľa so vznikom a fungova-
ním ochotníckeho krúžku Záborský, ktorý v no-
vých podmienkach a novej politickej situácii na 
Slovensku výrazne zasiahol do vývoja umeleckej 
činnosti. Popri tom osvetľuje zápas o stálu profe-
sionálnu scénu v Prešove, pričom hodnotí i histo-
rickú úlohu osobností, ktoré významne prispeli 
k naplneniu ambícii založiť v Prešove profesio-
nálne divadlo. Štvrtá kapitola s názvom Od pro-
fesionalizácie k profesionalite (1944 – 1950) sa 
sústreďuje, ako naznačuje názov, na obdobie po 
vzniku profesionálnej scény až po poštátnenie di-
vadla na začiatku 50. rokov, v ktorom muselo di-
vadlo čeliť predstavám novej republiky o podobe 
divadelníctva na Slovensku. Autor sa v publi-
kácii osobitne dotýka otázky významu budovy 
Mestského divadla v Prešove, ktorou sa zaoberá 
v záverečnej piatej kapitole. Budova divadla bola 
dôležitým činiteľom v umeleckom živote ochotní-
kov i profesionálov a jednotlivé, či už umelecké 
alebo technické problémy spojené s jej prevádz-
kou, vážne zasahovali do divadelného života.

Publikácia je vybavená poznámkovým apa-
rátom dokladajúcim rozsiahly archívny výskum, 
z ktorého autor vychádzal. Pri spracovaní bol vy-
užitý bohatý informačný materiál. Ako základ-
né pramene slúžili historické dokumenty, dobo-
vá publicistika celoslovenského i regionálneho 
charakteru a memoárová spisba. Z odbornej li-
teratúry autor siahol nielen po tituloch z oblasti 
histórie, ale i prácach z politológie či dejín litera-
túry. Práca je zároveň doplnená bohatou obrazo-
vou prílohou a v závere nechýba menný register 
a register hier.

Monografi a Petra Himiča je hodnotnou pub-
likáciou, ktorá vďaka systematickosti práce au-
tora prináša komplexný pohľad na charakter di-
vadla v Prešove, jeho umelecké i organizačné 
podoby v prvej polovici 20. storočia a významnou 
mierou dopĺňa doterajšie poznatky k danej prob-
lematike. Publikácia odhaľuje mnoho zaujíma-
vých informácií a je nielen cenným príspevkom 
k regionálnym dejinám v otázke, v ktorej dopo-
siaľ chýbal komplexný výskum, ale nepochybne 

predstavuje i nevšedné čítanie pre všetkých záu-
jemcov o divadelné dejiny.

Mgr. Zuzana Tokárová, PhD.
FF UPJŠ v Košiciach

BORZA, PETER ET AL. LEXIKÓN FARNOSTÍ GRÉCKO-
KATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU : PREŠOVSKÁ 
ARCHIEPARCHIA I. A – K. PREŠOV : PREŠOVSKÁ 
UNIVERZITA V PREŠOVE, GRÉCKOKATOLÍCKA 
TEOLOGICKÁ FAKULTA, 2014, 336 S. ISBN 978-80-
555-1139-9.

K pripravovaným oslavám 200. výročia za-
loženia Gréckokatolíckeho arcibiskupstva 
v Prešove vydal deväťčlenný autorský kolek-
tív pod vedením Petra Borzu z Katedry histo-
rických vied Gréckokatolíckej teologickej fakul-
ty Prešovskej univerzity v Prešove prvý zväzok 
lexikónu, ktorý prináša syntézu poznatkov o de-
jinách vybraných farností Prešovskej archiepar-
chie. Hlavným zámerom autorov bolo poskytnúť 
usporiadaný prehľad údajov k jednotlivým oblas-
tiam z dejín farností a prispieť k prehĺbeniu po-
znatkov o dejinách Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku cez tzv. malé dejiny farností.

Po krátkom úvode, ktorý okrem iného podá-
va stručnú defi níciu farnosti podľa Katechizmu 
Katolíckej cirkvi, sa na takmer tristo stra-
nách autori dostávajú k samotnému predstave-
niu 61 zo 163 farností Prešovskej archieparchie 
v abecednom poradí. Všetky heslá boli zostavené 
podľa jednotnej desaťbodovej štruktúry. 
Vypracovanie jednotlivých tematických okruhov 
sa však odlišuje v závislosti od informácií 
obsiahnutých v prameňoch, od stavu spracovania 
dejín konkrétnej farnosti a jej charakteru.

Obsahová náplň každého hesla začína štatis-
tickými údajmi, ktoré približujú kontaktné údaje, 
sídlo protopresbyteriátu, farský chrám i kaplnku, 
počet obyvateľov, počet gréckokatolíckych veria-
cich, fi liálky, jurisdikčné územie a celkový počet 
gréckokatolíkov vo farnosti. Následne sa autori 
stručne zmieňujú o geografi ckej polohe, podáva-
jú obraz o dejinách obce a farnosti, o najvýznam-
nejších sakrálnych stavbách a osobitne sa venujú 
cirkevnému školstvu i historickým zaujímavos-
tiam. K najobsiahlejším okruhom patria zväčša 
časti, ktoré opisujú dejiny danej obce a farnos-
ti. Predmetom záujmu autorov boli okrem toho 
aj významné osobnosti v obci, kňazské a rehoľné 
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povolania a do štruktúry hesiel bol na záver za-
radený zoznam farárov a správcov farnosti v jed-
notlivých rokoch, príp. kaplánov a výpomocných 
duchovných.

Spracovanie informácií o farnostiach 
Prešovskej archieparchie pritom odráža ak-
tuálny stav odborných poznatkov získaných 
z archívov jednotlivých farností a z archívu 
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, 
čo dokladá vedecký poznámkový aparát, ktorý 
je súčasťou každého hesla. Zoznam archívnych 
prameňov i sekundárnych zdrojov (schematizmy, 
kroniky, pamätné knihy, matriky, štatistiky 
a iné publikované pramene), príp. internetových 
zdrojov, z ktorých autori vychádzali pri 
zostavovaní jednotlivých hesiel, predkladá pri-
ložená bibliografi a v závere publikácie. Súčasťou 
lexikónu je tiež zoznam skratiek a značiek, prílo-
ha obsahujúca mapu územno-správneho členenia 
Prešovskej archieparchie z roku 2014 a tabuľky 
zobrazujúce počet gréckokatolíckych veriacich 
vo vybraných obciach a farnostiach Prešovskej 
archieparchie.

Lexikón farností Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku predstavuje aj vďaka jeho vedecké-
mu charakteru jeden z mála titulov tohto druhu. 
Vhodne zvolenou štruktúrou sa autorom podari-
lo prehľadným spôsobom sumarizovať mnoho uži-
točných informácií k jednotlivým farnostiam, kto-
ré môžu byť prínosom pre  ďalší odborný výskum 
o dejinách Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
Publikácia však nie je určená len pre odborní-
kov. Text zostáva zrozumiteľný a zaujímavý i pre 
čitateľov z radov širšej laickej verejnosti a môže 
v tomto ohľade upútať obzvlášť záujemcov 
o náboženské a regionálne dejiny.

PhDr. Lucia Tokárová, PhD.

BODENSCHATZ, HARALD – SASSI, PIERO – WELCH 
GUERRA, MAX. URBANISM AND DICTATORSHIP : 
A EUROPEAN PERSPECTIVE. BERLIN : BAUVERLAG, 
2015, 248 S. ISBN 978-3-03821-660-5.

Publikácia Urbanism and Dictatorship : A 
European Perspective je výsledkom medzinárod-
nej spolupráce odborníkov z viacerých oblastí za-
hŕňajúcej odbor histórie, urbanizmu, územného 
plánovania či architektúry. Publikácia obsahu-
je 16 štúdií venovaných vzťahu medzi urbaniz-
mom a diktatúrou v Európe, pričom každá zo štú-
dií je doplnená o poznámkový aparát a zoznam 

bibliografi e. Autori už hneď v úvode knihy kla-
dú dôraz na fakt, že ide o nový predmet výsku-
mu, ktorý je potrebné zadefi novať tak po meto-
dologickej ako i teoretickej stránke. Publikácia si 
kladie za cieľ predstaviť najnovšie výsledky vý-
skumu vzťahu medzi diktatúrou a urbanizmom. 
Upozorňuje tiež na fakt, že na spojenie medzi 
diktatúrou a urbanizmom sa v historiografi i za-
búda, a predstavuje tak nový koncept a pohľad 
na dejiny 20. storočia. Publikácia sa člení na nie-
koľko častí. Jadro predstavujú príspevky týkajú-
ce sa vzťahov medzi urbanizmom a diktatúrou 
vo vybraných európskych krajinách. Tie sú ďalej 
rozdelené do piatich podkapitol podľa teritoriál-
neho hľadiska. V publikácii tak nájdeme štúdie 
týkajúce sa Talianska, Portugalska, Španielska, 
Nemecka, a sovietskeho Ruska. Časovo príspev-
ky zohľadňujú obdobie 1. polovice 20. storočia, av-
šak niektoré z nich tento časový rámec presahujú 
až do obdobia po 2. svetovej vojne. Zvyšné štúdie 
v úvode a v závere publikácie sa týkajú teoretic-
kých a metodologických otázok, ktoré predstavu-
jú dôležitú súčasť tohto konceptu dejín. 

V úvodnej časti nájdeme hneď tri príspev-
ky, ktoré podávajú teoretické východiská výsku-
mu. Za všetky tri spomenieme prvú štúdiu s ná-
zvom Urbanism and Dictatorship: Expanding 
Spaces for Thought!, ktorej autorom je Harald 
Bodenschatz, profesor Centra pre metropolit-
né štúdie na Technickej univerzite v Berlíne. 
Príspevok je zameraný na metodologické výcho-
diská výskumu, ktoré rozdelil do siedmich línií. 
Štúdia tak predstavuje cenný zdroj teoretických 
a metodologických postupov pre výskum vzťahu 
medzi politikou a verejným priestorom aj v na-
šom prostredí. Za všetko spomeniem napríklad 
dôležitosť vnímania verejného priestoru v kon-
texte politickom, kultúrnom aj spoločenskom. 
Nevyhnutnosť medzinárodnej perspektívy, vní-
mania urbanizmu ako jedného z nástrojov politi-
ky, alebo potreba výskumu urbanizmu ako proce-
su, vrátane fi nancovania, organizovania, plánov 
na výstavbu, a propagandy – všetko to patrí k zá-
kladným metodologickým východiskám, s ktorý-
mi autor pracuje. Prvá kapitola tak hneď v úvode 
predstavuje konceptuálny rámec výskumu vzťa-
hu medzi politikou a verejným priestorom, ktorý 
môže byť v rôznych aspektoch v menšej alebo väč-
šej miere aplikovaný aj v našich podmienkach.

Druhý blok predstavujú štúdie venované ur-
banizmu vo fašistickom Taliansku. Ide opäť o tri 
príspevky. Osobitne možno venovať pozornosť 
článku, ktorým prispela Daniela Spiegel, histo-
rička špecializujúca sa na dejiny architektúry, 
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ktorá aktuálne pôsobí na Univerzite Bauhaus vo 
Weimare.

Jej štúdia analyzuje éru urbanizmu vo fašis-
tickom Taliansku, pričom rozlišuje tri rôzne fázy 
tohto procesu. Jednotlivé fázy sú časovo ohrani-
čené rokmi 1920 – 1929, 1929 – 1935 a poslednú 
fázu zaraďuje do obdobia od polovice 30-tych ro-
kov do pádu Mussoliniho. Príspevok pracuje tiež 
s teóriou, že zámery, ktoré režim pri plánovaní 
mestskej výstavby sledoval, sa týkali dvoch ob-
lastí. Išlo buď o projekty tzv. potreby a projekty 
tzv. veľkoleposti (necessita e grandezza). Zatiaľ 
čo projekty zamerané na potreby sa týkali pre-
dovšetkým modernizácie infraštruktúry a stavby 
funkčných budov, ostatné projekty „grandezza“ 
boli spojené s potrebou seba-reprezentácie reži-
mu. Autorka tak pracuje s teóriou, podľa ktorej 
urbanizmus slúžil ako nástroj na spojenie sláv-
nej minulosti so žiarivou budúcnosťou krajiny. 
Taliansky fašizmus pritom pracoval s viacerými 
aspektmi urbánneho dizajnu, ktorý zahŕňal pre-
stavbu existujúcich miest, budovanie nových rezi-
denčných štvrtí, budovanie nových miest, veľkých 
štátnych projektov či vybudovanie univerzitného 
mestečka v hlavnom meste. Príspevok tak akcen-
tuje, že vzťah medzi politikou a verejným priesto-
rom je komplikovaný proces a nezahŕňa len veľké 
projekty, ale i celú radu menších plánov na vý-
stavbu, ktoré mali slúžiť ako nástroj na formova-
nie spoločnosti.

V bloku venovanom diktátorskému režimu 
v Portugalsku nájdeme dva príspevky. Prvá štú-
dia s názvom Urbanism under Salazar: Program, 
Practice, and Reception, predstavuje základ-
ný text tejto časti. Autori štúdie, Goncalo Canto 
Moniz a Christian von Oppen, výskumní pracov-
níci z odboru architektúry vo svojom príspevku 
načrtávajú základné línie vzťahu medzi Estado 
Novo a verejným priestorom. Estado Novo ako 
označenie politického zriadenia, ktoré existovalo 
v Portugalsku od roku 1933, predstavovalo špeci-
álny druh diktatúry, založený na korporativistic-
kom princípe. Autori štúdie tu v jednej z podka-
pitol analyzujú vzťah medzi verejnými prácami 
a rozvojom urbanizmu v krajine. Na príklade via-
cerých výstav, organizovaných pod záštitou reži-
mu, ukazujú, aký významný bol tento vzťah pre 
štátnu propagandu. Za centrum urbanistických 
plánov a rozvoja určili predovšetkým dve mestá, 
a to Lisabon a Porto. Príspevok tiež v krátkos-
ti načrtáva problematiku vzťahu medzi klasic-
kým monumentalizmom a nastupujúcim moder-
nizmom. Autori tiež ukazujú, ako politický režim 
prostredníctvom rôznych inštitúcií zasahoval 

do týchto vzťahov. Štúdia sa zaoberá i refl exiou 
vzťahu medzi Estado Novo a urbanizmom 
v Portugalsku, ku ktorému prvýkrát došlo na za-
čiatku 80-tych rokov 20. storočia. Potvrdzuje tak, 
že urbánny dizajn diktátorských režimov hral 
a hrá dôležitú úlohu v spoločnosti aj po ich páde.

Časť venovaná urbanizmu počas Frankovho 
režimu v Španielsku pozostáva z dvoch štúdií. 
Zatiaľ čo štúdia, ktorej autorom je Ainhoa Diez 
de Pablo, je venovaná projektom sociálnych by-
tov v Madride počas Frankovho režimu, druhý 
príspevok je zameraný komplexnejšie. Jeho auto-
rom je Carlos Sambricio, ktorý sa dlhé roky ve-
nuje dejinám architektúry a urbanizmu a pôsobil 
nielen v Španielsku, ale i Nemecku, Taliansku 
či v Spojených štátoch. V štúdii pod názvom On 
Urbanism in the Early Years of Francoism, rozo-
berá otázku, pred ktorou stáli predstavitelia re-
žimu i odborná verejnosť po španielskej občian-
skej vojne. Upozorňuje na problematiku potreby 
rekonštrukcie miest po ničivom konfl ikte, na nut-
nosť bytovej politiky či na potrebu sebestačnej po-
litiky. Frankov režim podľa autora stál v tomto 
období tiež pred otázkou, ako nahradiť doteraj-
ší sociálno-demokratický model miest, moder-
nejším typom, podľa vzoru miest ako Berlín či 
Rím. Len pár dní po skončení vojny tak vznik-
la Spoločnosť pre rekonštrukciu Madridu, ktorá 
bola zodpovedná za projekt rozvoja hlavného mes-
ta. Madrid sa mal stať predovšetkým výkladnou 
skriňou – mestom, ktoré by reprezentovalo nový 
režim. Dôležitou otázkou ostávala aj bytová poli-
tika, ktorej cieľom bolo priniesť obyvateľom býva-
nie, zodpovedajúce moderným hygienickým, tech-
nickým ale i ekonomickým požiadavkám doby. 
Autor príspevku v pozadí tejto politiky vidí potre-
bu vnútornej kolonizácie obyvateľov. Španielsko, 
zničené občianskou vojnou, potrebovalo čo naj-
skôr obnoviť priemysel a hospodárstvo. Nová by-
tová politika tak mala prilákať obyvateľov vidie-
ka do miest, kde by našli uplatnenie v práci pre 
priemysel. Osobitú pozornosť venuje osobe Pedra 
Bidagora, jednej z hlavných postáv povojnového 
urbanizmu v Španielsku, ktorý sa veľkou mierou 
podieľal na jeho inštitucionalizácii. V závere štú-
die autor tiež ponúka niekoľko návrhov pre ďalší 
výskum tejto problematiky.

Blok sledujúci prepojenie diktatúry a ur-
banizmu v nacistickom Nemecku, reprezentu-
je predovšetkým príspevok Tilmana Harlandera 
s názvom Urbanism and Housing Policy in Nazi 
Germany: A commentary. Tilman Harlander pô-
sobil niekoľko rokov na Univerzite v Stuttgarte 
ako profesor sociológie architektúry a je autorom 
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viacerých publikácií venovaných urbanizmu 
a bytovej otázke v nacistickom Nemecku. V pred-
kladanej štúdii rozoberá otázku výskumu urba-
nizmu a architektúry v posledných desaťročiach 
spolu v kontexte bytovej politiky nacistického 
Nemecka. Rozdeľuje dve základné línie, ktoré 
predstavovali jadro doterajšieho výskumu. Zatiaľ 
čo do roku 1980 bol hlavným predmetom záujmu 
historikov monumentálna architektúra nacistic-
kého Nemecka reprezentovaná napríklad veľkole-
pými plánmi na prestavbu Berlína, po roku 1980 
dochádza k diferenciácii výskumu. I keď väčšina 
historikov nevenovala dejinám urbanizmu a ar-
chitektúry takmer žiadnu pozornosť, autor uvá-
dza, že v súčasnosti existuje už množstvo hod-
notných príspevkov k tejto téme, ktoré zároveň 
zohľadňujú i teoretické a metodologické výcho-
diská výskumu. V jednej z podkapitol sleduje by-
tovú výstavbu a politiku nacistického Nemecka, 
pričom predkladá viacero konceptov nacistickej 
bytovej politiky. Jedným z týchto konceptov je vý-
stavba nových miest, pod názvami ako Hitlerburg 
či Göringen, ktoré mala podľa neho nahradiť tra-
dičné nemecké metropoly. V štúdii predstavuje aj 
iné projekty, zamerané na výstavbu malometráž-
nych bytov a domov, ktoré boli podľa autora v roz-
pore so štátnou propagandou a znamenali návrat 
k štandardu, ktorý bol dosiahnutý už v 20-tych 
rokoch 20. storočia. Ako zlomové určuje dva 
medzníky a to roky 1936 a 1939. V roku 1936 bol 
predstavený štvorročný plán, ktorý mal postupne 
celé hospodárstvo pripraviť na vojenské ťaženie. 
Ďalším zlomovým momentom, ktorý ovplyvnil aj 
bytovú politiku, bol samozrejme začiatok vojny. 
V očakávaní rýchleho víťazstva a z toho vyplýva-
júceho množstva nových neobmedzených zdrojov, 
existovali plány na veľkolepú bytovú výstavbu čí-
tajúcu až 600 tisíc nových bytov ročne, ktoré mali 
vo fašistickej politike vysokú prioritu. K uskutoč-
neniu plánov však kvôli vývoju na fronte nedoš-
lo. Autor upozorňuje na analógiu s bytovou poli-
tikou, ktorá bola realizovaná v rakúskom meste 
Linz, kde bolo postavených 11 tisíc bytových jed-
notiek. V závere konštatuje, že veľkolepé plány 
spojené s výstavbou či už megalomanských ale-
bo funkčných stavieb, nielenže ostali nenaplne-
né, ale bombardovanie Spojencov zmenilo väčši-
nu nemeckých miest na hromady ruín.

Predposledný blok sústredí svoju pozornosť 
na urbanizmus v sovietskom Rusku. Aj táto časť 
pozostáva celkovo z dvoch príspevkov. Zatiaľ čo 
príspevok dvojice autorov Haralda Bodenschatza 
a Thomasa Flierla pod názvom Controversial 
urbanism during the fi rst years of the Stalin 

dictatorship predstavuje jadro tejto časti, druhý 
príspevok s názvom Ernst Mays Standardized 
Cities for Western Siberia, ktorého autorom je opäť 
Thomas Flierl predstavuje hlbšiu analýzu špeci-
fi ckého predmetu výskumu. Prvá štúdia je časovo 
zasadená do obdobia prvých rokov Stalinovej éry. 
Toto obdobie autori rozdelili do dvoch hlavných 
fáz. Prvá fáza ohraničená rokmi 1929 – 1931 bola 
podľa nich charakteristická budovaním nových 
miest v Kuzbašskom regióne (podrobnejšie sa vý-
stavbe týchto miest venuje práve druhá štúdia), 
na Urale a pozdĺž rieky Volga. Druhú fázu autori 
vymedzujú rokmi 1931 – 1935, pričom za typickú 
črtu označujú obnovu miest, aká sa uskutočnila 
napríklad v Moskve. Autori si všímajú i dôležité 
inštitucionálne zmeny, ktoré mali na ďalší rozvoj 
urbanizmu obrovský vplyv a analyzujú ich v kon-
texte spoločenských a ekonomických premien. 
Mnohopočetné spolky a zoskupenia architektov 
boli v tomto období nahradené jedinou organizá-
ciou pod názvom Združenie sovietskych architek-
tov, čo malo ohromný dosah na ďalší rozvoj ur-
banizmu. Ten bol podľa autorov v ďalšom období 
ovplyvnený snahami o stavby, cieľom ktorých 
bolo ohúriť a odstrániť spoločenskú krízu rokov 
1931 – 1932. Ako príklad uvádzajú gigantickú 
80 metrov vysokú sochu Lenina či palác Sovietov. 
Veľká časť štúdie je venovaná problematike vní-
mania sovietskeho urbanizmu, ktoré autori roz-
delili do troch období, a to počas medzivojnových 
rokov, Studenej vojny a po páde Sovietskeho zvä-
zu. Nové možnosti výskumu sa otvorili predovšet-
kým po rozpade Sovietskeho zväzu. Hlavný záu-
jem historikov smeruje predovšetkým k výstavbe 
socialistických miest z obdobia prvého a druhého 
päťročného plánu a k obnove mestských centier 
v tomto období. Zaujímavým podnetom zo strany 
autorov je pripomienka, že v dnešnom Rusku sú 
budovy z čias stalinistického urbanizmu chráne-
né ako historické pamiatky.

Záver anotovanej publikácie predstavujú tri 
príspevky. Z nášho pohľadu je zaujímavá predo-
všetkým štúdia profesora z Bauhaus Inštitútu 
histórie a teórie architektúry a plánovania v ne-
meckom Weimare. Max Welch Guerra vo svojej 
štúdii Urbanism, dictatorship and historiography: 
a contextualization upozorňuje na potrebu pre-
pojenia medzi tradičnými a urbánnymi dejina-
mi. Na príklade niekoľkých najnovších publikácií 
o dejinách 20. storočia ukazuje, akým spôsobom 
je úloha urbanizmu buď vynechávaná úplne ale-
bo je vnímaná len okrajovo. Vo svojej štúdii podá-
va zaujímavý pohľad na urbanizmus. Podľa neho 
sa jedná o špecifi cký materiálny a priestorový 
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sociálny vzťah medzi politickým režimom a jeho 
užívateľmi. Produkt urbanizmu tak ponúka pod-
nety pre výskum, ktoré umožňujú pochopiť poli-
tické, ekonomické a kultúrne funkcie príslušného 
systému moci. Záver jeho štúdie ponúka niekoľ-
ko perspektív ako možno tento koncept ucho-
piť pre potreby ďalšieho výskumu. Pod patroná-
tom Bauhaus Inštitútu vo Weimere sa nedávno 
sformovala sieť odborníkov z rôznych európ-
skych krajín pod názvom Urbanism of European 
Dictatorships during the XXth Century, zná-
ma pod skratkou UEDXX. Ciele a význam toh-
to združenia boli predstavené v úplne poslednom 
príspevku Piera Sassiho. Príspevok nasledovaný 
už len menným zoznamom autorov a popisom ich 
odbornej činnosti, tak tematicky uzatvára nielen 
túto časť, ale i samotnú publikáciu.

Editori publikovaním tohto diela urobi-
li významný krok k prehĺbeniu spolupráce me-
dzi tradičnými dejinami a dejinami architektú-
ry resp. urbanizmu. Autori patria k špičkovým 
odborníkom venujúcim sa tejto téme a prináša-
jú i do našich končín nové možnosti výskumu za-
loženom na interdisciplinárnej a medzinárodnej 
spolupráci. Vzťah medzi diktatúrou a verejným 
priestorom je určite podnetnou témou a umožňu-
je nahliadnuť na vznik a fungovanie politických 
diktatúr cez novú optiku, ktorá zatiaľ primárne 
skúmaná nebola. Jej prínos možno hodnotiť o to 
viac, že podáva aj základne teoretické a metodo-
logické východiská tohto výskumu, ktoré sú vo 
veľkej miere aplikovateľné aj pre výskum orien-
tovaný na naše prostredie.

Mgr. Patrícia Fogelová
FF UPJŠ v Košiciach


